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Sioen Apparel
Wij produceren zeer
technische beschermkleding.
Maar we zijn meer dan
alleen een kledingfabrikant.
Wij bieden oplossingen,
zijn innovatief en kunnen
bouwen op een brede
technische expertise.

Europees marktleider
Sioen richt zich op hoogwaardige en zeer
technische professionele beschermkleding.
Wij zijn de belangrijkste innovator in deze
markt en bieden oplossingen voor vele
verschillende toepassingen en markten.
One-stop-shop voor elke toepassing
Sioen Apparel is een overkoepelende
merknaam voor verschillende eigen merken
voor verschillende markten.
Kledingoplossingen op maat
Bij Sioen streven we ernaar een oplossing te
vinden voor de kledingbehoeften van onze
klanten. U kunt kiezen uit het grootste aanbod in
de markt. Daarnaast kunnen we aangepaste, op
maat gemaakte kleding maken. Dit klantinzicht stelt
ons in staat altijd de juiste oplossingen voor uw
problemen te bedenken.
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Europese marktleider

We produceren kledingoplossingen voor
toepassingen in verschillende markten

#1 in professionele
beschermkleding
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• Nutsvoorzieningen, energie en
(petro-)chemische industrie
• Agrarische sector

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

• Voedingsindustrie en koelhuizen

• Kleinhandel

• Transport (spoor, zee, weg, lucht)

• Outdoor

• Lokale, nationale en Europese
overheden en autoriteiten

• Private label & huisstijl

• Maritiem

• Staal- en metaalindustrie

• Defensie en veiligheid

• Auto-industrie

• Bouwindustrie

One-stop-shop voor elke toepassing
Onze merken
Bij Sioen Apparel vindt u alle
hoogwaardige beschermkleding en
de merken Sioen Fire Clothing, Sioen
Ballistics, SIP Protection, Mullion,
Ursuit, VanOchten en Baleno die
allemaal deel uitmaken van het merk
Sioen. Elk merk heeft zijn eigen
brochures en websites.
Sioen Professional
www.sioen-ppc.com

Sioen Fire Clothing
www.sioenfire.com

The font used in this logo is named effra

Sioen Ballistics
www.sioenballistics.com

SIP Protection
www.sip-protection.com

Mullion
www.mullion-pfd.com

Ursuit
www.ursuit.com

VanOchten
www.vanochten.nl

Baleno
www.baleno.be

Onderdeel van de
Sioen Industries Groep
Sioen Apparel is een van de drie
divisies van Sioen Industries (opgericht
in 1960). Naast Sioen Apparel zijn
er nog twee andere divisies, Sioen
Coating, wereldleider in gecoat
technisch textiel en Sioen Chemicals,
gespecialiseerd in fijnchemicaliën.

Coating divisie

Apparel divisie

Chemicals divisie
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Kledingoplossingen op maat
Bij Sioen streven we ernaar een oplossing
te vinden voor de kledingbehoeften
van onze klanten. U kunt kiezen uit het
grootste assortiment dat op voorraad
is in de markt. Daarnaast kunnen we

aangepaste, op maat gemaakte kleding
maken. Dit klantinzicht stelt ons in staat
altijd de juiste oplossingen voor uw
problemen te bedenken.

wij ontwerpen

Wij produceren meer
dan 3.300.000
kledingstukken per jaar
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wij ontwikkelen

wij produceren

Wij hebben ongeveer 200 mensen
wereldwijd die ideeën ontwikkelen tot
'klaar voor productie'-voorbeelden

In onze 12 fabrieken in Indonesië,
Myanmar, Roemenië, Tunesië, Finland,
Estland en Letland werken meer dan
3.100 mensen.

wij distribueren

wij verkopen

Onze 2 magazijnen in België
(Moeskroen en Gent) verwerken meer
dan 3,3 miljoen kledingstukken/jaar,
meer dan 1.500 orderregels/dag en tot
120.000 producten/dag.

Wij bieden producten uit onze
standaardvoorraad en tevens
kledingoplossingen volgens de wensen
van onze klanten in heel Europa.

ADAPT EXCEL GROW SIOEN APPAREL KLEDINGOPLOSSINGEN OP MAAT
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Onze sterktes
Bij Sioen produceren we
beschermkleding volgens
de kledingbehoeften van
onze klanten. U kunt kiezen
uit het grootste aanbod in
de markt. Daarnaast kunnen
we aangepaste, op maat
gemaakte kleding voor
u maken. Dit klantinzicht
stelt ons in staat altijd de
juiste oplossingen voor uw
problemen te bedenken.

10 goede redenen om met Sioen
samen te werken
• Hoogwaardige producten volgens de
nieuwste normen
• Een groot productaanbod uit voorraad leverbaar
• Innovatieve oplossingen voor uw
specifieke eisen
• Technische expertise en intensieve R & D
• Toegewijde klantenservice- en verkoopteams
• Sterke merken
• Onze ethische en ecologische waarden (MVO)
• Onze reputatie als een betrouwbare partner
• Sterke fundamenten als een financieel
gezond bedrijf
• Verticaal geïntegreerd

12
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Normen & Standaarden

EN 343
EN 343

EN 14058
EN 14058

EN 342
EN 342

Beschermende kleding
tegen de regen

Beschermende kleding tegen
koude omgevingen

Beschermende kleding
tegen de kou

EN 13758-2
EN 13758-2

EN ISO 14116

UV-beschermende kleding

Beschermkleding
tegen vlammen

EN ISO 11612

EN ISO 11611
EN ISO 11611

EN 1149-5
EN 1149-5

Beschermende kleding
voor bescherming tegen hitte
en vlammen

Beschermende kleding
voor gebruik bij lassen en
verwante processen

Beschermkleding tegen
elektrische overslag en
statische elektriciteit

IEC 61482-2

EN 14605
EN 14605
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RIS 3279 TOM

RIS 3279 TOM

RIS-3279-TOM:
Hoge zichtbaarheidskleding
voor de spoorwegen

EN ISO 11612

EN ISO 20471
EN ISO 20471

Signalisatiekleding met
hoge zichtbaarheid

Bescherming tegen de
risico’s van een elektrische
vlamboogoverslag

EN ISO 14116

Beschermkleding tegen
vloeibare chemicaliën

Wij voldoen aan de meest strikte en
nieuwste Europese normen

EN 13034
EN 13034

Beschermende kleding tegen
vloeibare chemicaliën Type 6
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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.

ADAPT EXCEL GROW ONZE STERKTES NORMEN & STANDAARDEN
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Onderzoek & ontwikkeling
Kennis, innovatie en creativiteit

©
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Sioen focust op zowel kennis, innovatie als
creativiteit: op nieuwe materialen, nieuwe
productieprocessen, nieuwe diensten,
nieuwe niches, nieuwe markten en nieuwe
vereisten. Sioen kan de vergelijking aan met
's werelds beste onderzoeksinstituten op
dit gebied. De R&D-centra en -laboratoria
van Sioen zijn volledig uitgerust met de
nieuwste testapparatuur. Testen op trek- en
scheursterkte, vlamvertraging, thermische
straling, chemische weerstand, impact van
kogels en messen, waterdruk, kleurechtheid,
veroudering, enzovoort worden allemaal in
onze eigen laboratoria uitgevoerd.

toepassingen. De kennis van onze R&Dmedewerkers, state-of-the-art testapparatuur
en grondige expertise op het gebied
van normen en standaarden resulteert in
bijzondere prestaties.

Onze R&D-afdeling is de drijvende kracht
achter de ontwikkeling van nieuwe
materialen, methoden, processen en

• Eenvoudiger om oplossingen op maat te
ontwikkelen.

Sioen - Direct contact met de eindgebruiker in de R&D-laboratoria.

Voor onze klanten betekent dit:
• Aanzienlijk snellere ontwikkelingstijden;
• Door het uitgebreid testen, ontwikkelen
en verbeteren van producten die perfect
voldoen aan de normen en standaarden;
• Meer flexibiliteit in het voldoen aan de
behoefte van de klant;

In-house testapparatuur

Geleidend
vermogen
van oppervlak

Hitteoverdracht
vlam

Perforatietest

Martindale test

Regentorentest

Vlamverspreiding

Spray test

Hydrostatische
druktest

Kreuktest

Wastest:
huishoudelijk/
industrieel
wassen

Treksterktetest
naad

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.

ADAPT EXCEL GROW ONZE STERKTES IN-HOUSE TESTAPPARATUUR
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Klantgerichtheid
Wij gaan een stap verder
Wij ontwerpen en produceren
technisch textiel, technische kleding en
kleuroplossingen om aan de behoeften
van onze klanten te voldoen en hen te
ondersteunen bij hun keuzes. Een deel van
onze klantgerichte benadering bestaat uit
het toepassen van onze brede expertise
om zelfs de onuitgesproken behoeften
en wensen van onze klanten te vervullen.
Veel klantenervaringen beginnen op ons
hoofdkantoor in Ardooie (België), waar we
twee moderne showrooms hebben om
bezoekers een indruk te geven van wat we
allemaal kunnen in onze 3 divisies.
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Wij werken voor gebruikers in verschillende
markten en onze verkoopteams,
ingenieurs, productontwikkelaars en onze
R&D-afdelingen zijn dan ook optimaal
uitgerust om elk verzoek met een
multidisciplinaire en sectoroverschrijdende
aanpak te behandelen. In sommige
gevallen overtreffen we zelfs de hoge
verwachtingen van onze klanten door
expertise van verschillende kernmarkten en
productieprocessen te combineren.
We bieden zowel standaardproducten
als maatwerkoplossingen. We beheersen
de gehele productieketen, dus de
mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Elk
jaar organiseren we tal van trainingen
en evenementen in onze showrooms en
we mogen hier elk jaar meer dan 4.000
bezoekers verwelkomen.

We hebben in 2018
meer dan 4.000 bezoekers
mogen verwelkomen in onze
showrooms.

©

Sioen - Seminaries/Evenementen gehouden op het hoofdkantoor in Ardooie.

ADAPT EXCEL GROW ONZE STERKTES KLANTGERICHTHEID
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Van verticale integratie
tot circulaire economie
Een betere toekomst
We streven naar een ethisch verantwoorde
bedrijfsvoering op alle niveaus door eerlijk en
oprecht te handelen bij alles wat we doen en
door de hoogste normen van integriteit na te
leven. Om dit te bereiken, maakt ons bedrijf
op een verantwoorde manier gebruik van
de beleggingen van de aandeelhouders en
leveren we veilige en kwalitatief hoogwaardige
producten aan onze klanten. We houden ons
aan zowel de geest als de letter van de wet en
onderwerpen al onze activiteiten aan toetsing
middels een externe audit.

©
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Sioen - Recyclage machine van onze spinnerij in Moeskroen.

Wij investeren in bescherming van het
milieu omdat een gezonde omgeving de
voorwaarde is voor alle leven en activiteit. Bij
Sioen willen we bijdragen aan het oplossen
van de uitdagingen waarmee wij vandaag
de dag wat betreft ons milieu worden
geconfronteerd: klimaatverandering, zoeken
naar alternatieve energiebronnen, gebruik
van minder grondstoffen, vermindering van
afval en emissies, enz.

Een duurzame wereld

360° knowhow van
het productieproces

Sioen biedt kleding die gemaakt is uit
gerecycelde of biogebaseerde materialen,
maar werkt ook aan (gedeeltelijke of
volledige) hoogwaardige recyclage van
onze kleding om de cirkel te sluiten.

Onze inspanningen bestaan ook uit het
creëren van duurzame kleding met een
langere levensduur, die indirect bijdragen
aan een duurzame wereld.
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Wij beheren de complete
industriële keten, van garen
tot eindproduct, waardoor we
snel kunnen inspelen op de
behoeften van de klant.

Productie

Cradle-to-cradle:
in-huis productie
Verticale integratie:
in-huis productie
Door solide partnerschappen

ADAPT EXCEL GROW ONZE STERKTES VAN VERTICALE INTEGRATIE TOT CIRCULAIRE ECONOMIE
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Winst

Mensen

Elk jaar geven we terug
aan de gemeenschap door
liefdadigheidsevenementen te
ondersteunen, cultuur te bevorderen en
actief deel te nemen aan het opleiden van
jongeren, om maar een paar voorbeelden
te noemen. Door dit te doen, proberen we
een gedeelde waarde te creëren voor onze
aandeelhouders, zakelijke partners, klanten
en werknemers.

Sioen is een familiebedrijf en we proberen
die familiewaarden te omarmen in alles wat
we doen, vooral in de omgang met onze
werknemers. Zij zijn degenen die dag in
dag uit werken aan ons marktleiderschap
en duurzame groei. Dat is ook de reden
waarom we hard werken om een gezonde,
veilige en motiverende werkplek te creëren
voor al onze ongeveer 4.700 gezinsleden.

Planeet
Met technische textieloplossingen draagt
Sioen direct en indirect bij aan het oplossen
van een aantal milieu-uitdagingen, van
het efficiënt omgaan met hulpbronnen en
afvalbeheer tot klimaatverandering en het
vinden van alternatieve energiebronnen.
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Zo'n grote groep werknemers heeft
een solide en toekomstbestendig
personeelsbeleid nodig. De sleutelwoorden
van dat beleid zijn: betrokkenheid, open
communicatie en een gezonde balans
tussen werk en privéleven.
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ISO 9001

ISO 14001

Mensenrechten

Kwaliteitsmanagementsystemen. De vereisten worden rechtstreeks gecontroleerd door een derde partij

Geeft de criteria voor een
milieubeheersysteem.

Een strategisch
beleidsinitiatief voor bedrijven
die zich inzetten voor
mensenrechten

Reach

STeP

Vertrouwen in textiel

Producties volgens lokale
milieuwetten

Duurzame textielproductie

Pro-actieve duurzame
productontwikkeling

Proactief milieubeleid
• Kwaliteitsborging
Conform ISO 9001 en ISO 14001.

Onze
kledingstukken
zijn gemaakt
om langer
mee te gaan!
Bestendig en
duurzaam. Lagere
onderhoudskosten.

• Respect voor de mensenrechten. United
Nations - The global Compact.
• Bescherming van de gezondheid van de
mens en het milieu, REACH: registratie,
evaluatie, autorisatie en beperking van
chemische stoffen

• STeP - Duurzame textielproductie
• Wij zijn het eerste PBM-productiebedrijf
dat een STeP-certificering ontvangt. Uit
de audit bleek dat Sioen Apparel voldoet
aan de hoogste vereisten van de STeP
OEKO-TEX® standaard niveau 3 met
betrekking tot onze structuren, processen
en beheersystemen.

Sioen investeert in een duurzame samenleving. In onze
bedrijfsprocessen en relaties streeft Sioen ernaar het mondiale
milieu te beschermen en te verbeteren door middel van een
proactief milieubeleid zoals uitgelegd in ons CSR-manifest.
Bezoek onze website voor meer informatie over CSR:
www.sioen.com of vraag onze brochure aan.

ADAPT EXCEL GROW ONZE STERKTES MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
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ALL WEATHER
Gecertificeerde bescherming voor
alle weersomstandigheden
EN 14058 & EN 343
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Bodywear
Verschillende types aansluitende kleding, in het
bijzonder ondergoed en T-shirts.
Fresh & Dry�������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Warm & Dry������������������������������������������������������������������������������������������� 35

Thermische kleding
Kleding die u warm houdt: softshell jassen,
bodywarmers, sweaters, fleece truien en
gewatteerde jassen.
Fleece jassen����������������������������������������������������������������������������������������� 43
Softshell jassen���������������������������������������������������������������������������������� 53
Gelamineerde softshell jassen��������������������������������������������� 55
Bodywarmers���������������������������������������������������������������������������������������� 61

Regenkleding
Kleding die u beschermt: regenjassen, winterjassen,
blousons, broeken, bretelbroeken, overalls, leggings,
losse mouwen, waadpakken.
Flexothane® Essential������������������������������������������������������������������69
Flexothane® Classic������������������������������������������������������������������������ 75
Texoflex����������������������������������������������������������������������������������������������������� 85
Ultratex������������������������������������������������������������������������������������������������������ 93
Siopor® Regular���������������������������������������������������������������������������������101
Siopor® Ultra��������������������������������������������������������������������������������������� 103
Siopor® Extra�������������������������������������������������������������������������������������� 107
Siopor® Light����������������������������������������������������������������������������������������111

Algemene informatie
Matentabel������������������������������������������������������������������������������������������ 426
I.L.S. combinaties������������������������������������������������������������������������ 428
Numerieke en alfabetische index����������������������������������430
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Bodywear
Lichte, nauwsluitende kleding
die zacht en natuurlijk
aanvoelt. De bodywearcollectie van Sioen omvat
lange onderbroeken en
T-shirts die niet alleen als een
tweede huid aanvoelen, maar
die dankzij de innovatieve
technologie er ook voor
zorgen dat u zich de hele dag
comfortabel voelt. Het idee
achter deze bodywear is u
te voorzien van de perfecte
onderlaag die u afhankelijk
van het weer warm of koel
houdt, die transpiratievocht
absorbeert en transporteert en
vervelende geurtjes voorkomt.

Ontworpen voor comfort.
Onze bodywear is ontworpen om te ademen.
In een moderne snit en perfecte pasvorm
reguleert de bodywear de transpiratie,
zodat u droog en fris blijft. Onze ontwerpers
selecteren garens en vezels met antimicrobiële
eigenschappen, zodat u zich op het werk op uw
gemak en comfortabel voelt. De stoffen zijn licht
en zacht en irriteren uw huid niet.
Ontworpen voor bescherming.
Omdat deze laag in direct contact komt met
uw huid, is dit belangrijker dan u denkt. Deze
onderlaag houdt u koel in de zomer en warm in de
winter en dankzij de uitstekende vochtregulerende
eigenschappen wordt het transpiratievocht
geabsorbeerd en weggevoerd van de huid.
Hierdoor heeft u nooit een klam gevoel.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
We bieden u de perfecte oplossing en adviseren
u om verschillende lagen kleding te dragen.
Wanneer u verschillende lagen kleding draagt,
hoeft u nooit te veel te dragen en kunt u voor
elke situatie de juiste bescherming kiezen. Omdat
een goed begin het halve werk is, begint u met
bodywear als onderlaag omdat goede bodywear
uw lichaam op de juiste temperatuur houdt en het
transpiratievocht reguleert, waardoor u droog en
comfortabel blijft tijdens het werk.
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FRESH & DRY
Odars

32
Roja

499AA2MD6

Visby

500AA2MD6

32

WARM & DRY
NIEUW

611AA2MVK

35
Bremy

35

32

Trapani

35

Terni

2673A2MV4

Trento

2672A2MV5

36

Ferano

2674A2MV4

36

Montrose

511AA2MC4

513AA2MC4

37

30

NIEUW

613AA2MVK

37

36

Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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Odars - 499AA2MD6
T-shirt met lange mouwen
Goede bodywear houdt u droog en fris en dat is exact
wat onze Odars voor u doet. Dit T-shirt met ronde
hals en lange mouwen is goed thermisch isolerend en
bovendien transporteert de ademende stof het zweet
snel naar buiten waardoor het kan verdampen. Het
T-shirt blijft ook fris omdat het geurveroorzakende
kiemen elimineert. De Odars werd afgewerkt met plat
gestike decoratieve naden voor een eigentijdse look.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Dry®: 100% polypropyleen, 130 g/m² (birds eye)
Kleur
N02 Antraciet

Roja - 500AA2MD6
Lange onderbroek
Op zoek naar een lange onderbroek die uw huid fris en
droog houdt? Dan is onze Roja onderbroek de perfecte
keuze voor u. Onze Sio-Dry kwaliteit laat de stof ademen
waardoor u een warm, maar toch fris gevoel hebt. Deze
eenvoudige broek heeft een gulp en elastiek in de taille
voor optimaal comfort. De stof voelt zeer zacht aan en is
bovendien goed bestand tegen vlekken. De plat gestikte
decoratieve naden zorgen voor een hippe finishing touch
bij deze lange onderbroek. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Dry®: 100% polypropyleen, 130 g/m² (birds eye)
Kleur
N02 Antraciet
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34

NIEUW

Visby - 611AA2MVK

T-shirt met lange mouwen
Bodywear komt in contact met uw huid, daarom is het
belangrijk dat transpiratie afgevoerd wordt en uw huid
droog blijft zodat er geen klam gevoel ontstaat. De Visby
is een thermisch T-shirt met ronde hals en lange mouwen.
Het rugpand werd verlengd en ook aan de polsen werd er
een aparte boord voorzien voor meer comfort. De Visby
werd stijlvol afgewerkt met cyaankleurige stikkingen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
65% Viloft® + 35% Coffee charcoal; ± 220 g/m²
Kleur
M46 Grijs

NIEUW

Bremy - 613AA2MVK

Lange onderbroek
Deze lange thermische onderbroek met gulp zit niet alleen
comfortabel door zijn elastische taille en vochtregulerende
eigenschappen, maar hij ziet er ook mooi uit dankzij
de decoratieve cyaankleurige stikkingen. De lange
onderbroek Bremy is gemaakt in een duurzame stof op
basis van koffie residu. Deze stof heeft een antibacteriële
werking om vervelende geurtjes tegen te houden
waardoor de broek fris blijft. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
65% Viloft® + 35% Coffee charcoal; ± 220 g/m²
Kleur
M46 Grijs
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Trapani - 2673A2MV4

Terni - 2672A2MV5

T-shirt met lange mouwen

T-shirt

Dit thermische T-shirt met lange mouwen vormt de
perfecte onderlaag bij koud weer. Door het elastisch
en zacht weefsel zit de Trapani u als gegoten en
geniet u van een warm en droog gevoel. Dit T-shirt
met ronde hals is perfect combineerbaar met de
Trento onderbroek. Beschikbaar in XS - 4XL.

Strak, simpel en comfortabel. De drie kernwoorden van de
Terni, een thermisch en naadloos T-shirt met een ribboord
aan de hals en korte mouwen. Beschikbaar in XS - XXXL.

Stof
50% Viloft® + 50% polyester; ± 210 g/m² (interlock)

Stof
50% Viloft® + 50% polyester; ± 160 g/m² (rib 1/1)
Kleur
BS0 Blauw

Kleur
BS0 Blauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Trento - 2674A2MV4
Lange onderbroek
Deze zachte lange onderbroek houdt de warmte goed vast en is
tegelijk vochtdoorlatend waardoor u zich altijd warm en confortabel
voelt. Het elastische weefsel zorgt ervoor dat deze Trento
onderbroek, voorzien van een gulp, aparte enkelboord en elastische
taille, perfect zit. Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
50% Viloft® + 50% polyester; ± 210 g/m² (interlock)
Kleur
BS0 Blauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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Ferano - 511AA2MC4
T-shirt met lange mouwen
Bodywear komt in contact met de huid, daarom is het uiterst
belangrijk dat deze kledij comfortabel zit en zweet absorbeert
en afvoert van uw huid. Het Ferano T-shirt met ronde hals en
lange mouwen biedt niet alleen een zeer goede thermische
isolatie aan, maar door de antibacteriële behandeling is dit
ook zeer hygiënische bodywear. De Ferano beschikt over een
verlengd rugpand en een aparte boord aan de pols voor meer
comfort. De decoratieve naden in contrasterend kleur maken
het geheel af. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Dry®: 100% polyester (fleece) met
antibacteriële behandeling; ± 250 g/m²
Kleur
M22 Grijs
Europese normeringen

Montrose - 513AA2MC4
Lange onderbroek
Dat een thermische lange onderbroek ook hip kan zijn bewijst
de Montrose. Deze zachte lange onderbroek met gulp werd
voorzien van een hippe elastiek in de taille, een aparte
enkelboord voor extra comfort en hippe, decoratieve naden in
contrasterend kleur. De onderbroek, in Sio-Dry kwaliteit, isoleert
goed tegen de koude, maar is ook perfect vochtddoorlatend
zodat de huid droog en comfortabel aanvoelt. Als extra troef
onderging de lange onderbroek een antibacteriële behandeling.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Dry®: 100% polyester (fleece) met
antibacteriële behandeling; ± 250 g/m²
Kleur
M22 Grijs
Europese normeringen
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Thermische
kleding
Sioen thermische kleding
bestaat uit een breed
assortiment van kleding
met goede isolerende
eigenschappen. Voor
iedereen is er de perfecte
tweede laag: een stijlvolle
sweater of fleece jas, een
sportieve softshell of een
praktische bodywarmer.
De thermische laag is een
perfecte tussenlaag tussen
de bodywear onderlaag en
de beschermende bovenlaag.
Veel kledingstukken uit dit
assortiment kunnen ook los
worden gedragen.

Ontworpen voor comfort.
Sioen thermische kleding is er in vele vormen en
materialen. De fleece en softshell materialen zijn
niet alleen heerlijk en comfortabel om te dragen, ze
bieden ook uitstekende isolerende eigenschappen.
Onze nieuwe thermische producten hebben
een moderne snit en uitstraling en al onze
kledingstukken zijn uitgerust met praktische
eigenschappen om u comfortabel te kleden.
Ontworpen voor bescherming.
De nummer 1 prioriteit van thermische werkkleding
is om exceptionele isolatie te bieden zodat
uw lichaam warm blijft. Daarnaast heeft Sioen
thermische kleding uitstekende ademende
eigenschappen en veel kledingstukken
beschermen u ook tegen wind en regen. Met
andere woorden, u kunt comfortabel werken
en bent tevens beschermd tegen barre
weersomstandigheden met onze collectie
thermische werkkleding.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Wij adviseren u om altijd verschillende lagen
kleding te dragen. Wanneer u verschillende lagen
kleding draagt, kunt u voor elke situatie de juiste
bescherming kiezen. Combineer een isolerende
thermische laag met goede bodywear om u droog
te houden en draag hierover een beschermende
laag voor een beter comfort en bescherming.
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SOFTSHELL JASSEN
Torreon
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NIEUW
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GELAMINEERDE SOFTSHELL JASSEN
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BODYWARMERS
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Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
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DURANGO
611ZA2T01

TORNHILL
608ZN2LH2

Creëer
uw eigen
microklimaat.
Voor meer informatie
over ons I.L.S.-systeem,
zie pagina 428.
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Durango - 611ZA2T01
Fleece jas
Onze Durango is een mooi aansluitende fleecejas in
2 kleuren die u beschermt tegen koude en wind dankzij
de geïntegreerde windbreker voering voor- en achteraan.
Ook de rechtopstaande kraag, de elastische taille en de
elastische mouwuiteinden houden elk zuchtje wind
tegen. De ritssluitingen met ergonomische ritstrekkers
zijn van YKK-topkwaliteit. Deze zachte inritsbare
fleece is verder voorzien van 1 borstzak, 2 ingezette
zakken en 1 binnenzak. Beschikbaar in XS - 5XL.
Stof
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Kleur
201 Marine/Zwart (Hoge beschikbaarheid)
203 Rood/Zwart
312 Grijs/Zwart
617 Kaki/Zwart
Europese normeringen

Merida - 612ZA2T01
Fleece jas
Trotseer koude en wind met onze goedaansluitende
Merida fleecejas. Deze éénkleurige fleece heeft een vaste
windbreker voering voor- en achteraan. De rechtopstaande
kraag, de elastische mouwuiteinden en de elastische
koord in de zoom helpen de snijdende wind tegen te
houden. Voor uw comfort is de ritssluiting voorzien
van kinbescherming en zijn alle ritssluitingen, ook
die van de borstzak en de 2 ingezette zakken,
voorzien van lange ergonomische ritstrekkers.
Deze zachte fleece heeft ook nog 1 binnenzak
voor optimaal comfort. Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Kleur
N15 Zwart (Hoge beschikbaarheid)
B68 Blauw (Hoge beschikbaarheid)
M44 Grijs
R14 Rood
Europese normeringen
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Sherwood - 626ZA2TJP
Sweater jas met fleece voering
Combineer warmte en comfort met een sportieve look en u
komt terecht bij de Sherwoord. Deze soepele sweaterjas is
voorzien van zachte fleece voering en gebreide windvangers
aan de mouwuiteinden voor een knus gevoel. Ook de
rechtopstaande kraag en de elastische taille helpen om
de wind buiten te houden. Voor uw comfort werd er een
binnenzak voorzien en zijn de ritssluitingen voorzien
van lange ritstrekkers. Deze comfortabele sweaterjas
kan bovendien met de Tornhill en Cumbria jassen
gecombineerd worden dankzij het I.L.S.-systeem.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
3-laags: 100% polyester fleece + PU mousse +
100% polyester interlock breisel; ± 350 g/m²
Kleur
MS0 Grijs
N25 Antraciet
Europese normeringen

44

Germo - 625ZA2G25
Gematelasseerde jas met fleece voering
De Germo is een functionele inritsbare gematelasseerde jas
met fleece voering die u lekker warm houdt. Deze stijlvolle jas is
afgewerkt met een elastische bies aan de mouwuiteinden.
De ritssluiting werd voorzien van kinbescherming en ook de
borstzak en de 2 ingezette zakken hebben ritssluitingen met
handige lange ritsstrekkers. Deze comfortabele jas met binnenzak
kan bovendien met de Tornhill en Cumbria jassen gecombineerd
worden dankzij het I.L.S.-systeem. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Fleece: 100% gematelasseerde polyamide +
100% polyester fleece; ± 340 g/m²
Kleur
201 Marine/Zwart
761 Zwart/Rood
Europese normeringen
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NIEUW

Hayton - 574AA2TXB

Sweater jas met kap
De Hayton is een absolute topper. Deze
modieuze sweaterjas met vaste kap sluit nauw
aan aan uw lichaam, is voorzien van versterkingen
aan de schouder en ellebogen en afgewerkt met
cyaankleurige stikkingen. Deze warme sweaterjas
met ritssluiting is niet alleen mooi, maar ook
praktisch met 1 verticale borstzak, en 2
zakken aan de buiten- en 2 aan de
binnenkant. De elastische zoom
en gebreide windvangers aan de
mouwuiteinden maken
de sweaterjas af.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100 % polyester
(herringbone melange) +
100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 380 g/m²
Kleur
MW3 Grijs
Europese normeringen

Gebreide windvangers
aan mouwuiteinden

46

Vaste kap

https://sio.to/lm5h4

Bekijk dit
product online

1 verticale ingezette zak met
ritssluiting op de borst

0:38

Schouder- en elleboogversterking
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NIEUW

Alton - 578AA2TXE

Sweater
Een stevige, warme sweater die u beschermt
tegen koude en wind; dat is onze Alton.
De sweater, met korte ritssluiting, heeft goede
vochtregulerende eigenschappen en droogt
snel. De rechtopstaande kraag, de gebreide
windvangers aan de mouwuiteinden en de
elastische taille houden elk zuchtje wind tegen.
Slijtagegevoelige plaatsen zoals de schouders
en ellebogen werden voorzien van extra
versterking. De verticaal ingezette borstzak
maakt deze praktische en stijlvolle sweater
af. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyester (mélange) +
100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 380 g/m²
Kleur
TB1 Petrol Blauw
BB1 Marineblauw
MB1 Grijs
Europese normeringen

NIEUW

Romsey - 575AA2TXC

Winterfleece jas
Met de Romsey; een modieuze winter fleecejas; gaat
u graag naar buiten. Deze zachte winterfleece houdt
u lekker warm. Slijtagegevoelige plaatsen zoals de
schouders en ellebogen werden voorzien van extra
versterking. Met 2 binnenzakken, 2 zakken aan de
buitenkant en 1 verticaal ingezette borstzak is deze
fleecejas ook praktisch. De rechtopstaande kraag
en de elastieken in de mouwuiteinden bieden extra
bescherming tegen wind. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyester breisel + 100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 430 g/m²
Kleur
MW4 Grijs
Europese normeringen

48

NIEUW

Crosby - 576AA2EP7

Gematelasseerd softshell jasje
De Crosby is een gematelasseerd softshelljasje die u warm
houdt tijdens de koudere dagen. Deze nauwaansluitende
jas werd voorzien van versterkingen op de schouders en
ellebogen. De rechtopstaande kraag en de elastieken aan de
mouwuiteinden beschermen u tegen de wind. De binnenkant
is afgewerkt met fleecestof en 2 binnenzakken. Ook aan de
buitenkant vindt u 2 zakken en 1 verticale borstzak, alledrie met
ritssluiting. De Crosby is een warme, modieuze softshelljas met
cyaankleurige details. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% nylon ripstop + 100% acrylcoating; ± 38 g/m² |
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch +
100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
N15 Zwart
B75 Marineblauw
189 Petrol/Blauw
Europese normeringen
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Tarbes - 7789A2T01
Fleece jas
De zachte, dubbelzijdige Tarbes fleece jas zorgt de hele winter lang voor een
warm, knus gevoel. De rechtopstaande kraag, de elastieken in de mouwuiteinden
en de elastische zoom houden elk zuchtje wind tegen. De fleece jas werd
behandeld tegen pluizen en afgewerkt met 2 ingezette zakken met ritssluiting.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Kleur
BS0 Blauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Lindau - 7805A2T01
Fleece jas
Warm de koude winterdagen trotseren doet u met de Lindau.
Deze comfortabele fleece jas met rechtopstaande kraag is voorzien van
2 ingezette zakken met ritssluiting, elastieken in de mouwuiteinden en een
elastisch koord in de zoom. Deze fleece jas werd behandeld tegen pluizen
en is in meerdere jassen inritsbaar. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Kleur
BS0 Blauw
Europese normeringen

Lauwers - 352AA2HX2
Gematelasseerde voering
De Lauwers is een voering die een goede koudebescherming biedt en
inritsbaar is in de Boorne. De rechtopstaande kraag en gebreide
windvangers aan de mouwen bieden bovendien beschutting tegen
een gure wind. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyester; ± 210 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen
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Toro - 442ZA2TJB
Dames fleece jas
Deze 2-laagse fleecejas met rechtopstaande kraag voelt niet
alleen zacht aan maar beschermt u ook uitstekend tegen de
koude. De stijlvolle Toro werd speciaal voor dames ontworpen
en heeft een moderne snit en werd tegen pluizen behandeld.
De borstzak en de twee ingezette zakken zijn voorzien van
een ritssluiting. De elastische koord in de zoom, de twee
binnenzakken en de elastische biesjes aan de mouwuiteinden
vormen een praktische meerwaarde. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
2-laags bonded fleece : polyester fleece + polyester fleece;
2 zijden geruwd; 1 zijde anti-pilling; ± 320 g/m²
Kleur
B95 Marineblauw
Europese normeringen

Tortolas - 443ZA2TJB
Fleece jas
De Tortolas is conform de norm EN 14058 en met een
ruglengte van 72 cm (L) beschermt deze fleece u uitstekend
tegen de koude. Het elastisch biesje aan de mouwuiteinden
geeft het geheel een moderne look. Deze zachte fleece
jas werd behandeld tegen pluizen en is uitgerust met een
borstzak en twee ingezette zakken aan de buitenkant met
ritssluiting. De elastische koord in de zoom en de twee
binnenzakken zijn handige extraatjes. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
2-laags bonded fleece : polyester fleece + polyester fleece;
2 zijden geruwd; 1 zijde anti-pilling; ± 320 g/m²
Kleur
B95 Marineblauw
Europese normeringen
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https://sio.to/yl0kh

Bekijk dit
product online

Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
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Afneembare mouwen

Torreon - 624ZA2TU2

Rechtopstaande
kraag

Bonded softshell jas met
uitritsbare mouwen
De modieuze, veelzijdige Torreon is vervaardigd
uit onderhoudsvriendelijke materialen van
topkwaliteit. De lichte en zeer soepele softshell
biedt u optimale beschutting tegen wind en
regen. Ook de rechtopstaande kraag en de
mouwvernauwing houden elk zuchtje wind
tegen. Daarnaast is de tweekleurige Torreon
voorzien van 1 borstzak, 2 ingezette zakken
en 1 binnenzak. De ritssluitingen met handige
ergonomische ritstrekkers zijn van YKKkwaliteit. Dankzij de afneembare mouwen
kan deze jas het hele jaar door gedragen
worden. Deze comfortabele softshell kan
bovendien met de Tornhill en Cumbria
jassen gecombineerd worden dankzij het
I.L.S.-systeem. Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester
stretch + 100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
201 Marine/Zwart (Hoge beschikbaarheid)
203 Rood/Zwart (Hoge beschikbaarheid)
312 Grijs/Zwart (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

2 ingezette zakken
met ritssluiting

Lange ritssluiting
lus voor het
extra eenvoudig
openen
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Pulco - 622ZA2TU2
Bonded softshell jas
Stijlvolle en comfortabele bescherming, dat is wat onze Pulco
softshelljas u belooft. Deze 2-laagse bonded softshell beschermt
u perfect tegen de kou met de fleece binnenkant en ook de
rechtopstaande kraag en de mouvernauwing houden de
snijdende wind buiten. Voor uw comfort werd de ritssluiting
voorzien van kinbescherming en zijn alle ritssluitingen,
ook deze van de borstzak en de 2 ingezette zakken,
voorzien van lange ergonomische ritstrekkers. Deze
stijlvolle softshelljas beschikt bovendien nog over een
handige binnenzak. Beschikbaar in XS - 5XL.
Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch +
100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
B68 Blauw
M44 Grijs
N15 Zwart
Europese normeringen

Piemonte - 9834A2TU2
Softshell jas
Onze Piemonte geeft u een warm, comfortabel en geborgen
gevoel. Deze softshelljas ziet er niet enkel goed uit, hij beschermt
u ook uitstekend tegen de koude en de wind dankzij de extra
windbreker voering aan de voorkant. De Piemonte werd aan
de buitenkant voorzien van 1 ingezette borstzak en 2 ingezette
zakken aan de zijkant, allen met ritssluiting. Ook binnenin
werd een opbergzak voorzien. De nauwaansluitende
softshell werd bovendien voorzien van ergonomische
mouwen. Onderhoudsvriendelijk en functioneel.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch +
100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
128 Rood/Zwart
201 Marine/Zwart
312 Grijs/Zwart
760 Zwart/Grijs
Europese normeringen
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Homes - 9934A2TU1
Gelamineerde softshell jas met
afneembare kap
Met zijn sportieve look springt de Homes softshelljas in het oog.
De 3-laags gelamineerde softshell is tegelijk zeer goed ademend
en water- en winddicht. De fleece stof aan de binnenkant houdt
u lekker warm en geeft u een comfortabel gevoel. De Homes
heeft enkele handige features zoals een afneembare kap met
kinbescherming, die kan opgeborgen worden in een speciale
binnenzak, mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting en een
verlengd rugpand. De softshell, met 2 zakken, 1 borstzak en 1
binnenzak, is stijlvol afgewerkt met een dun reflecterend biesje op
de armen en borst. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
3-laags gelamineerde softshell: 100% polyester stretch +
PU ademend laminaat + 100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 280 g/m²
Kleur
BSP Blauw
NS0 Zwart
Europese normeringen
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https://sio.to/sak53

Bekijk dit
product online

1 verticale ingezette zak met ritssluiting
op de borst
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Schouder- en elleboogversterking

NIEUW

Garlin - 577AA2TXD

Gelamineerde softshell jas
We presenteren u graag de Garlin, een
nauwaansluitende 3-laagse gelamineerde
softshelljas die u beschermt tegen regen en wind.
De rechtopstaande kraag en de mouwvernauwing
d.m.v. klittenbandsluiting bieden u extra beschutting
tegen de wind. Slijtagegevoelige plaatsen zoals
de schouders en ellebogen werden voorzien van
versterking. De Garlin is niet alleen praktisch
met zijn 2 binnenzakken, 1 verticaal
ingezette borstzak en 2 ingezette
zakken aan de buitenkant, hij is ook
stijlvol afgewerkt met cyaankleurige
stikkingen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
3-laags gelamineerde softshell:
100% polyester stretch +
PU ademend laminaat +
100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 280 g/m²
Kleur
MB1 Grijs
BB1 Marineblauw
TB1 Petrol Blauw
Europese normeringen
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NIEUW

Cardi - 553AA2LR4

Lichtgewicht gelamineerde
softshell jas
Zoekt u een superlichte, comfortabele en
nauwaansluitende softshelljas? De Cardi is de perfecte
keuze voor u. Deze comfortabele 3-laagse softshell
fungeert als een windbreker. Voor uw comfort werd
de ritssluiting voorzien van een binnenflap met
kinbescherming en zijn de mouwuiteinden elastisch.
De borstzak en de 2 zijzakken; met ritssluiting
en handige lange ritsstrekkers; maken deze
functionele jas af. Kan bovendien met de
Tornhill (608Z) en Cumbria (603Z)
jassen gecombineerd worden
dankzij het I.L.S.-systeem.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
3-laags gelamineerde
softshell: 100% polyester
stretch + PU ademend
laminaat +
100% polyester
breisel aan
binnenkant
Kleur
B81 Nassaublauw
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https://sio.to/v6top

Bekijk dit
product online

1 binnenzak

1:47

1 ingezette borstzak met ritssluiting
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NIEUW

Inga - 570AN2NRA

Bodywarmer
De Inga is met zijn vaste gewatteerde voering niet alleen
warm, met zijn vele zakken (6 aan de buitenkant en 1 aan de
binnenkant) is hij ook een uiterst praktische bodywarmer.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% Polyester Ripstop met PVC coating
Kleur
N15 Zwart

Bernex - 087AN2X32
Bodywarmer
De Bernex is een warme, robuuste bodywarmer.
De gebruikte ripstop techniek zorgt er namelijk voor
dat deze bodywarmer trek- en scheurbestendig is, maar
tegelijk is dit een comfortabele, soepele stof.
Met 1 binnenzak en 6 zakken aan de buitenkant, inclusief
een telefoon- en pennenzak, is dit een zeer praktische
bodywarmer die tevens uitgerust is met een lus voor
een identificatiebadge. Het reflecterende biesje op de
borst zorgt dan weer dat u zichtbaarder bent terwijl
het verlengde rugpand u de ideale rugdekking biedt!
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
100% Polyester Ripstop met PVC coating
Kleur
B81 Nassaublauw
N20 Zwart
Europese normeringen
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Regenkleding
Met onze uitgebreide
regenkleding collectie bieden
we u bescherming tegen
alle soorten regen – van een
lichte constante miezerregen
tot een plotselinge hevige
plensbui – het hele jaar door.
We hebben lichte outfits in ons
assortiment waarmee u zich
comfortabel beschermt tegen
regen bij warm weer, maar we
kunnen u ook bescherming
bieden tegen ijzige regen of
sneeuw in de winter.

Ontworpen voor comfort.
Uzelf comfortabel voelen in de regen? Dat is
mogelijk. U wilt niet dat er water doorsijpelt
door uw kleding en daarnaast wilt u dat uw
transpiratievocht wordt afgevoerd en verdampt.
Sioen regenkleding geeft u deze garantie. Wij
hebben een breed assortiment waterdichte
regenkleding om uzelf in elk seizoen droog en
comfortabel te houden. Bij warmer weer kunt u uw
winter regenjas vervangen door een lichtgewicht
model met uitstekende ademende eigenschappen.
Ontworpen voor bescherming.
Sioen staat voor kwaliteit en innovatie. Om die
reden hebben we de beste mensen in huis die
constant bezig zijn met innovatie op het gebied
van bescherming tegen water. Eén van de
beschermende technologieën is Flexothane®,
dat wordt geproduceerd op de speciale
coatinginstallaties in onze groep (Sioen Industries
n.v.). Veel van onze regenkleding wordt gemaakt
met dit duurzame en waterdichte materiaal.
Het beschermt u zelfs tegen de meest extreme
weersomstandigheden waarmee u tijdens uw
werk geconfronteerd wordt.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Door het dragen van verschillende lagen kleding
zit u altijd goed. Combineer een ademende
onderlaag met een isolerende thermische laag
om u droog en warm te houden. Draag hierover
een beschermende laag om u tegen barre
weersomstandigheden te beschermen.
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Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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TEXOFLEX

85

Brest

Lacq

1692A2B01

Le havre

5210A9B01

85

Glenroe

Ventry

700AA2B17
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Largan
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Adelans
191AA2X71
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436AA2CX3

437AA2CX3
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Treban

193AA2X75
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Palmer

Rowe

705AA2B17
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298AA2NX2

Roosky

704AA2B17

027AA2PBD

Crossfield
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Gyleen

703AA2B17
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Hawk

5U01A2CX3
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701AA2B17
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5100A2B01
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SIOPOR® REGULAR
Sheffer
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Murray

698ZA2X98

Tempa

103
Burma

400AA2EU1
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NIEUW

572AA2EP8
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608ZN2LH2

108

107

SIOPOR® LIGHT
Haines

488AA2EU1

Tornhill

654ZA2LH2

107

101

SIOPOR® ULTRA

107
Tomar

603ZA2LH2

699ZA2X98

101

SIOPOR® EXTRA

111
Moores

NIEUW

111

Colton

NIEUW

571AA2EP5

579AA2EP5

111
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Cloverfield
288AA2EX1
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Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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Flexothane®
Essential
Onze basis Flexothane® kwaliteit.
Flexothane® Essential is onze basis Flexothane® kwaliteit.
Met 170 g/m², is ons polyester breisel met enkelzijdige
PU-coating één van de lichtste materialen.
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Bielefeld - 4265A2FE0
Regenjas
De Bielefeld is een lichte regenjas met drukknopen
die dankzij de Flexothane® kwaliteit water- en winddicht
is. Deze comfortabele, ademende jas kan bovendien
gemakkelijk gewassen worden in de wasmachine.
De regenjas is verder voorzien van een kap die kan
weggestoken worden in de kraag, rugventilatie en
een regengoot. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met
PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki
B90 Marineblauw
Y58 Geel
Europese normeringen

Bantur - 4144A2FE0
Regenjas
Bantur is een robuuste water- en winddichte regenjas
met drukknoppen. De elastische en geruidsloze Flexothane®
stof zorgen ervoor dat dit een zeer comfortabele regenjas
is. De Bantur is verder voorzien van een vaste kap, 2
ingezette zakken en mouwvernauwing d.m.v. drukknoppen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met
PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki
Europese normeringen
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Jakarta - 4145A2FE0
Regenjas
Deze lichte, maar toch stevige regenjas vormt een
ondoordringbare barrière tegen water en wind. Dankzij de
soepele Flexothane stof is deze Jakarta zeer comfortabel om te
dragen. Handig is dat de kap kan weggestoken worden in de
rechtopstaande kraag. Ook de mouwvernauwing is praktisch.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met
PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki (Hoge beschikbaarheid)
B90 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Y58 Geel (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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Dover - 4893A2FE0
Winter regenparka met uitneembare voering
Op de koudste winterdagen blijft u beschermt tegen de
meest gure weersomstandigheden dankzij de Dover winter
regenparka. Deze regenparka met vaste kap en 2
opgezette zakken met flap en drukknoopsluiting
is uitgevoerd in Flexothane®, wat betekent dat
deze 100% water- en winddicht is. Deze lichte en
comfortabele jas is voorzien van een uitneembare
voering, met fleece in het lijf en de kap voor een
warm gevoel. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met
PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki
B90 Marineblauw
Y58 Geel
Europese normeringen

Europese normeringen
uitneembare voering
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Herford - 6218A2FE0
Overall
De lichte en elastische Herford overall is eenvoudig
afgewerkt met een vaste kap, ritssluiting onder
flap en drukknopen en mouw- en enkelvernauwing
d.m.v. drukkknopen. De duurzame Flexothane® stof
beschermt u perfect tegen regen en wind. Bovendien
kan deze soepele overall in de machine gewassen
worden. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met
PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki
B90 Marineblauw
Europese normeringen
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Bangkok - 6360A2FE0

Bandung - 6620A2FE0

Regenbroek

Bavetbroek

Een basic regenbroek die comfortabel zit en u perfect
beschermt tegen regen, wind en vuil. Onze Bangkok
regenbroek met elastische taille en vernauwing aan de
beenuiteinden is vervaardigd uit duurzame Flexothane®
stof en beschermt u bijgevolg tegen de meest gure
weersomstandigheden op een comfortabele manier.
Beschikbaar in S - XXXL.

De Bandung bavetbroek is gemaakt uit de lichte,
elastische Flexothane® stof zodat u niet gehinderd
wordt in uw bewegingen. De bavetbroek met elastische
bretels met PVC knopen en gespen en borstbovenstuk
is perfect water- en winddicht. Bovendien houden de
vernauwingen aan de beenuiteinden elk zuchtje wind
tegen. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof

Stof

Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met
PU coating; ± 170 g/m²

Flexothane® Essential:
100% polyester breisel met
PU coating; ± 170 g/m²

Kleur
A41 Groen Khaki (Hoge beschikbaarheid)
B90 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Y58 Geel (Hoge beschikbaarheid)

Kleur

Europese normeringen

B90 Marineblauw
Y58 Geel

A41 Groen Khaki
(Hoge beschikbaarheid)

(Hoge beschikbaarheid)

Europese normeringen

Surakarta - 6604A2FE0
Regenbroek
Voor een intensieve werkdag in de meest gure weersomstandigheden kiest
u best de Surakarta. Het gladde oppervlak van de regenbroek kan zeer
gemakkelijk gereinigd worden, maar tegelijk kan de broek ook pefect in
de machine gewassen worden. Deze duurzame regenbroek met gulp met
drukknopen, 2 doorsteekgleuven, vernauwing aan de beenuiteinden en koord
in de taille is perfect wind- en waterdicht. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki
Y58 Geel
Europese normeringen
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Flexothane®
Classic
Sterk, resistent en duurzaam.
Meer waar voor uw geld met onze Flexothane® classic.
Dit is een 180 g/m², polyamide breisel met enkelzijdige
PU-coating. Belangrijkste eigenschappen: extreme
duurzaamheid en verbeterde hydrolyse resistentie
voor een langere levensduur.
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Milagro - 6660A2FC1
Bavetbroek
Waterdicht, comfortabel en duurzaam: het zijn enkele
troeven van de Milagro. Deze lichte bavetbroek met
borstbovenstuk en opgezette borstzak is vervaardigd
uit onze soepele, geluidsarme Flexothane stof. Met nog
2 opgezette zakken en 1 stokmeterzak is dit een uiterst
handige bavetbroek. De elastische Milagro is afgewerkt met
een gulp met drukknopen, 2 doorsteekgleuven en bretels
met een gesp. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met
PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki
Y58 Geel
Europese normeringen

Gascogne - 3792A2FC1
Regenmantel
De Gascogne is een zeer sterke en duurzame regenmantel.
Ze is water- en winddicht dankzij de gebruikte Flexothane®
stof en ook de rechtopstaande kraag en de elastische
windvangers in de mouwen beschermen u tegen de
snijdende wind. Dankzij de de soepele en elastische stof zit
deze lange regenmantel u als gegoten!
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met
PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki
B90 Marineblauw
Europese normeringen
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Dortmund - 4820A2FC1
Regenjas
Zoekt u een elastische, soepele regenjas die u jarenlang
beschermt tegen wind en regen? Dan is de Dortmund net wat
u zoekt. Deze bestseller is voorzien van onderarmventilatie
en elastische polsband met mouwvernauwing. De Dortmund
is vervaardigd uit de oerdegelijke Flexothane® Classic stof.
Dankzij zijn uitzonderlijk lange levensduur zal hij u jaren
beschermen tegen wind en regen. De kap zit trouwens
verborgen in de rechtopstaande kraag. Verder is hij makkelijk
te onderhouden en machinewasbaar. Omdat de jas niet veel
weegt en erg soepel is, wordt een optimaal draagcomfort
verzekerd. Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met
PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki (Hoge beschikbaarheid)
B90 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
C38 Oranje
H45 Korenblauw
Y58 Geel (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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Rotterdam - 4500A2FC1
Regenbroek
Licht, soepel, duurzaam, onderhoudsvriendelijk,
comfortabel en een oerdegelijke bescherming:
deze Rotterdam regenbroek is het beste in
zijn soort op de markt. Deze eenvoudige
regenbroek met elastische taille en
vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v.
drukknopen is dankzij de Flexothane® stof
een ondoordringbare barrière tegen water
en wind. Trotseer de natuurelementen in
Flexothane® regenkleding!
Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met
PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki (Hoge beschikbaarheid)
B90 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
C38 Oranje
H45 Korenblauw
Y58 Geel (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Louisiana - 4600A2FC1
Bavetbroek
Een scheurbestendige en comfortabele bavetbroek die u
in de meest gure weersomstandigheden beschermt, dat is
de Louisiana. Deze elastische Flexothane® bavetbroek met
borstbovenstuk, bretels met gespen en vernauwing aan
de beenuiteinden is bovendien makkelijk wasbaar in de
wasmachine. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met
PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki (Hoge beschikbaarheid)
B90 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Y58 Geel
Europese normeringen
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Montreal - 4964A2FC1
Regenoverall
De Montreal regenoverall is een tijdloze klassieker in duurzaam
Flexothane®. De overall met mouw- en enkelvernauwing en
elastische windvangers in de mouwen is perfect wind- en
waterdicht, maar beschermt ook tegen vloeibare chemicaliën.
De kap kan opgeborgen worden in de rechtopstaande kraag
en voor extra comfort werd de rug voorzien van elastische
vernauwing. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met
PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki (Hoge beschikbaarheid)
B90 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
C38 Oranje (Hoge beschikbaarheid)
H45 Korenblauw (Hoge beschikbaarheid)
Y58 Geel (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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Amsterdam - 4899A2F01
Winter regenparka
De Amsterdam is een klassieker onder de winter regenparka's.
De rechtopstaande kraag, vaste gewatteerde voering en gebreide
windvangers in de mouwen beschermen u nog eens extra tegen
de snijdende wind. De regenparka is niet alleen 100% water- en
winddicht, maar dankzij de Flexothane® stof kan hij ook tegen een
stootje. Deze soepele parka werd bovendien voorzien van een
elastische vernauwing in de rug. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
003 Marine/Korenblauw
Europese normeringen
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Quebec - 6931A2FC1
Regenoverall
Bescherm uw lichaam in de meest gure weersomstandigheden
tegen spatten van vloeibare chemische stoffen met onze
Quebec overall. De rechtopstaande kraag, de dubbele flap over
de ritssluiting, de mouw- en enkelvernauwing en de elastische
windvangers in de mouwen houden elk zuchtje wind tegen.
Voor uw gemak is de taille elastisch en kan de kap opgeborgen
worden in de kraag. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
012 Korenblauw/Marine
Europese normeringen

Lillehammer - 4990A2F01
Winter regenoverall
Met deze soepele en duurzame winteroverall in Flexothane®
kwaliteit kunt u bergen werk blijven verzetten in weer en wind.
De 100% water- en winddichte rekbare stof zorgt ervoor dat u
zonder hinder kunt bewegen. De vaste gewatteerde voering en de
gebreide windvangers in de mouwen beschermen u tegen de kou.
De kap zit weggeborgen in de rechtopstaande kraag en onderaan
het been werd een ritssluiting met flap en klittenbandsluiting
voorzien. De lichte en duurzame overall met rittsluiting met dubbele
flap en klittenbandsluiting is voorzien van 2 opgezette borst- en
2 dijbeenzakken. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
003 Marine/Korenblauw
Europese normeringen
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Toscana - 4644A2F2C
Bavetbroek
Toscana is een robuuste bavetbroek met schuimrubber versterkte knieën:
ideaal voor het zwaardere werk. De bavetbroek, uitgerust met elastische
bretels met PVC knopen en gespen, beschermt u perfect tegen regen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® 2000: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 200 g/m² + SIONYL:
100% polyester weefsel met PVC coating; ± 420 g/m²
Kleur
140 Kaki Bicolor
Europese normeringen

Auckland - 4570A2FC1

Cork - 8161Z0FC1

Leggings

Mouwen

Duurzaam, sterk, soepel, licht en geruisloos.
Auckland is een veelzijdige Flexothane® legging met
verstelbare gespen en hoog frequente gelaste naden.
Beschikbaar in L.

Deze Cork mouwen in Flexothane® Classic kwaliteit
zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam. De mouwen zijn
50 cm lange en aan beide kanten voorzien van elastiek.
Beschikbaar in Uni.

Stof

Stof

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

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

Kleur

Kleur

A41 Groen Khaki

A41 Groen Khaki
Europese normeringen
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Texoflex
Hoge kwaliteit PVC-coating.
Texoflex is een combinatie van een hoge
kwaliteit PVC-coating op een polyster breisel en
maakt dit 380 g/m² materiaal 100% water- en
winddicht, sterk en scheurbestendig.
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Brest - 1692A2B01
Regenjas
Waterdicht, winddicht en scheurbestendig? Maak kennis met de
ijzersterke Brest, een robuuste regenjas die voorzien is van rug- en
onderarmventilatie en elastische windvangers in de mouwen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Texoflex: 100% polyester breisel met 100% PVC coating; ± 380 g/m²
Kleur
A98 Groen Kaki
Europese normeringen

Lacq - 5210A9B01

Le havre - 5100A2B01

Regenbroek

Regenbroek

Sterk en scheurbestendig. Water- en winddicht.
Deze robuuste regenbroek met 2 doorsteekgleuven
en elastisch koord in de taille heeft een gulp met
drukknopen. De vernauwing aan de beenuiteinden is ook
door middel van drukknopen. Beschikbaar in S - XXXL.

Deze Le Havre regenbroek is vervaardigd in Texoflex
kwaliteit wat dit een zeer sterke en scheurbestendige
regenbroek maakt die bovendien 100% water- en winddicht
is. De regenbroek werd eenvoudigweg afgewerkt met een
elastische taille en vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v.
drukknopen. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof
Texoflex: 100% polyester breisel met
100% PVC coating; ± 380 g/m²

Stof

Kleur

Texoflex: 100% polyester breisel met
100% PVC coating; ± 380 g/m²

A98 Groen Kaki

Kleur

Europese normeringen

A98 Groen Kaki
Europese normeringen

ALL WEATHER REGENKLEDING TEXOFLEX
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Waders
Onze waadpakken zijn
ontworpen voor verschillende
toepassingen: medewerkers van
watermaatschappijen – werken
in rivieren – boten reinigen met
hogedruk – viskwekerijen –
oesterbedden – afvalwaterverwerking
– rioleringswerkzaamheden –
ondergrondse werkzaamheden
in tunnels – brandweerbrigades –
defensie – nutsbedrijven: elektriciteit,
gas, water, etc.

Glenroe - 700AA2B17
Hoge wader
Houdt u graag de voeten droog tijdens het werk?
Opteer dan voor de Glenroe. Deze hoge wader
is uitgerust met de perfecte rubberlaarzen voor
professioneel gebruik en toepassingen in de landbouw.
Voor uw comfort werd een binnenzak voorzien en
handige bretels met gesp. De Glenroe is zeer sterk
en scheurbestendig en bovendien 100% water- en
winddicht. Beschikbaar in 39 - 47.
Stof
Texoflex: 100% polyester breisel met
100% PVC coating; ± 700 g/m²
Kleur
A96 Khaki
Europese normeringen
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Ventry - 701AA2B17
Heupwader
De Ventry heupwader is voorzien van bretels met
gesp voor een gemakkelijke bevestiging. De uiterst
kwalitatieve Texoflex stof houdt u droog en is zeer
sterk en scheurbestendig. De Ventry is uitgerust met
standaard rubberlaarzen voor professioneel gebruik en
toepassingen in de landbouw. Beschikbaar in 39 - 47.
Stof
Texoflex: 100% polyester breisel met
100% PVC coating; ± 700 g/m²
Kleur
A96 Khaki
Europese normeringen
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Falmore - 702AA2B17
Hoge wader met veiligheidslaarzen
Bescherm uw onderste ledematen met een water- en
winddichte hoge wader. De Falmore is uitgerust met rubberen
veiligheidslaarzen die voorzien zijn van een stalen teenkap
en met extra bescherming aan het scheenbeen en met een
onpenetreerbare middenzool. Voor uw gemak werd deze
hoge wader voorzien van bretellen met gesp en 1 binnenzak.
Ook de knieën werden voorzien van extra versterking zodat
u deze hoge wader in tal van omgevingen kunt gebruiken.
Beschikbaar in 39 - 47.
Stof
Texoflex: 100% polyester breisel met
100% PVC coating; ± 700 g/m²
Kleur
A96 Khaki
Europese normeringen
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Largan - 703AA2B17
Heupwader met veiligheidslaarzen
Zoekt u een heupwader met knieversterking en
veiligheidslaarzen? Dan bent u perfect uitgerust met de
Largan. De veiligheidslaarzen, klasse S5, zijn voorzien
van stalen teenkap en onpenetreerbare middenzool.
Het gestructureerde bovendeel van deze laars biedt
ook bescherming aan het scheenbeen. Dankzij de
Texoflex kwaliteit is dit een zeer sterke, waterdichte
en scheurbestendige heupwader die perfect is voor
industrieel gebruik. Beschikbaar in 39 - 47.
Stof
Texoflex: 100% polyester breisel met
100% PVC coating; ± 700 g/m²
Kleur
A96 Khaki
Europese normeringen
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Gyleen - 704AA2B17
Signalisatie hoge wader met veiligheidslaarzen
Maak u zichtbaar, bescherm uw voeten tegen
kwetsuren en houd uw voeten en benen droog
met de Gyleen. Deze signalisatie hoge wader is
uitgerust met veiligheidslaarzen met stalen teenkap
en onpenetraarbare middenzool. De knieën werden
versterkt en ook het scheenbeen is beschermd door
het gestructureerde bovendeel van deze laars. Voor uw
comfort werd er 1 binnenzak voorzien en is de Gyleen
uitgerust met bretellen met gesp. De fluorescerende
oranje kleur zorgt ervoor dat u altijd en overal goed
zichtbaar bent. Beschikbaar in 39 - 47.
Stof
Texoflex: 100% polyester breisel met
100% PVC coating; ± 700 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

Roosky - 705AA2B17
Signalisatie heupwader met veiligheidslaarzen
Onze Roosky signalisatie heupwaders zijn uitgerust
met veiligheidslaarzen klasse S5. De fluorescerende
Texoflex stof zorgt ervoor dat u goed zichtbaar bent
en dat u 100% beschermd bent tegen water en wind.
Deze scheurbestendige stof werd uitgerust met extra
knieversterking zodat u klaar bent voor het zware werk.
De rubberlaarzen met stalen teenkap en onpenetreerbare
middenzool beschermen ook het scheenbeen.
Beschikbaar in 39 - 47.
Stof
Texoflex: 100% polyester breisel met
100% PVC coating; ± 700 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Ultratex
Een assortiment in
verschillende stoffen.
De gebruikte stoffen in dit assortiment hebben
allemaal polyester als basis en variëren in gewicht
(van 207 tot 330 g/m²), combinatie (bijv. met katoen)
en coating (PU of PVC).
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Ceton - 5U01A2CX3
Winterblouson met afneembare mouwen
De Ceton winterblouson heeft alles in huis om u een
comfortabel gevoel te bezorgen. De rechtopstaande kraag,
de mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting en de verlengde
rug houden elk zuchtje wind tegen. De vaste fleece voering
houdt u warm. Echter, wanneer u te warm zou krijgen kunt u
zowel de mouwen als de kap verwijderen. Met vier zakken aan
de buitenkant, een zak voor balpennen, een telefoonzak en
een binnenzak is deze winterblouson ook een zeer praktisch
item. De Ceton kan ook gepersonaliseerd worden met uw logo.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyester ripstop weefsel met PVC coating; ± 280 g/m²
Kleur
882 Grijs/Zwart
Europese normeringen
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Hawk - 027AA2PBD
Winterblouson met afneembare mouwen
De Hawk pilootjas is de perfecte winterblouson. De uitneembare
bontvoering is comfortabel warm. De gebreide windvangers
aan de mouwuitenden bieden extra bescherming tegen de
snijdende wind. Bij warmere dagen kunt u gerust de voering,
net als de bontkraag en de mouwen afnemen. Dankzij de vele
praktische zakken kunt u niet alleen uw gereedschap, pen en
telefoon kwijt, maar zelfs uw badge dankzij een handige lus.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
60% polyester + 40% katoen; ± 280 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
M45 Grijs
N20 Zwart (Hoge beschikbaarheid)
R18 Rood
Europese normeringen uitneembare voering
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Crossfield - 298AA2NX2
3 in 1 winter parka met uitneembare fleece jas
De Crossfield is een multifunctionele 3-in-1 parka met uitneembare
fleece die ook afzonderlijk gedragen kan worden. De winddichte,
waterafstotende buitenstof zorgt ervoor dat u er altijd warmpjes
inzit. De regenjas, met elastische koord in de taille en zoom,
is voorzien van mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting,
terwijl de fleece uitgerust is met gebreide windvangers aan de
mouwuiteinden. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
100% polyester weefsel met PU coating; ± 270 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
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Adelans - 191AA2X71
3 in 1 regenjas met uitneembare fleece jas
Adelans is een 3-in-1 regenjas met uitneembare fleecejas.
Trotseer de koude en de regen met deze warme jas voorzien
van mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting. De fleece aan
de binnenkant, die uitneembaar is, is ook voorzien van 2 zakken
en gebreide windvangers aan de mouwuiteinden, praktisch en
warm! Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyester weefsel met PVC coating; ± 270 g/m²
Kleur
N15 Zwart
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering

Rowe - 437AA2CX3
3 in 1 regenjas met uitneembare softshell jas
Rowe beschermt tegen wind, regen en koude. Deze zwarte 3-in-1
regenjas heeft een uitneembare softshelljas, die samen of apart
gedragen kan worden waardoor hij de ideale partner is in alle
seizoenen. De regenjas, met afneembare kap en mouwvernauwing
kan bovendien gepersonaliseerd worden. Net als de regenjas is
ook de softshelljas voorzien van verschillende zakken zowel aan de
binnen- als aan de buitenkant. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyester ripstop weefsel met PVC coating; ± 280 g/m²
Kleur
N15 Zwart
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
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Palmer - 436AA2CX3
Winterparka
Op zoek naar een warme winterparka waarmee u zonder
ongemak wind, regen en koude kunt trotseren? We stellen
u graag voor aan de Palmer. Met zijn fleecevoering en
waterafstotende buitenstof is hij het antwoord op uw vraag.
De verlengde rug, elastische polsbanden met vernauwing en het
elastisch koord in de taille en zoom verhogen uw comfort. Naast
de opbergzakken aan de binnen- en buitenkant is ook de kap
afneembaar. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyester ripstop weefsel met PVC coating; ± 280 g/m²
Kleur
882 Grijs/Zwart
343 Marine/Zwart
Europese normeringen
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Treban - 193AA2X75
Winterparka
Wilt u zich beschermen tegen de koude winterregen
en wind, maar toch over heel wat opbergzakken en
extra features beschikken? Dan is de Treban de ideale
winterparka voor u. De reflecterende banden op armen,
borst en rug verhogen uw zichtbaarheid tijdens de
lange, donkere winterdagen. Voor uw comfort werd er
elastische vernauwing voorzien in de rug en aan de
polsbanden die tevens vernauwd kunnen worden d.m.v.
klittenband. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyester weefsel met PVC coating; ± 330 g/m²
Kleur
760 Zwart/Grijs
Europese normeringen
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Siopor
Regular
®

Ademende regenbescherming.
Siopor® Regular is onze basis Siopor® kwaliteit. Het heeft
alle eigenschappen van onze Siopor® range en is daarnaast
zeer licht in gewicht. Siopor® Regular is een plat gebonden
polyester met een ademende (100%) PU-coating (± 155 g/m²).
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Sheffer - 698ZA2X98
Regenjas
Zoekt u een regenjas met een ademende stof zodat u
niet alleen beschermt bent tegen koude, regen en wind,
maar zodat uw lichaam ook koel en comfortabel blijft?
Dan is de Sheffer precies wat u zoekt. De rechtopstaande
kraag en de mouwvernauwing beschermen u tegen de
wind, terwijl de onderarmventilatie het ademende gevoel
verhoogt en u nooit een klam gevoel krijgt. De lichte,
soepele jas heeft een kap die opgeborgen zit in de kraag
en 2 opgezette zakken. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met
100% PU coating; ± 155 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki
B75 Marineblauw
Europese normeringen

Murray - 699ZA2X98
Regenbroek
De Murray regenbroek ziet er eenvoudig uit met enkel
vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v. drukknopen
en een elastisch koord in de taille, maar toch biedt deze
regenbroek u hoogwaardige bescherming. De Siopor®
stof beschermt u in alle weerstomstandigheden en zorgt
ervoor dat u; dankzij zijn ademende en waterdichte
coating; perfect droog blijft en nooit een klam gevoel
krijgt. Hierdoor kunt u in alle comfort verder werken.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met
100% PU coating; ± 155 g/m²
Kleur
A41 Groen Khaki
B75 Marineblauw
Europese normeringen

ALL WEATHER REGENKLEDING SIOPOR® REGULAR
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Siopor
Ultra

®

Duurzaam en sterk.
Siopor® Ultra is onze Siopor® kwaliteit voor alle
toepassingen. Naast een verhoogde trek- en
scheurbestendigheid is dit materiaal ook beter bestand
tegen slijtage. Siopor® Ultra is een 100% polyester stof met
een ademende 100% PU-coating (± 195 g/m²).
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Tempa - 400AA2EU1
Winterblouson met uitritsbare mouwen
De Tempa staat voor veelzijdigheid. Deze winterblouson is
aanpasbaar aan elk weertype: een uitneembare fleecevoering voor
bij bijtende vriestemperaturen en uitritsbare mouwen voor wanneer
de zon doorbreekt. De waterdichte stof beschikt over een groot
ademend vermogen, zodat u altijd perfect droog en comfortabel
aan het werk kan. Extra troeven zijn het mica- en telefoonzakje,
de elastische vernauwingen aan de pols en aan de taille en een
verlengd rugstuk. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met
100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
N15 Zwart
B75 Marineblauw
Europese normeringen uitneembare voering

Burma - 488AA2EU1
Regenparka met uitneembare softshell jas
Burma is een multifunctionele 4-in-1 regenparka, die u makkelijk
aan uw eigen noden en aan het weer kunt aanpassen. Zowel
de softshelljas als de regenjas kunnen allebei afzonderlijk
gedragen worden. De regenjas, met waterafstotende buitenstof
en vochtabsorberende coating aan de binnenkant, heeft een
afneembare kap met kinbescherming. Met 5 zakken, inclusief 1
binnenzak, elastische polsband met mouwvernauwing en gebreide
windvangers in de mouwen is dit een zeer praktische jas die u
bovendien kunt personaliseren met uw eigen logo. De softshelljas
heeft 2 zakken aan de buitenkant en 1 binnenin. Bovendien
zijn de mouwen afneembaar zodat er een comfortabele
bodywarmer overblijft. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met
100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
201 Marine/Zwart
882 Grijs/Zwart
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
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https://sio.to/9rtdu
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product online

0:47

4-IN-1
Regenjas met
uitneembare
bodywarmer

Bodywarmer
met afneembare
mouwen

Regenjas
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Mouwloze
bodywarmer

Cloverfield - 288AA2EX1
Regenparka met
uitneembare bodywarmer
Een 4-in-1 jas die u het hele jaar door kunt dragen, het
klinkt te mooi om goed te zijn. De Cloverfield echter
maakt dit waar: een bodywarmer, een mooie, warme
overjas en een lichte, ademende regenjas die samen
een robuuste winterjas vormen. Deze regenparka
in Siopor® kwaliteit is voorzien van heel wat
features zoals een Napoleon- en micazak,
mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
en een kap die opgeborgen kan worden
in de kraag. Zowel de regenjas als de
overjas zijn uitgerust met gebreide
windvangers in de mouwuiteinden.
De mouwen van de regenjas zijn
afritsbaar waardoor u tot een
bodywarmer met gewatteerde
voering en 2 binnenzakken
komt. Alle componenten van
deze multifunctionele jas kunnen
aangepast worden aan uw huisstijl.
Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met
100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
061 Grijs/Zwart
201 Marine/Zwart
128 Rood/Zwart
Europese normeringen

Europese normeringen
uitneembare voering

105

Siopor
Extra

®

De ultieme ademende
weersbescherming.
Siopor® Extra is onze top Siopor® kwaliteit die we
specifiek gebruiken in onze S.E.P.P. collectie (Sioen
Extreme Protection Program). Dankzij het gebruik van
een membraan heeft dit materiaal sterke ademende
eigenschappen. Daarnaast is het zeer soepel en voelt
het aan als katoen, waardoor het bijzonder geschikt is als
toplaag. Siopor® Extra is een 100% polyester gesponnen
stof met een (100%) ademende PU-laminaat (± 205 g/m²).
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Cumbria - 603ZA2LH2
Regenparka
De Cumbria regenparka is een duurzame en waterdichte parka uit onze
S.E.P.P. collectie die opvalt door zijn moderne look. De afneembare kap met
kinbescherming, de ergonomische, lange ritstrekkers, de voorgevormde
mouwen, de koord in de taille en de zoom en de mogelijkheid om
voeringen/fleeces te kunnen inritsen maken dit een zeer aantrekkelijke
parka. De onderarmventilatie creëert een extra ademend gevoel, terwijl
de rechtopstaande kraag en de elastische polsbanden met vernauwing
elk zuchtje wind tegenhouden. De vele zakken (6 aan de buitenkant, 2
aan de binnenkant, inclusief speciale opbergzak voor de kap) maken
dit tot een zeer praktische regenparka. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Siopor® Extra: 100% polyester weefsel (voelt aan als katoen)
met 100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Kleur
N15 Zwart
Europese normeringen

Tomar - 654ZA2LH2
Regenbroek
Maak kennis met de Tomar, een sportief ogende regenbroek uit de
SEPP collectie met 2 zakken en 1 handige dijbeenzak. De Siopor® stof
beschermt u in alle weersomstandigheden en zorgt ervoor dat u; dankzij
zijn ademende en waterdichte coating; perfect droog blijft en nooit een
klam gevoel krijgt . Hierdoor kunt u in alle comfort verder werken. De broek
heeft een elastische taille met koord en is voorzien van vernauwing aan de
beenuiteinden d.m.v. klittenbandsluiting. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Siopor® Extra: 100% polyester weefsel (voelt aan als katoen)
met 100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Kleur
NS0 Zwart (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

ALL WEATHER REGENKLEDING SIOPOR® EXTRA
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Tornhill - 608ZN2LH2
Regenparka
Deze zachte, duurzame en stijlvolle regenparka houdt
u niet alleen droog, maar door de kwaliteitsvolle
stoffen die gebruikt werden is de parka ook perfect
ademend. Bovendien versterkt de onderarmventilatie
dat ademende gevoel. De rechtopstaande kraag en
de elastische polsbanden met vernauwingen
d.m.v. klittenbandsluiting houden elk zuchtje
wind tegen. Als het wat kouder wordt, kunt
u uit verschillende voeringen/fleeces
kiezen om in te ritsen. De parka is
gericht op uw comfort: de afneembare
kap, die in een speciaal voorziene
binnenzak opgeborgen kan worden,
is voorzien van kinbescherming, de
mouwen zijn voorgevormd, taille en
zoom zijn voorzien van een koord
en de ritssluitingen zijn voorzien
van een lange lus zodat deze
gemakkelijk te openen zijn. Met
1 binnenzak, 2 borstzakken, 2
zakken op de middel, 1 mouw- en
1 Napoleonzak is dit bovendien
een zeer praktische regenparka.
Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
Siopor® Extra: 100% polyester
weefsel (voelt aan als katoen) met
100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Kleur
201 Marine/Zwart (Hoge beschikbaarheid)
203 Rood/Zwart
312 Grijs/Zwart
Europese normeringen
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Elastische polsband met
vernauwing d.m.v. klittenband
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Onderarmventilatie
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Siopor
Light

®

Als het aankomt op comfort.
Top Siopor® kwaliteit, een super lichtgewicht ripstop
polyester stof (145 g/m²). Waterafstotend, soepel,
ademend, wind- en waterdicht, ultra sterk en
ongeëvenaard comfortabel.
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NIEUW

Haines - 572AA2EP8

Winter regenparka
Kou en regen: er zijn leukere omstandigheden om in te
werken. Met de Haines houdt u uzelf lekker warm en
droog. Deze nauwaansluitende en modieuze winter
regenjas is niet alleen voorzien van praktische
zaken zoals een afneembare kap,
1 borst- en 2 opgezette zakken met ritssluiting en
mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting, maar
ook van modieuze details zoals cyaankleurige
stikkingen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Light: 2-lagig: 100 % polyester ripstop +
ademend TPU laminaat; ± 145 g/m²
Kleur
061 Grijs/Zwart
343 Marine/Zwart
189 Petrol/Blauw
Europese normeringen

NIEUW

Moores - 579AA2EP5

Regenbroek
De Moores regenbroek biedt u goede regenbescherming in
barre weersomstandigheden. Deze lichte, maar sterke broek
zit comfortabel dankzij de voorgevormde knieën, taille met
riemlussen en de vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v.
klittenbandsluiting. Voor uw gemak werd de regenbroek
voorzien van een gulp met ritssluiting, 2 ingezette zakken
met ritssluiting en flap en 1 opgezette dijbeenzak met flap.
In deze ademende broek krijgt u nooit een klam gevoel
tijdens het werk. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Light: 3-layer: 100 % polyester ripstop +
ademend TPU laminaat + polyester mesh; ± 145 g/m²
Kleur
N15 Zwart
Europese normeringen
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NIEUW

Colton - 571AA2EP5

Regenparka
Een modieuze en toch functionele regenjas.
Dat is de Colton. Deze lichte, maar sterke jas
is voorzien van een afneembare kap,
1 verticaal ingezette borstzak met ritssluiting,
2 ingezette zakken met ritssluiting onder flap
en 1 binnenzak. De Colton sluit nauw aan bij
uw lichaam, ook de elastische polsbanden met
mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
en elastisch koord in de taille zijn er voor uw
comfort. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Light: 3-layer:
100 % polyester ripstop + ademend TPU
laminaat + polyester mesh; ± 145 g/m²
Kleur
061 Grijs/Zwart
343 Marine/Zwart
189 Petrol/Blauw
Europese normeringen
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1 binnenzak
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Afneembare kap
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HOGE
ZICHTBAARHEID

HOGE ZICHTBAARHEID
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HOGE
ZICHTBAARHEID
Gecertificeerde signalisatiekleding
volgens EN ISO 20471.
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Bodywear
Verschillende types nauwsluitende kleding,
in het bijzonder T-shirts en polo shirts.
Basic Line�����������������������������������������������������������������������������������������������120
Ultra Line������������������������������������������������������������������������������������������������ 121
Sio-Cool® Light�������������������������������������������������������������������������������� 122
Sio-Cool® Comfort������������������������������������������������������������������������ 123
Sio-Cool® Classic���������������������������������������������������������������������������� 123
Signalisatie gilets�������������������������������������������������������������������������� 104

Thermische kleding
Kledingstukken die u zichtbaar maken en warm
houden: softshell jassen, fleece jassen, sweaters
en bodywarmers.
Hi-vis
Hi-vis
Hi-vis
Hi-vis

sweaters��������������������������������������������������������������������������������� 131
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Bodywear
Lichte en comfortabele
kleding die zacht en natuurlijk
aanvoelt. De Sioen hoge
zichtbaarheid collectie
omvat T-shirts, polo shirts
en signalisatievesten die
niet alleen aanvoelen als
een tweede huid, maar
die u dankzij innovatieve
technologie ook de hele dag
door comfortabel houden.
Het idee achter onze
bodywear is om u te voorzien
van een perfecte onderlaag,
die transpiratievocht
absorbeert en afvoert,
waardoor u de hele dag
droog en comfortabel blijft.

Ontworpen voor comfort.
Onze bodywear kleding is ontworpen om te
ademen. In een moderne snit en perfecte pasvorm
reguleert het uw transpiratievocht zodat u droog
en fris blijft. Onze ontwerpers selecteren garens
en vezels met antimicrobiële eigenschappen,
waardoor u zich comfortabel en op uw gemak
voelt op uw werk. De materialen zijn licht en zacht
en voorkomen huidirritatie.
Ontworpen voor bescherming.
Het is onomstotelijk aangetoond dat een
verhoogde zichtbaarheid het aantal ongelukken
aanzienlijk vermindert. Omdat bij Sioen uw
veiligheid voorop staat hebben we een uitgebreide
collectie kleding met verhoogde zichtbaarheid
ontworpen die voldoet aan de EN ISO 20471 norm.
De fluorescerende kleuren vallen meteen op en
de reflecterende strepen zorgen ervoor dat u niet
over het hoofd wordt gezien, vooral in het donker.
Omdat deze laag mogelijk ook in direct contact
komt met uw huid, hebben we ervoor gezorgd dat
deze bodywear de huid niet irriteert.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
We adviseren u om altijd verschillende lagen
kleding te dragen. Wanneer u verschillende
lagen kleding draagt, kunt u voor elke situatie
de juiste bescherming kiezen. Deze tweede
ademende kleding laag helpt u om warm te blijven.
Combineer deze tweede laag met een onderlaag
en een beschermende bovenlaag voor verbetering
van uw bescherming en comfort.
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Basic Line
Lichtgewicht producten van een
gemakkelijk te onderhouden materiaal
dat plezierig is om te dragen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Basic Line: 100% polyester (birds eye); ± 140 g/m²

Birdeye breisel met
rekbare (opgenaaide)
reflecterende banden.

Signalisatie T-shirt

Cartura

Ameno

Cortic

3867A2MBE

3866A2MBE

3871A2MBE

Kleur

Kleur

Kleur

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
FR1 Fluo Rood

993 Fluo Geel/Grijs
984 Fluo Oranje/Grijs

Irola

Genga

Levane

Genari

3870A2MBE

3869A2MBE

3872A2MBE

3868A2MBE

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
FR1 Fluo Rood

993 Fluo Geel/Grijs
984 Fluo Oranje/Grijs

FC1 Fluo Oranje

Signalisatie polo
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Ultra Line
De perfecte combinatie van
Viloft® en polyester voor een
uitstekend draagcomfort.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Ultra Line: Dubbeldoek: buitenlaag: 100% polyester / binnenlaag:
50% Viloft® + 50% polyester (dropneedle); ± 185 g/m²

Dropneedle dubbel breisel
met hi-vis mesh aan onderarm
voor optimale ventilatie.

Signalisatie T-shirt

Mastra

Longa

Rupa

Bresso

3873A2MV1

3874A2MV1

3875A2MV1

3890A2MV1

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje

FY1 Fluo Geel
993 Fluo Geel/Grijs
FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid) 984 Fluo Oranje/Grijs

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje

Signalisatie polo

Naro

Molina

Piras

Olgiata

3880A2MV1

3879A2MV1

3887A2MV1

3883A2MV1

Kleur

Kleur

993 Fluo Geel/Grijs

FY1 Fluo Geel (Hoge beschikbaarheid)
FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid)

Kleur

Kleur

FY1 Fluo Geel
FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid) FC1 Fluo Oranje
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Comfortabel en zeer goede
vochtabsorberende eigenschappen.
Beschikbaar in S - 3XL.
Stof
Sio-Cool® Light: 100% polyester birds eye;
± 130 g/m² (birds eye structure)

Birdeye breisel met hi-vis
mesh aan onderarm voor
optimale ventilatie.

122

Omero

Oria

3885A2MC2

3888A2MC2

Signalisatie T-shirt

Signalisatie T-shirt

Kleur

Kleur

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje

Pulcini

Popola

3889A2MC2

3886A2MC2

Signalisatie T-shirt
(gesegmenteerde,
reflecterende S-band)

Signalisatie polo

Kleur

Kleur

FY1 Fluo Geel (Hoge beschikbaarheid)
FC1 Fluo Oranje

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje

Gesegmenteerde,
reflecterende S-band.
(Pulcini, 3889)

Onze meest rekbare kwaliteit
die aanvoelt als zijde en met UVbescherming. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Cool® Comfort: 100% polyester; ± 130 g/m² (jersey structure)

Jersey breisel met gesegmenteerde,
reflecterende S-band voor een
betere flexibiliteit en comfort +
onderarm ventilatie.

Rovito

Tiola

3876A2MC3

3881A2MC3

Signalisatie T-shirt

Signalisatie polo

Kleur

Kleur

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje

FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje

Rotella

Rotto

3877A2MC1

3882A2MC1

Signalisatie T-shirt

Signalisatie polo

Kleur

Kleur

FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid)
FY1 Fluo Geel

De originele sterk ademende
kwaliteit met UV-bescherming.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Cool® Classic: 100% polyester piqué; ± 180 g/m²

Piqué breisel met
gesegmenteerde, reflecterende
S-band voor een betere flexibiliteit
en comfort + borstzak.
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Signalisatie gilets
Stof
100% polyester mesh; ± 120 g/m²

Lacona

Elba

Elba (hv red)

9092A2PEC

9044A2PEC

9044A2MX1

Kleur

Kleur

Kleur

FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

FR1 Fluo Rood

Ottone

Solaka

Carpi

9151A2PEC

9052A2PEC

9042A2PEC

Kleur

Kleur

Kleur

FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

Loxton
439AA2PEC

Kleur
FC1 Fluo Oranje
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NIEUW

Anta - 545AA2M09

Signalisatie gilet
U wilt uw zichtbaarheid verhogen, maar dan op een praktische,
comfortabele en eenvoudige manier? Onze Anta signalisatiegilet
met ritssluiting is ook zeer functioneel met zijn borstzak met
pennenzak, 2 opgezette zakken en 1 micazak voor bijvoorbeeld
een identificatiebewijs. Aan de zijkanten werd er bovendien een
drukknoopsluiting voorzien, zodat de pasvorm gemakkelijk kan
worden aangepast. Beschikbaar in XS/S - 3XL/4XL.
Stof
100% polyester mesh; ± 160 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Thermische
kleding
Sioen thermische
kleding bestaat uit een
breed assortiment kleding
met goede isolerende
eigenschappen. Deze als
tweede laag bedoelde
kleding heeft voor iedereen
wat wils: een stijlvolle
fleece, een sportieve
softshell of een praktische
bodywarmer. De thermische
laag is een perfecte
tussenlaag tussen de
bodywear onderlaag en de
beschermende bovenlaag.
Veel kledingstukken uit dit
assortiment kunnen ook los
worden gedragen.

Ontworpen voor comfort.
Sioen thermische kleding is er in vele vormen
en materialen. De fleece en ‘softshell’ materialen
zijn niet alleen heerlijk en comfortabel om te
dragen, ze bieden ook uitstekende isolerende
eigenschappen. Onze nieuwe thermische
kledingstukken hebben een moderne snit en
uitstraling en al onze kledingstukken zijn uitgerust
met praktische eigenschappen om u comfortabel
te kleden. Nieuw in ons assortiment is een
comfortabele dames softshell omdat we van
mening zijn dat ook dames alle comfort verdienen
tijdens het werk.
Ontworpen voor bescherming.
De nummer 1 prioriteit van thermische kleding is
u te voorzien van exceptionele isolatie zodat uw
lichaam warm blijft. Daarnaast voldoet de Sioen
hoge zichtbaarheid thermische kleding ook aan
de EN ISO 20471 norm, waardoor u zowel overdag
als ‘s nachts goed zichtbaar bent. Met andere
woorden, de Sioen collectie thermische kleding
maakt comfortabel, zichtbaar en beschermd
werken in alle weersomstandigheden mogelijk.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
We adviseren u om altijd verschillende lagen
kleding te dragen. Wanneer u ervoor kiest
om een onderlaag, een thermische laag en
een beschermende laag te dragen, kunt u uw
kleding altijd aan de juiste werkomstandigheden
en weercondities aanpassen en voelt u zich
beschermd in elke situatie.
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HI-VIS SWEATERS
Monterey

131

Bindal

9852A2TX5

Kingley

132

NIEUW

722ZA2TU2

140

139

Genova

142

Jerica

Alphen

9833A2TU2

Dexter

NIEUW

547AA2TU2

498AA2TU2

Reims

497ZA2T01

131ZA2T01

143

132

133

Drayton

Fuller

Walney

167AA2TU2

144

143

9933A2TU1

521AA2TU1

Castor

Berkel

725ZA2IJ2

353AA2TX2

146

135

133

Mowett

Senic

712ZA2T01

1148A2F01

148

147

148

Arras

169AA2EU1

136

147

HI-VIS BODYWARMERS
Burton

711ZA2T01

136

128

139

552AA2LR4

724ZA2TU2

131

HI-VIS FLEECE JASSEN

Pendi

Malden

284AA2XA7

131

HI-VIS SOFTSHELL JASSEN

149

Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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Monterey - 9852A2TX5
Signalisatie fleece sweater
Combineer een verhoogde zichtbaarheid met optimale
koudebescherming: maak kennis met de Monterey, een
signalisatie fleece sweater met rechtopstaande kraag
en elastisch reflecterende tape. De sweater in zachte
fleece stof werd behandeld tegen pilling en afgewerkt
met een ritssluiting met kinbescherming, een borstzak
met ritssluiting en een elastiek in de mouwuitenden.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Dubbelzijdige microfleece: 100% polyester; ± 160 g/m²
Kleur
414 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Bindal - 284AA2XA7
Signalisatie sweater
Zoekt u een modieuze signalisatiesweater? Dan is de
Bindal de perfecte keuze voor u. De stof voelt zeer
zacht en soepel aan. De reflecterende banden zijn
bovendien elastisch zodat u zich vrij kunt bewegen.
De rechtopstaande kraag en de gebreide
windvangers aan de mouwuiteinden maken deze
sweater af. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
71% molleton polyester + 25% viscose +
4% elasthane; ± 280 g/m²
Kleur
856 Fluo Geel/Grijs
707 Fluo Oranje/Grijs
Europese normeringen
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Kingley - 497ZA2T01
Signalisatie fleece jas
De signalisatie fleecejas Kingley, met ritssluiting,
is gemaakt uit een zachte, ademende fleecestof
die tegen pilling behandeld werd. Met 1 ingezette
borstzak en 2 ingezette zakken aan de zijkant,
allen met ritssluiting, is dit een zeer praktische
fleece. Bovendien kan hij dankzij het handig I.L.S.systeem in verschillende jassen ingeritst worden.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Kleur
414 Fluo Oranje/Marine
415 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Reims - 131ZA2T01
Signalisatie fleece jas
De zachte, dubbelzijdige Reims fleece zorgt de
hele winter lang voor een warm en knus gevoel.
De windbreker vooraan biedt extra bescherming
tegen de koude en ook het elastiek in de
mouwuitenden en de taille zorgen ervoor dat de
fleece perfect aansluit en de wind geen kans
maakt. De fleece is goed bestand tegen pilling
en bovendien kunt u via het I.LS.-systeem
deze fleece perfect in de Brighton regenjas
(132Z) ritsen. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid)
FY1 Fluo Geel (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Berkel - 353AA2TX2
Signalisatie fleece jas (RWS)
De Berkel is een zachte signalisatie fleecejas die
vooraan gevoerd werd met een vaste windbreker en
u optimaal beschermt tegen koude en wind.
De fleece met binnenzak en 2 ingezette zakken met
ritssluiting is pillingbestendig. De mouwuiteinden en
de taille werden voorzien van een elastisch koord
waardoor de fleece perfect aan uw lichaam aansluit.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Dubbelzijdige fleece: 100% polyester; ± 285 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Hi-vis S.E.P.P. collectie
De S.E.P.P. (Sioen Extreme Product Program) collectie beschermt u
ook in de meest extreme weersomstandigheden. Alle fleeces en
andere voeringen voldoen aan de normen EN 14058 en de
EN ISO 20471 klasse 3.
Dankzij het I.L.S.-systeem zijn al deze artikelen volledig compatibel
met de S.E.P.P.-jassen uit dezelfde collectie. De jassen voldoen ook
aan de normen EN 343 klasse 3-3 en EN ISO 20471 klasse 3.

CASTOR
725ZA2IJ2

MOWETT
712ZA2T01

SENIC
711ZA2T01

PENDI
552AA2LR4

DEXTER
722ZA2TU2
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MALDEN
724ZA2TU2

Castor - 725ZA2IJ2
Signalisatie jas gematelasseerd met fleece voering
Deze gematelasseerde signalisatiejas heeft meer te bieden
dan enkel zijn looks. De jas met binnenzak is uitgerust met
een vaste fleece voering die u lekker warm houdt.
De rechtopstaande kraag beschut uw nek tegen
de snijdende wind. De ritsluiting is voorzien van
kinbescherming en een lange ritstrekker voor uw comfort,
net als de 3 ingezette zakken aan de buitenkant. De Castor
werd mooi afgewerkt met een elastische bies aan de
mouwuiteinden. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
100% gematelasseerde polyester +
100% polyester fleece; ± 340 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Mowett - 712ZA2T01
Signalisatie fleece jas
De éénkleurige signalistatie fleecejas Mowett trekt
niet alleen de aandacht met de reflecterende tape,
maar ook met zijn mooi aansluitende pasvorm en
kwalitatieve YKK-ritssluitingen met ergonomische
ritstrekkers. De geïntegreerde windbreker voor- en
achteraan beschermt u tegen de koude. Zowel in de
zoom als in de mouwuiteinden zit er een elastisch
koord en met 1 binnenzak, 1 borstzak en 2 ingezette
zijzakken hebt u voldoende opbergruimte.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

Senic - 711ZA2T01
Signalisatie fleece jas
Hip design, aansluitend en in kwaliteitsvolle
materialen; onze Senic signalisatie fleecejas valt op
en dit niet alleen door zijn fluorescerende kleur en
reflecterende tape. De windbreker voering voor- en
achteraan beschermt u tegen de koude, net zoals
de rechtopstaande kraag en de elastiek in de
mouwuiteinden u beschutten tegen de snijdende
wind. 1 borstzak, 2 ingezette zakken en 1 binnenzak
werden toegevoegd voor uw gemak, net zoals er
handige lange ritstrekkers voorzien werden voor
uw comfort. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Kleur
415 Fluo Geel/Marine
414 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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https://sio.to/4rx8k

Bekijk dit
product online

1 ingezette borstzak met ritssluiting
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0:53

Afneembare mouwen

Malden - 724ZA2TU2
Signalisatie softshell met
uitritsbare mouwen
De Malden signalistie softshelljas met uitritsbare
mouwen is vervaardigd uit onderhoudsvriendelijke
materialen van topkwaliteit. Deze lichte en soepele
softshell met fleece aan de binnenkant beschermt u
tegen koude en wind. Alle ritssluitingen, ook van de
borstzakken en de 2 ingezette zijzakken, zijn voorzien
van handige lange ritstrekkers. De softshell werd
afgewerkt in 2 contrasterende kleuren en werd nog
voorzien van een binnenzak en mouwvernauwing
d.m.v. klittenbandsluiting. Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch +
100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
415 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
414 Fluo Oranje/Marine (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Mouwvernauwing
d.m.v. klittenbandsluiting

2 ingezette zakken
met ritssluiting
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NIEUW

Pendi - 552AA2LR4

Signalisatie softshell
Deze superlichte, aansluitende signalisatie softshelljas
zit u gegarandeerd als gegoten. Deze comfortabele
3-laagse softshell fungeert als een windbreker.
De mouwuiteinden zijn afgewerkt met een elastische
bies om u te beschermen tegen de wind.
De functionele Pendi is verder voorzien van 1
borstzak en 2 zijzakken met ritssluiting en
handige lange ritsstrekkers. Kan bovendien
met de Windsor (708Z) en Mildura (703Z)
jassen gecombineerd worden dankzij het
I.L.S.-systeem. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
3-laags gelamineerde softshell:
100% polyester stretch +
PU ademend laminaat +
100% polyester breisel
aan binnenkant: ± 200 g/m²
Kleur
784 Fluo Geel/Marine
783 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Reflecterende strepen (50 mm)
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https://sio.to/xfsgc

Bekijk dit
product online

1 ingezette borstzak

0:38

Rechtopstaande kraag
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Dexter - 722ZA2TU2
Signalisatie softshell jas
De Dexter is een 2-laagse signalisatie softshelljas uit
onze S.E.P.P. collectie die u beschermt tegen de
wind mede dankzij de rechtopstaande kraag en
mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting. De
binnenkant van de softshelljas werd afgewerkt
met 1 binnenzak en een zachte fleece die u mooi
warm houdt. Extra handig zijn de borstzak en de
2 ingezette zakken en de lange, ergonomische
ritstrekkers waarmee alle ritssluitingen
voorzien werden. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester
stretch + 100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Genova - 9833A2TU2
Signalisatie softshell jas
De Genova is een warme, comfortabele en goed
aansluitende softshell die zeer onderhoudsvriendelijk
is. Hij beschut u uitstekend tegen de wind met
de windbreker voering vooraan, ook de
rechtopstaande kraag, de binnenflap achter
de ritssluiting en de mouwvernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting helpen om elk zuchtje wind
tegen te houden. De mouwen van de softshell
zijn ergonomisch en ook de reflecterende tape
is elastisch zodat u niet gehinderd wordt in uw
bewegingen, maar gezwind de koude kunt
trotseren. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester
stretch + 100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FR1 Fluo Rood
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen

Alphen - 498AA2TU2
Signalisatie softshell met uitritsbare mouwen (RWS)
Deze handige, goed aansluitende softshell is voorzien van
een extra windbreker aan de voorkant voor een comfortabel
warm gevoel. De Alphen signalisatiesoftshell heeft 1 ingezette
borstzak en 2 ingezette zakken met ritssluiting aan de
buitenkant en 1 zak aan de binnenkant. De mouwuiteinden
werden voorzien van een elastiek en ook het elastisch koord in
de zoom is er voor uw comfort. Bovendien heeft deze sofhstell
een verlengd rugpand en afritsbare mouwen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch
+ 100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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NIEUW

Jerica - 547AA2TU2

Dames signalisatie softshell
Deze 2-laagse signalisatiesoftshell met
reflecterende stroken werd speciaal voor
dames ontworpen. De borst en de 2
zijzakken zijn voorzien van ritssluitingen,
terwijl de mouwvernauwing gebeurt d.m.v.
klittenbandsluiting. De Jerica is aan de
binnenkant afgewerkt met fleece en 1
binnenzak voor extra opbergruimte. Dankzij
het handige I.L.S.-systeem kan deze softshell
perfect in de Talia regenjas ingeritst worden.
Beschikbaar in XS - XXL.
Stof
2-laags bonded softshell:
100% polyester stretch +
100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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https://sio.to/23tp0

Bekijk dit
product online

1 ingezette borstzak

1:43

1 binnenzak
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Drayton - 167AA2TU2
Signalisatie softshell jas met uitritsbare mouwen
Ga voor een optimale bescherming in een moderne
look met de Drayton signalisatie softshelljas. Met een
windbreker voering en elastische mouwuiteinden bent
u perfect beschermd tegen de wind en de koude.
De reflecterende tape verhoogt uw zichtbaarheid.
Als extra troef kunt u de mouwen afritsen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch +
100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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Walney - 521AA2TU1
Signalisatie softshell jas
Deze 3-laags gelamineerde signalisatie softshelljas met
rechtopstaande kraag is niet alleen water- en winddicht, maar
ook hoogademend. De fleecestof aan de binnenkant geeft u een
comfortabel warm en knus gevoel. De Walney werd afgewerkt
met interessante details zoals een lus voor een badge, een
mouwzak, neoprene manchetten en mouwvernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
3-laags gelamineerde softshell: 100% polyester stretch
+ PU ademend laminaat + 100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 280 g/m²
Kleur
803 Fluo Geel/Blauw
Europese normeringen

Fuller - 9933A2TU1
Gelamineerde signalisatie softshell jas
met afneembare kap
Deze gelamineerde signalisatie softshelljas is een echte
blikvanger met zijn modieuze look. De zachte fleece stof aan de
binnenkant houdt u lekker warm, ook het verlengd rugpand is
een pluspunt. De kap met kinbescherming kan vastgemaakt
worden aan de rechtopstaande kraag of opgeborgen worden
in de speciaal daarvoor voorziene binnenzak. Deze 3-laagse
water- en winddichtje softshelljas heeft aan de buitenkant 1
borstzak en 2 ingezette zakken, allen met ritssluiting, binnenin
werd er nog 1 extra zak voorzien en de mouwen kunnen
vernauwd worden d.m.v. klittenbandsluiting. Kortom, de
Fuller is een topper! Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
3-laags gelamineerde softshell: 100% polyester stretch
+ PU ademend laminaat + 100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 280 g/m²
Kleur
803 Fluo Geel/Blauw
951 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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Burton - 169AA2EU1
Omkeerbare bodywarmer
Onze Burton is een moderne, warme, comfortabele en
winddichte bodywarmer. De waterafstotende buitenstof houdt
u perfect droog. De binnenkant is ook voorzien van een
vochtabsorberende laag waardoor u nooit een vervelend
klam gevoel krijgt. Deze multifunctionele bodywarmer
met reflecterende tape is ook omkeerbaar. Met
2 zakken aan de binnen- en 2 aan de buitenkant
verliest u ook geen opbergruimte, gelijk hoe u de
bodywamer draagt. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Omkeerbare bodywarmer
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Arras - 1148A2F01
Signalisatie bodywarmer
Duurzaam, comfortabel, licht, winddicht:
de perfecte bodywarmer. Onze Arras bodywarmer
heeft 2 ingezette zakken en een gewatteerde
voering om u warm te houden. Deze Flexothane®
bodywarmer is uitstekend bestand tegen
veroudering en ook het gladde oppervlak
is makkelijk schoon te vegen, het ideale
werkkledingstuk dus! Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met
PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Werkkleding
Sioen werkkleding is
ontworpen om zowel
een optimale (multinorm)
bescherming als een hoog
draagcomfort te bieden.
Sioen staat bekend als een
betrouwbare partner met
een uitstekende reputatie.
Ons doel is om geschikte,
betrouwbare, duurzame en
comfortabele beschermende
werkkleding te bieden die
eenvoudig kan worden
gecombineerd met andere
kledingstukken uit de
Sioen collectie zonder in te
leveren op het gebied van
veiligheid of duurzaamheid.
Bedrijven kiezen voor Sioen
werkkleding omdat wij
veiligheid en duurzaamheid
garanderen. De werkkleding
van Sioen voor de industrie
en de dienstverlenende
sector bestaat onder meer
uit broeken, vesten en
jassen, vaak voorzien van het
bedrijfslogo. In combinatie
met andere kledinglagen
(bodywear, thermische
kleding en regenkleding)
bieden deze u de juiste
bescherming en het optimale
comfort in elke werksituatie.
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Ontworpen voor bescherming.
Bij de Sioen hoge zichtbaarheid werkkleding staat
uw veiligheid op het werk altijd voorop. Deze
kledingstukken vallen niet alleen op door de
moderne uitstraling, door de fluorescerende kleuren
en de reflecterende strepen zal de drager zeker
ook opvallen. Deze kledingcollectie voldoet niet
alleen aan de EN ISO 20471 norm, maar ook aan de
richtlijnen voor werkkleding die zijn opgesteld door
de "Rijkswaterstaat" (RWS) in Nederland.
Ontworpen voor comfort.
De nummer 1 prioriteit van werkkleding is de
bescherming van de drager. Dit betekent echter
niet dat werkkleding niet comfortabel kan zijn.
De juiste beschermende materialen en de juiste
aanvullende eigenschappen zorgen ervoor dat u
veilig en comfortabel uw werk kunt doen.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Wij adviseren u om altijd verschillende lagen
kleding te dragen. Wanneer u verschillende lagen
kleding draagt, kunt u voor elke situatie de juiste
bescherming kiezen. Kies de juiste beschermende
laag voor uw unieke situatie en combineer deze
met een onderlaag en een thermische laag om u
droog, warm en beschermd te voelen.
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POLYESTER KATOEN
Hantum

NIEUW

052VA2PA8

Meddo

NIEUW

053VA2PA8

155

Herven

155

NIEUW

055VA2PA8

NIEUW

054VA2PA8

155

Welten

Zuten

156

NIEUW

056VA2PA8

157

157
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Polyester
katoen
Duurzaam en waterafstotend.
Dit materiaal is ontworpen met een polyester toplaag voor
extra duurzaamheid, een katoenen onderlaag voor comfort
en een waterafstotende behandeling. Het materiaal is zeer
slijtvast en is gecertificeerd door Oekotex®.
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NIEUW

Hantum - 052VA2PA8

Signalisatie blouson (RWS)
RWS LINE

Praktisch en zichtbaar, 2 eigenschappen die perfect van
toepassing zijn op onze Hantum RWS signalisatieblouson.
De fluorescerende kleur en de dubbel gestikte reflecterende
strepen zorgen ervoor dat u gezien wordt. Met 4 zakken,
1 pennenzak en 1 binnenzak is dit een zeer praktische blouson.
De ademende stof met vochtregulerende eigenschappen
verhoogt het comfort, net als de mouwvernauwing en de
verlengde rug. Beschikbaar in EUR 44 - 64. (Voor omzetting
naar nationale maten raadpleegt u de maattabel
achteraan deze catalogus).
Stof
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

NIEUW

Meddo - 053VA2PA8

Signalisatie broek (RWS)
Comfortabele signalisatie broek met reflecterende banden
aan de zijkant en onderaan de broek. De Meddo, met gulp
met rits en knoopsluiting, heeft twee diagonaal ingezette
zakken, een achterzak met flap, een zak met flap op het
dijbeen en een stokmeterzak. Voor uw gemak werd de
broek voorzien van een elastische taille met riemlussen en
kniezakken. 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).

RWS LINE

Stof
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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NIEUW

Zuten - 054VA2PA8

Signalisatie bavetbroek (RWS)
RWS LINE

Deze signalisatie bavetbroek heeft naast twee opgezette
zakken en een stokmeterzak ook een borst-, een achter- en
een dijbeenzak die gesloten kunnen worden met drukknopen
onder een flap. Zowel de elastiek in de rug als de elastieken
bretellen met gesp kunnen volgens uw wensen aangepast
worden. Met kniezakken voor versterkeing en een gulp
met ritssluiting is de Zuten een comfortabele en praktische
bavetbroek. 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
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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NIEUW

Herven - 055VA2PA8

Signalisatie Handy (RWS)
RWS LINE

Deze zeer praktische signalisatie overall zonder
mouwen en met V-hals kan gesloten worden met
drukknopen en heeft naast twee opgezette zakken
en een stokmeterzak ook twee borstzakken, een
balpenzak, een dijbeenzak en een achterzak die
gesloten kunnen worden met drukknopen onder een
flap. Daarnaast werd de Herven overall uitgerust met
kniezakken voor versterking en een verstelbare elastiek
in de rug. 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
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

NIEUW

Welten - 056VA2PA8

Signalisatie overall (RWS)
RWS LINE

De oranje fluorescerende kleur en de vele reflecterende
banden zorgen ervoor dat u opvalt wanneer u de
Welten signalisatie overall draagt. De omlegkraag
in contrasterend kleur is een mooi detail net als de
verstelbare elastiek in de rug, de kniezakken voor
versterking en de mouwvernauwing met behulp van
drukknopen. De overall is conform de norm EN 20471 en
biedt u heel wat opbergruimte met twee borstzakken,
een pennenzak, twee diagonale zakken, een dijbeenzak,
een achterzak en een stokmeterzak. 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
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

HOGE ZICHTBAARHEID WERKKLEDING

157

Regenkleding
Met onze uitgebreide
‘hi-vis’ regenkleding collectie
bieden we u bescherming
tegen alle soorten regen
– van een lichte constante
miezerregen tot een plotse
hevige plensbui – het hele
jaar door. We hebben lichte
outfits in ons assortiment
waarmee u zich comfortabel
beschermt tegen regen bij
warm weer, maar we kunnen
u ook bescherming bieden
tegen ijzige regen of sneeuw
in de winter.

Ontworpen voor comfort.
Uzelf comfortabel voelen in de regen? Dat is
mogelijk. Wij hebben een breed assortiment
waterdichte regenkleding om uzelf in elk seizoen
droog en comfortabel te houden. Bij warmer weer
wilt u uw winter regenjas vervangen door een
lichtgewicht model met uitstekende ademende
eigenschappen. U wilt niet dat er water doorsijpelt
door uw kleding. Nee, integendeel, u wilt dat uw
transpiratievocht wordt afgevoerd en verdampt.
Sioen regenkleding geeft u deze garantie.
Ontworpen voor bescherming.
Sioen staat voor kwaliteit en innovatie. Om die
reden hebben we de beste mensen in huis die
constant bezig zijn met innovatie op het gebied
van bescherming tegen water. Flexothane® en
Siopor® zijn twee technische materialen die door
de Sioen ontwerpers zijn ontwikkeld om u tegen
barre weersomstandigheden te beschermen.
Verschillende coatings zorgen voor verschillende
vormen van extra bescherming. Met Sioen
regenkleding bent u goed beschermd tegen zelfs
de meest extreme weersomstandigheden.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Draag verschillende lagen kleding voor ultieme
bescherming. Kies de juiste bodywear voor een
onderlaag die u droog houdt. Voeg een thermische
laag toe om u warm te houden en maak uw outfit af
met een beschermende bovenlaag.

158

HOGE ZICHTBAARHEID REGENKLEDING

159

FLEXOTHANE® ESSENTIAL
Erfurt

Amberg

Carmaux

1785A2FE0

6623A2FE0

4303A2FE0

Kassel

Bergell

Bastogne

4279A2FE0

6361A4FE0

6361A2FE0

166

Merapi

6564A2FE0

7650A2FE0

168

167

167

Batur

Tacana

165

165

165

160

165

7850A2FE0

169

169

FLEXOTHANE® CLASSIC
Unzen

171

Lassen

3720A2F01 &
3720A2FC1

171

171

Dortmund (hv)
4820A2F01

Rotterdam (hv)
4500A2F01

Etna

2006A2NI4

173

177

Montreal (hv)
4964A2F01

174

174

176

Stormflash

6669A2FC1

173

173

050AA2PBE

176

172

Aoba

5429A6F01

6580A2F01 &
6580A2FC1

Eagle

029AA2PBE

3762A2F01

Anonex

Gemini

176

Sparrow

Gorda

3763A2FC1

ULTRATEX

174

Rabaul

6936A2F01

5616A2F01

175

175

Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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SIOPOR® REGULAR
Monoco

179

Bitoray

598ZN2X98

Abado

179

179

Belvill

180

181

Thornton

Rogat

199

313AN2ES3

201

162

522AA2LI7

Lightflash

495AA2EU1

190

Anholt

520AA2LI7

197

181

350AA2EX1

190

188

401AN3EU1

799ZA2X98

185

Boorne

351AN2EX1

Powell

Norvill

798ZA2X98

Diezel

168AA2EU1

NIEUW

546AA2EU1

183

183

Alford

198AA2X98

Talia

347AN2ES3

346AN2ES3

Monoray

199AA4X98

Malbro

Barcley

199AA2X98

179

SIOPOR® ULTRA

201

199

183
Thoras

Anfield

Stockton

428AA2EU1

186

Merede

Skollfield

Campbell

354AA2EX1

191

Horns

Cabin

Hobson

523AA2D06

199

200

4448A2EJ4

204

708ZA2LH2

5841A2EJ4

201

204

Windsor

Tarviso

440AA2EU1

404AA2EU1

Flensburg

703ZA2LH2

194

193

203

203

Mildura

209AN2X93

364AN3EX1

403ZA2EJ4

132ZA2EJ4

188

186

203
Preston

Brighton

166AA2EU1

5SABA2ZZ4

SIOPOR® EXTRA

205

206

Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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Flexothane®
Essential
Onze basis Flexothane® kwaliteit.
Flexothane® Essential is onze basis Flexothane® kwaliteit.
Met 170 g/m², is ons polyester breisel met enkelzijdige
PU-coating één van de lichtste materialen.
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Erfurt - 1785A2FE0

Carmaux - 4303A2FE0

Signalisatie regenjas

Signalisatie regenjas

De soepele Erfurt in Flexothane® kwaliteit biedt
weerstand tegen water en wind en de meest gure
weersomstandigheden. Deze duurzame signalisatie
regenjas is voorzien van een kap die opgeborgen kan
worden in de kraag en een regengoot onderaan de jas.
Dit lichtgewicht laat bovendien toe om voeringen en
fleeces in te ritsen. Beschikbaar in S - XXXL.

Deze signalisatie regenjas in Flexothane® kwaliteit is
een lichtgewicht maar toch beresterk. Deze 100% wateren winddichte jas is soepel en elastisch. De kap kan
weggestoken worden in de rechtopstaande kraag.
De mouwuiteinden zijn voorzien van een elastiek.
De Carmaux is uw ideale partner om gezien te worden in
weer en wind. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof

Stof

Flexothane® Essential: 100% polyester breisel
met PU coating; ± 170 g/m²

Flexothane® Essential: 100% polyester breisel
met PU coating; ± 170 g/m²

Kleur

Kleur

FC1 Fluo Oranje

062 Fluo Oranje/Marine
065 Fluo Geel/Marine

Europese normeringen

Europese normeringen

Amberg - 6623A2FE0
Signalisatie regenbavetbroek
Gezien worden en droog blijven, dat is wat de Amberg doet. Deze comfortabele
bavetbroek met borstbovenstuk beschermt u uitstekend tegen de meest
gure weersomstandigheden dankzij de ondoordringbare Flexothane® stof. De
fluorescerende kleur en de reflecterende tape rond de middel en beenuiteinden
doen u opvallen. De beenuiteinden kunnen bovendien vernauwd worden d.m.v.
drukknopen. Ook de gulp is voorzien van drukknopen. De soepele stof en de
elastische bretels met PVC knopen en gespen zorgen ervoor dat u nooit gehinderd
wordt in uw bewegingen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Kassel - 4279A2FE0
Signalisatie regenjas
Een signalisatie regenjas die weinig weegt, geluidsarm is en
comfortabel zit? De Kassel beschermt u tegen wind en regen.
Voor extra comfort werd er rugventilatie en mouwvernauwing
voorzien. Bovendien kunt u verschillende voeringen en fleeces
inritsen aan de binnenkant, waardoor hij geschikt is voor
verschillende seizoenen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel
met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid)
FY1 Fluo Geel (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

166

Bastogne - 6361A2FE0
Signalisatie regenbroek
De Bastogne is een comfortabele water- en
winddichte signalisatie regenbroek. Hij verhoogt uw
zichtbaarheid aanzienlijk tijdens het werk met zijn
reflecterende banden en fluorescerende kleur.
Deze lichte regenbroek is uitgerust met een
elastische taille en kan vernauwd worden aan de
enkels met drukknopen. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel
met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid)
FY1 Fluo Geel (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Bergell - 6361A4FE0
Signalisatie regenbroek
Uw zichtbaarheid verhogen in alle
lichtomstandigheden doet u met de Bergell
signalisatie regenbroek. Deze EN ISO 20471 Klasse
2 regenbroek in Flexothane® stof beschermt u tegen
regen, wind en vuil en dankzij de elastische stof
wordt u nooit gehinderd in uw bewegingen.
De comfortabele regenbroek met elastische taille is
voorzien van reflecterende tape en vernauwingen
aan de beenuiteinden. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel
met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Tacana - 7650A2FE0
Signalisatie winter regenparka
Indien u ook in de winter optimaal zichtbaar en beschut
wil zijn tegen regen en wind kiest u best voor onze
Tacana. Deze signalisatie winter regenparka heeft een
vaste, gewatteerde voering, gebreide windvangers
in de mouwen en een rechtopstaande kraag, met
verborgen kap, die u beschermen tegen koude en
wind. Deze regenparka is gemaakt uit elastische en
onderhoudsvriendelijke Flexothane® stof en is eenvoudig
afgewerkt met 2 zakken aan de buitenkant en 1 binnenin.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel
met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Merapi - 7850A2FE0
Signalisatie winter regenparka (RWS)
Zichtbaar en goed ingeduffeld de gure winter
doorkomen doet u met de Merapi. Deze duurzame
signalisatie winter regenparka in Flexothane® kwaliteit
heeft niet alleen gebreide windvangers aan de
mouwuiteinden, maar ook een uitneembare fleece.
De comfortabele jas werd afgewerkt met 2 ingezette
zakken en 1 binnenzak. De kap zit opgeborgen in de
rechtopstaande kraag. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel
met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering

Batur - 6564A2FE0
Signalisatie regenbroek (RWS)
De Batur signalisatie regenbroek is niet alleen aan de
beenuiteinden voorzien van reflecterende tape, maar
ook aan de ganse zijkant. Deze lichte regenbroek met
elastische taille en enkelvernauwingen is gemaakt uit
Flexothane® stof zodat u 100% beschermd wordt tegen
regen en wind. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel
met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Flexothane®
Classic
Een sterke, resistente en
duurzame stof.
Meer waar voor uw geld met onze Flexothane® Classic
producten. Dit is een 180 g/m², enkelzijdig PU-gecoat
polyamide breisel. De belangrijkste kenmerken: extreme
duurzaamheid en een langere resistentie tegen hydrolyse,
waardoor de kleding veel langer meegaat.
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Unzen - 3720A2F01 & 3720A2FC1
Signalisatie regenjas
Verhoog uw zichtbaarheid tijdens het werk met de
signalisatiejas Unzen. Met zijn water- en winddichte
buitenstof is deze lichte jas ideaal bij regenweer.
Ook de onderarmventilatie vormt een extra troef.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Hi-Vis Orange
Europese normeringen

Lassen - 3763A2FC1
Signalisatie regenjas
Trek de Lassen Flexothane® signalisatie regenjas
aan en u zal merken hoe licht en soepel deze
jas is. Met extra troeven zoals mouwvernauwing,
rugventilatie en een regengoot is deze regenjas,
met vaste kap, uw ideale partner in weer en wind.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Gorda - 3762A2F01
Signalisatie regenjas
Zet uzelf in de kijker tijdens het werk met de
eenvoudige Gorda signalisatie regenjas. Deze wateren winddichte regenjas gemaakt uit een soepele,
elastische stof is voorzien van een kap in de kraag,
2 opgezette zakken en reflecterende banden.
Bovendien zit dit duurzaam lichtgewicht uiterst
comfortabel en is het geluidsarm.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Gemini - 6580A2F01 & 6580A2FC1
Signalisatie regenbroek
Met de opvallende fluorescerende kleur en de reflecterende banden op
deze signalisatie regenbroek bent u dag en nacht zichtbaar. De Gemini
(HV) heeft een elastische taille en vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v.
drukknopen. De geluidsarme en duurzame Flexothane® kwaliteit houdt u
perfect droog en beschermt u tegen koude en wind.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Hi-Vis Orange
Europese normeringen

Anonex - 5429A6F01

Aoba - 6669A2FC1

Signalisatie regenbavetbroek

Signalisatie regenbavetbroek

Deze signalisatie regenbavetbroek in Flexothane®
kwaliteit zorgt er niet alleen voor dat u goed
zichtbaar bent, maar hij beschermt u tegelijk ook
uitstekend tegen water en wind. Door de lichte,
elastische stof kunt u vrij en soepel bewegen.
De duurzame Anonex met borstbovenstuk is
verder uitgerust met 1 binnenzak, een gulp met
drukknopen, 2 doorsteekgleuven, elastische
bretels met pvc knopen en gespen en een
elastische vernauwing in de rug.
Beschikbaar in S - XXXL.

De reflecterende tape rond de taille en beenuiteinden van
de Aoba zorgen voor een optimale zichtbaarheid, terwijl de
water- en winddichte Flexothane® stof u beschermt tegen
de natuurelementen. De signalisatie regenbavetbroek
heeft 2 doorsteekgleuven, een borstbovenstuk, bretels
met gesp, een gulp met drukknopen, 2 opgezette
zakken en 1 stokmeterzak. Deze functionele signalisatie
regenbavetbroek beschermt u dag en nacht in de meest
gure weersomstandigheden.
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof

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

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

Stof

Kleur

Kleur

FC1 Fluo Oranje

FY1 Fluo Geel

Europese normeringen

Europese normeringen
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Dortmund (hv) - 4820A2F01

Rotterdam (hv) - 4500A2F01

Signalisatie regenjas

Signalisatie regenbroek

De Dortmund signalisatie regenjas is vervaardigd uit
de oerdegelijke Flexothane® Classic stof. Dankzij zijn
uitzonderlijk lange levensduur zal hij u jaren beschermen
tegen wind en regen. De kap zit trouwens verborgen
in de rechtopstaande kraag. Verder is hij makkelijk te
onderhouden en machinewasbaar. Omdat de jas niet veel
weegt en erg soepel is, wordt een optimaal draagcomfort
verzekerd. De Dortmund signalisatie regenjas wordt vaak
gecombineerd met de Rotterdam signalisatie regenbroek.
Beschikbaar in S - XXXL.

Signaleren en beschermen: de Rotterdam signalisatiebroek
is fijn om te dragen. Zeker door zijn fijne afwerking met een
elastische tailleband en vernauwing aan de beenuiteinden
d.m.v. drukknopen. Hij is 100% waterdicht, winddicht en
geluidsarm. Deze regenbroek is bovendien van duurzame
Flexothane® kwaliteit en zal dan ook lang meegaan.
Beschikbaar in S - XXXL.

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

Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen

FY1 Fluo Geel
Europese normeringen

Montreal (hv) - 4964A2F01
Regenoverall
Hoge zichtbaarheid en perfecte wind- en waterdichtheid, dat is wat
de fluorescerende Montreal regenoverall u biedt. Deze soepele
overall met rechtopstaande kraag, waarin de kap opgeborgen zit,
beschermt u bovendien ook tegen vloeibare chemicaliën. Deze
duurzame en geluidsarme overall met ritssluiting onder flap en
drukknopen, heeft bovendien gebreide windvangers in de mouwen,
elastische vernauwing in de rug en mouw- en enkelvernauwing d.m.v.
drukknopen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Etna - 6936A2F01
Signalisatie regenoverall
Met deze signalisatie regenoverall met vaste kap bent u
dag en nacht beschermd tegen de regen. Ook als u zou
blootgesteld worden aan spatten van vloeibare chemicaliën
bent u beschermd met deze winddichte Etna overall in
Flexothane® kwaliteit. Voor uw comfort is de taille elastisch
en kunnen de beenuiteinden vernauwd worden d.m.v.
drukknopen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

Rabaul - 5616A2F01
Signalisatie winter regenoverall
Tijdes de koude winterdagen wilt u niet alleen beschermd
worden tegen koude, regen en wind, maar wilt u ook opvallen
en gezien worden. Dit alles is mogelijk met onze signalisatie
winter regenoverall Rabaul. De rechtopstaande kraag en de
gebreide windvangers in de mouwen bieden extra beschutting
tegen de snijdende wind terwijl de gewatteerde voering u
een comfortabel warm gevoel bezorgt. Deze regenoverall in
elastische en duurzame Flexothane® stof werd voorzien van 2
zakken vooraan, 2 opgezette dijbeenzakken en 1 Napoleonzak.
De elastische vernauwing in de rug en de verborgen ritssluiting
aan de broekspijp verhogen uw comfort. De kap kan worden
opgeborgen in de kraag. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
062 Fluo Oranje/Marine
065 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Sparrow - 029AA2PBE
Signalisatie winterblouson met uitritsbare mouwen
Gezien worden én warm blijven, dat is wat de Sparrow voor
u doet. Deze robuuste signalisatie winterblouson
heeft een comfortabele, warme en uitneembare
bontvoering. Ook de bontkraag en de mouwen, met
gebreide windvangers aan de mouwuiteinden, zijn
afneembaar. Met de binnenzak en de vele
zakken aan de buitenkant, inclusief een
telefoonzak, pennenzak en een lus voor
een badge, hebt u nooit opbergruimte te
kort. Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
80% polyester + 20% katoen; ± 280 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel (Hoge beschikbaarheid)
FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Europese normeringen
uitneembare voering

Eagle - 050AA2PBE
Signalisatie winterblouson met uitritsbare mouwen (RWS)
Gezien worden en tegelijk beschermd worden tegen de koude? Het
kan met de Eagle, onze signalisatie winterblouson die u warm houdt
tijdens koude winterdagen. De mouwen zijn gewatteerd en voorzien
van gebreide windvangers aan het uiteinde. Bij warmere dagen kunt u
niet alleen de bontvoering uitnemen, maar ook de mouwen en de
bontkraag zijn afneembaar. Bovendien zijn zowel de bontvoering
als de jas zelf voorzien van een binnenzak, altijd handig om
naast de 4 zakken aan de buitenkant extra opbergruimte te
hebben. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
80% polyester + 20% katoen; ± 280 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
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Stormflash - 2006A2NI4
Signalisatie winter regenparka
Dankzij de waterdichte buitenstof, de gewatteerde voering
en de gebreide windvangers in de mouwen beschermt de
signalisatie winter regenparka Stormflash u tegen regen, koude
en wind. Met 2 borstzakken en 2 opgezette zakken met flap aan
de buitenkant en 1 zak aan de binnenkant is deze regenparka
ook een zeer handige winterjas. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Ultratex: 100% polyester weefsel met
100% PU coating; ± 200 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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Siopor
Regular
®

Ademende
regenbescherming.
Siopor® Regular is onze basis Siopor® kwaliteit.
Het heeft alle eigenschappen van onze Siopor®
range en is daarnaast zeer licht in gewicht. Siopor®
Regular is een plat gebonden polyester met een
ademende (100%) PU-coating (± 155 g/m²).
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Monoco - 598ZN2X98
Signalisatie regenjas
Monoco is een kwaliteitsvolle signalisatie regenjas met afneembare kap die u perfect
droog houdt. Nooit een klam gevoel dankzij de vochtabsorberende en ademende
coating aan de binnenkant en de onderarmventilatie. De rechtopstaande kraag en
mouwvernauwing d.m.v. drukknopen houden elk zuchtje wind tegen. Dit soepele
lichtgewicht, voorzien van 2 opgezette zakken, is bovendien erg comfortabel om te
dragen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating; ± 155 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
FR1 Fluo Rood
Europese normeringen

Bitoray - 199AA2X98

Abado - 199AA4X98

Signalisatie regenbroek

Signalisatie regenbroek (Kl 2)

Op zoek naar kwalitatieve regenbescherming die u langdurig
en in warme omstandigheden kunt dragen? De Bitoray voldoet hieraan perfect. De elastische taille en vernauwing aan
de beenuiteinden zorgen ervoor dat de broek comfortabel
zit. Deze lichte regenbroek in een ademend weefsel zit altijd
comfortabel. Beschikbaar in S - XXXL.

Hoogstaande signalisatie regenbescherming nodig die u
langdurig en in warme omstandigheden kunt dragen? Dan
is de Abado signalisatie regenbroek precies wat u zoekt. De
elastische taille en vernauwing aan de beenuiteinden zorgen
ervoor dat de broek comfortabel zit. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof

Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met
100% PU coating; ± 155 g/m²

Siopor Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met
100% PU coating; ± 155 g/m²
®

Kleur
FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid)
FR1 Fluo Rood
FY1 Fluo Geel (Hoge beschikbaarheid)

Stof

Kleur
FC1 Fluo Oranje
FR1 Fluo Rood
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen

Europese normeringen
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179

Monoray - 198AA2X98
Signalisatie regenjas
De Monoray is een lichte signalisatie regenjas perfect om ook
bij warmer weer te dragen. De Monoray, voorzien van een vaste
kap en onderarmventilatie, is combineerbaar met de Bitoray en
Abado signalisatie regenbroeken. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met
100% PU coating; ± 155 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje (Hoge beschikbaarheid)
FR1 Fluo Rood
FY1 Fluo Geel (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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Belvill - 798ZA2X98
Signalisatie regenjas
Ademende, waterdichte bescherming bovenop optimale
zichtbaarheid. Dat is wat de Belvill regenjas u biedt. De
vochtabsorberende coating aan de binnenkant en de
onderarmventilatie voorkomen een klam gevoel. De
kap kan opgeborgen worden in de kraag en ook de
ritssluiting zit verborgen onder een flap met drukknopen.
De water- en winddichte regenjas werd afgewerkt
met 2 zakken en elastieken in de mouwuiteinden die
bovendien vernauwd kunnen worden met drukknopen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding)
met 100% PU coating; ± 155 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Norvill - 799ZA2X98
Signalisatie regenbroek
De ademende en waterdichte buitenstof van deze
signalisatie regenbroek houdt u perfect droog, terwijl
de fluorescerende kleur en de reflecterende tape u
optimaal zichtbaar maken. De elastische taille verhoogt
het draagcomfort van deze lichte regenbroek net
zoals de vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v.
drukknopen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding)
met 100% PU coating; ± 155 g/m²
Kleur
279 Fluo Oranje/Marine
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

HOGE ZICHTBAARHEID REGENKLEDING SIOPOR® REGULAR

181

Siopor
Ultra

®

Duurzaam en sterk.
Siopor® Ultra is onze Siopor® kwaliteit voor alle
toepassingen. Naast een verhoogde trek- en
scheurbestendigheid is dit materiaal ook beter bestand
tegen slijtage. Siopor® Ultra is materiaal van 100% polyester
met een ademende 100% PU-coating (± 195 g/m²).
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Barcley - 346AN2ES3
Signalisatie regenjas
De Barcley is een signalisatie regenjas van Siopor® kwaliteit
die u uitstekend beschermt tegen wind en regen, maar door
het ademend vermogen van de stof krijgt u echter nooit
een klam gevoel. De naden werden waterdicht getapet en
de jas is bovendien voorzien van een kap die makkelijk
weggestoken kan worden in de kraag. De mouwvernauwing
d.m.v. drukknopen enerzijds en de gebreide windvangers in de
mouwen anderzijds laten geen zuchtje wind door!
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
065 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

Malbro - 347AN2ES3
Signalisatie blouson met uitritsbare mouwen
Werkt u vaak zittend? Deze korte, ademende blousonjas is
de perfecte keuze voor bijvoorbeeld chauffeurs. De Malbro
is niet alleen waterdicht, de gewatteerde voering isoleert uw
lichaamswarmte in koude weersomstandigheden waardoor
u toch comfortabel kunt werken. De rechtopstaande
kraag en de gebreide windvangers aan de mouwen
houden bovendien elk zuchtje wind tegen. Dankzij
de afneembare mouwen kunt u dit model ook
omvormen tot bodywarmer. Via inritsing kan deze
jas ook als extra voering dienen bij de Barcley jas.
Beschikbaar in XS - 5XL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
062 Fluo Oranje/Marine
065 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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JERICA
547AA2TU2

TALIA
546AA2EU1

Creëer
uw eigen
microklimaat.
Voor meer informatie
over ons I.L.S.-systeem,
zie pagina 428.
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Talia - 546AA2EU1

Dames signalisatie regenjas
Ook dames verdienen alle comfort bij regenweer.
De Talia signalisatie regenjas werd dan ook speciaal
voor hen ontworpen. Met ergnomische mouwen,
onderarmverluchting, een elastisch koord in de taille
en een elastische polsband met vernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting werd gedacht aan comfort. Ook
werd er over de praktische kant nagedacht met een
afneembare kap met elastisch koord die opgeborgen
kan worden in een speciaal voorziene zak aan de
binnenkant, 2 opgezette zaken, 1 mouwzak en
1 binnenzak. Beschikbaar in XS - XXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met
100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Thoras - 428AA2EU1
Signalisatie regenparka
Duffel u goed in en bescherm u tegen de regen, wind
en koude met de signalisatieparka Thoras. Met een
waterafstotende buitenstof en een vochtabsorberende
coating aan de binnenkant bent u beschermd tegen
de weersomstandigheden en krijgt u tegelijk nooit een
klam gevoel. De jas heeft een afneembare kap met
kinbescherming, verlengde rug en mouwvernauwing en
gebreide windvangers in de mouwen om uw comfort te
verhogen. De gewatteerde voering met elastiek in de
mouwuiteinden is bovendien uitneembaar zodat u deze
parka in verschillende seizoenen kunt dragen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
945 Fluo Geel/Fluo Rood/Zwart
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering

Stockton - 5SABA2ZZ4
Bretellen met clips
De Stockton bretellen met roestvrije clips zijn optimaal
verstelbaar in de hoogte dankzij zijn aanspansysteem.
Beschikbaar in Uni.
Stof
80% polyester + 20% elasthane
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Anfield - 166AA2EU1
Signalisatie regenparka
Water- en winddicht, licht en soepel in een mooi design;
dat is onze Anfield signalisatie regenparka. De Siopor®
buitenstof houdt u perfect droog en voorkomt een klam
gevoel, ook na een hele dag werken in weer en wind.
De wind wordt verder buitengehouden door de
gebreide windvangers in de mouwen en de elastische
polsbanden die vernauwd kunnen worden d.m.v.
klittenbandsluiting. De parka is verder voorzien
van een afneembare kap met kinbescherming,
onderarmventilatie en 3 zakken aan de buitenkant
en 1 aan de binnenkant. Personaliseer deze
multifunctionele parka met het logo van uw
bedrijf! Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met
100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Alford - 168AA2EU1
Signalisatie blouson met uitritsbare mouwen
De Alford is een complete en comfortabele blouson. Deze
blouson is uitgerust met gebreide windvangers in de
mouwen, 2 zakken aan de binnen- en 2 zakken aan de
buitenkant. De mouwen zijn afneembaar en ook kan deze
blouson voorzien worden van een kap. De ademende,
waterafstotende buitenstof en vochtabsorberende
coating aan de de binnenkant beschermen u tegen
natte weersomstandigheden. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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ALFORD
168AA2EU1

ANFIELD
166AA2EU1

Creëer
uw eigen
microklimaat.
Voor meer informatie
over ons I.L.S.-systeem,
zie pagina 428.
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Diezel - 351AN2EX1
Signalisatie blouson met uitritsbare mouwen (RWS)
De water- en winddichte Diezel signalisatieblouson vervaardigd
in Siopor® kwaliteit beschermt u optimaal tegen wind en regen
met zijn waterafstotende buitenstof en de waterdicht getapete
naden. Pas de blouson volledig aan aan uw lichaam met de
elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband en de
extra vernauwing in de elastische taille d.m.v. drukknopen. Ook
de verlengde rug en de uitritsbare mouwen dragen bij tot uw
comfort. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering

Boorne - 350AA2EX1
Signalisatie regenjas (RWS)
De Boorne is een signalisatie regenjas die volledig water- en
winddicht is. Deze lichte regenjas met waterdicht getapete
naden heeft een rechtopstaande kraag en mouwvernauwing
d.m.v. klittenband die de snijdende wind tegenhoudt. Dankzij
een vochtabsorberende coating aan de binnenkant heeft
u nooit een klam gevoel. Bovendien kunt u verschillende
voeringen en fleeces inritsen zodat u ook bij kouder weer deze
regenjas kunt blijven gebruiken.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Merede - 354AA2EX1
Signalisatie regenbroek (RWS)
Waterdicht, winddicht en ademend: maak kennis met de
Merede. Deze lichte comfortabele signalisatiebroek is voorzien
van een vochtabsorberende coating aan de binnenkant,
een elastische taille, vernauwing aan de beenuiteinden en
reflecterende strepen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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https://sio.to/da3h6

Bekijk dit
product online

Afneembare mouwen

192
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Verlengd rugpand

Campbell - 364AN3EX1
Signalisatie winterblouson met
uitritsbare mouwen
Onze Campbell signalisatie winterblouson biedt u ook
een uitstekende bescherming tegen koude en regen.
De blouson is niet alleen waterdicht, de Siopor® kwaliteit
zorgt ervoor dat de blouson blijft ademen waardoor u
nooit een onaangenaam klam gevoel krijgt. Bij warmere
dagen kan de fleece aan de binnenkant uitgenomen
worden en ook de kap en de mouwen kunnen
afgenomen worden. Met zowel arm-, borstals zijzakken is dit een zeer functionele
blouson met ook opbergruimte speciaal
voor balpennen, telefoon en badge.
Deze lichte jas met verlengd rugpand
kunt u gemakelijk aan uw lichaam
aanpassen d.m.v. vernauwingen aan
de pols en in de taille. Kortom, de
Campell is de ideale winterblouson
om zichtbaar en comfortabel te
werken in weer en wind.
Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
065 Fluo Geel/Marine
(Hoge beschikbaarheid)

062 Fluo Oranje/Marine
(Hoge beschikbaarheid)

Europese normeringen

Europese normeringen
uitneembare voering
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Skollfield - 209AN2X93
Signalisatie regenparka met
uitneembare bodywarmer
Een warme, waterdichte winterjas, een lichte regenjas,
een overjas en een bodywarmer: allemaal vervat in één
enkel kledingstuk? De Skollfield is een multifunctioneel
model voor elk moment. De Siopor® Ultra-kwaliteit
zorgt ervoor dat u comfortabel kunt blijven
werken in alle weersomstandigheden,
ook de gebreide windvangers in de
mouwuiteinden houden de snijdende
wind buiten. Elke jas is ook voorzien
van zakken voor uw comfort. Deze
bestseller is uw ideale partner het
ganse jaar door.
Beschikbaar in XS - 5XL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester
weefsel met 100% PU
coating; ± 195 g/m²
Kleur
065 Fluo Geel/Marine
(Hoge beschikbaarheid)

279 Fluo Oranje/Marine
(Hoge beschikbaarheid)

717 Fluo Rood/Grijs
(Hoge beschikbaarheid)

320 Fluo Geel/Groen
(Hoge beschikbaarheid)

Europese normeringen

Europese normeringen
uitneembare voering
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4-IN-1
Regenjas met
uitneembare
bodywarmer

Bodywarmer
met afneembare
mouwen

Mouwloze
bodywarmer

Regenjas
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4-IN-1
Regenjas met
uitneembare
softshell

Softshell
met afneembare
mouwen

Regenjas
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Mouwloze
softshell

Powell - 401AN3EU1

Rechtopstaande
kraag

Signalisatie regenparka met
uitneembare softshell jas
Op zoek naar een werkoutfit geschikt voor alle
weersomstandigheden? De Powell signalisatie
regenparka voldoet perfect aan uw vraag met
zijn uitneembare softshelljas. Dit 4-in-1 model van
topkwaliteit is vervaardigd uit een sterke, maar toch
lichte, soepele en ademende stof. De regenparka
met gebreide windvangers in de mouwen heeft een
afneembare kap, 2 zakken aan de buitenkant,
1 binnenzak en 1 Napoleonzak. Via het elastisch koord
in de taille en de elastische polsband met vernauwing
kunt u deze lichte regenjas volledig aan uw lichaam
aanpassen. De uitneembare softshelljas heeft
1 binnenzak en 2 zijzakken. De uitritsbare mouwen
zijn voorzien van een elastiek in de mouwuiteinden.
Beschikbaar in S - 5XL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
279 Fluo Oranje/Marine (Hoge beschikbaarheid)
278 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
717 Fluo Rood/Grijs
Europese normeringen

Europese normeringen
uitneembare voering
Elastische polsband
met vernauwing
d.m.v. klittenband

HOGE ZICHTBAARHEID REGENKLEDING SIOPOR® ULTRA
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Thornton - 520AA2LI7

Anholt - 522AA2LI7

Signalisatie regenparka

Signalisatie regenbroek

De Thornton is een veelzijdige, kwalitatieve
signalisatie regenparka. Naast de vele zakken (8,
inclusief 1 aan de binnenkant) heeft deze wind- en
waterdichte regenparka heel wat extra troeven: zo is
de kap afneembaar en heeft die verder een elastisch
aanrijgkoord, kinbescherming en flap. Slijtagegevoelige
plaatsen zoals de schouders en ellebogen werden extra
versterkt. De mouwen kunnen vernauwd worden en
zijn voorzien van gebreide windvangers. Voor optimaal
comfort werd de luchtcirculatie in de rug verbeterd én
werd er een windvanger rondom de middel voorzien.
Kortom, de Thornton is een must have multifunctionele
signalisatie regenparka. Beschikbaar in S - XXXL.

Deze mooie en stijlvolle, maar tegelijk sterke en soepele
signalisatie regenbroek beschermt u tegen regen
en wind dankzij de waterafstotende buitenstof. De
vochtabsorberende coating aan de binnenkant zorgt
ervoor dat u zich comfortabel voelt, dag in, dag uit.
Deze regenbroek werd ontworpen voor uw comfort:
voorgevormde knieën, zitvlakversterking, vernauwing
aan de beenuiteinden én elastische windvangers aan de
enkels. Naast 2 ingezette zakken werd ze ook voorzien
van knie- en dijbeenzakken. Als extra features werd er
een ritssluiting met flap en klittenbandsluiting voorzien
onderaan het been en kan het rugbovenstuk afgenomen
worden. Zwaar werk toch comfortabel uitvoeren, dat kunt
u met onze Anholt. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof
Siopor® Ultra: 100% gelamineerd polyester weefsel met
100% PU laminaat; ± 195 g/m²

Stof

Kleur

Siopor® Ultra: 100% gelamineerd polyester weefsel met
100% PU laminaat; ± 195 g/m²

803 Fluo Geel/Blauw

Kleur

Europese normeringen

803 Fluo Geel/Blauw
Europese normeringen

Horns - 523AA2D06
Zak
Opvallend en ijzersterk: dat is de Horns draagtas.
Ideaal om werkmateriaal of kledij in op te bergen.
Beschikbaar in Uni.
Stof
PVC C2380
Kleur
H50 Korenblauw

HOGE ZICHTBAARHEID REGENKLEDING SIOPOR® ULTRA
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Hobson - 404AA2EU1
Signalisatie winter blouson
Bij koud en grillig weer trekt u best de Hobson aan.
Deze signalisatie winterblouson beschermt u in alle
weersomstandigheden dankzij de speciaal ontwikkelde Siopor®
stof. Deze stevige waterafstotende stof heeft goede ademende
eigenschappen waardoor u op een comfortabele manier uw
werk kunt blijven uitoefenen. De verlengde rug en de elastische
vernauwing aan de pols en in de taille dragen bij tot uw comfort.
Ook de vele zakken, inclusief een zak aan de binnenkant en op
de mouw, zorgen ervoor dat dit een zeer praktische blouson is.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Cabin - 440AA2EU1

Rogat - 495AA2EU1

Signalisatie winter regenoverall

Signalisatie winter bavetbroek

100% waterdicht / Winddicht / Hoogademend /
Waterafstotende buitenstof / Vochtabsorberende
coating aan binnenkant / Comfortabel / Soepel /
Hoge scheurbestendigheid / Goede
koudebescherming Beschikbaar in S - XXXL.

De Rogat is een praktische signalisatie regenbavetbroek
die uitgewerkt is in een waterafstotende buitenstof met een
vochtabsorberende coating aan de binnenkant. De Rogat is
afgewerkt met een vaste gewatteerde voering en beschermt
u dus uitstekend tegen de koude. Aan de broekspijpen
werd een verborgen ritssluiting voorzien en voor uw verder
comfort kunnen ook de beenuiteinden vernauwd worden
d.m.v. klittenbandsluiting en kunnen de elastische bretels
met gespsluiting versteld worden. Als extra troef is het
rugbovenstuk afneembaar. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating; ± 195 g/m²

Europese normeringen

Kleur
279 Fluo Oranje/Marine
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

Lightflash - 313AN2ES3
Signalisatie winter regenparka
Met de Lightflash blijft u warm en zeer goed zichtbaar in extreme winterse
omstandigheden. Deze comfortabele signalisatie regenparka biedt uitstekende
beschutting tegen koude, water en wind. De rechtopstaande kraag,
mouvernauwing en gebreide windvangers in de mouwen beschermen u
bovendien tegen de snijdende wind. Met 2 zakken aan de buitenkant en 1 aan
de binnenkant, 1 Napoleon-, 1 mica- en 1 telefoonzak kunt u al uw materiaal ook
perfect opbergen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

HOGE ZICHTBAARHEID REGENKLEDING SIOPOR® ULTRA
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SIOPOR
Extra

®

De ultieme ademende
weerbescherming.
Siopor® Extra is onze top Siopor® kwaliteit die we
specifiek gebruiken in onze S.E.P.P. collectie (Sioen
Extreme Protection Program). Dankzij het gebruik van
een membraan heeft dit materiaal sterke ademende
eigenschappen. Daarnaast is het zeer soepel en voelt
het aan als katoen, waardoor het bijzonder geschikt is als
toplaag. Siopor® Extra is een 100% polyester gesponnen
stof met een ademende (100%) PU-laminaat (± 205 g/m²).
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Brighton - 132ZA2EJ4
Signalisatie regenjas
De Brighton is een klassieke, stijlvolle signalisatieparka
van hoge kwaliteit. De gelamineerde stof voelt
verrassend aangenaam en comfortabel aan. Dankzij
het fijne membraan is deze regenjas perfect
ademend en waterdicht. Extra troeven zijn de
afneembare kap met kinbescherming, de vele
praktische zakken zowel aan de binnen- als aan de
buitenkant en de mogelijkheid om een fleece in te
ritsen. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Siopor® Extra: 100% polyester weefsel (cotton touch)
met 100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Kleur
414 Fluo Oranje/Marine (Hoge beschikbaarheid)
415 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Preston - 403ZA2EJ4
Signalisatie regenjas
Wind- en waterdicht, dat zijn de absolute troeven van onze
signalisatie regenjas Preston. Aan de buitenkant is hij
afgewerkt met een waterafstotende stof, aan de binnenkant
met een vochtabsorberende en hoogademende coating.
Er is ook extra ventilatie voorzien onder de armen. De jas
is comfortabel en soepel om te dragen, mede door de
elastische koord in taille en zoom, en zal door zijn hoge
scheurbestendigheid lang meegaan. Binnenin werd
er 1 zak en 1 telefoonzak voorzien, ook kunnen er
verschillende voeringen of fleeces ingeritst worden.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Extra: 100% polyester weefsel (cotton touch)
met 100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Mildura - 703ZA2LH2
Signalisatie regenparka
Deze stijlvolle signalisatie regenparka uit de S.E.P.P. collectie
heeft niet alleen de perfecte pasvorm, maar dankzij de
gelamineerde stof met ademend membraan bent u perfect
beschut tegen wind, koude en regen. Afgewerkt in 2
kleuren en voorzien van reflecterende tape werd de
regenparka voorzien van onderarmventilatie voor
optimale verluchting, elastische polsbanden met
vernauwing en ergonomisch lange ritstrekkers. De kap
met klep en kinbescherming kan opgeborgen worden
in een speciaal daarvoor voorziene binnenzak. Met
nog 1 extra binnenzak, 2 borstzakken, 2 ingezette
zakken, 1 mouw- en 1 Napoleonzak is er voldoende
opbergruimte. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Siopor® Extra: 100% polyester weefsel (voelt aan als
katoen) met 100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

Flensburg - 4448A2EJ4
Signalisatie regenbroek
De ultieme ademende waterdichte bescherming. De Flensburg
is een lichte en comfortabele signalisatie regenbroek met een
waterafstotende buitenstof en een vochtabsorberende coating
aan de binnenkant waardoor u nooit een klam gevoel krijgt. De
beenuiteinden die vernauwd kunnen worden d.m.v. drukknopen
werden voorzien van reflecterende tapes die uw zichtbaarheid
verhogen. Deze regenbroek werd verder voorzien van een
elastiek in de taille, met koord, en een gulp met drukknopen.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Siopor® Extra: 100% polyester weefsel (cotton touch) met
100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Tarviso - 5841A2EJ4
Signalisatie regenbroek
Comfortabel werken en toch zichtbaar zijn én goed beschermd
worden tegen wind en regen. Dat kan met onze Tarviso
signalisatie regenbroek. De waterafstotende buitenstof is goed
scheurbestendig en voorzien van reflecterende tape. Dankzij
een membraan en de vochtabsorberende coating aan de
binnenkant is dit een hoogademende broek en krijgt u nooit
een klam gevoel. De broek is verder voorzien van een gulp
met drukknopen, 2 ingezette zakken, vernauwingen aan de
beenuiteinden met drukknopen en een elastische taille met
koord. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Siopor® Extra: 100% polyester weefsel (cotton touch) met
100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Kleur
414 Fluo Oranje/Marine
415 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Windsor - 708ZA2LH2
Signalisatie regenparka
De producten uit onze S.E.P.P. collectie beschermen
u op een stijlvolle manier in de meest extreme
weersomstandigheden. De Windsor een signalisatie
regenparka is daar het perfecte voorbeeld van. De Siopor®
Extra stof beschermt u in alle weersomstandigheden
en zorgt ervoor dat u, dankzij een zéér goed
ademend en waterdicht laminaat, perfect droog
blijft en nooit een klam gevoel krijgt . Hierdoor
kunt u in alle comfort verder werken ook in
de meest extreme weersomstandigheden.
Deze winddichte regenparka is voorzien van
een rechtopstaande kraag, de elastische
polsband met vernauwing en de koord in
de taille en zoom helpen u om elk zuchtje
wind tegen te houden. De afneembare
kap is voorzien van kinbescherming en
een klep en kan in de speciaal daarvoor
voorziene binnenzak opgeborgen
worden. Voor uw gemak werden
de mouwen voorgevormd en zijn
de ritssluitingen voorzien van lange
ritstrekkers. Uitgerust met 7 zakken
(inclusief 1 binnenzak) is dit bovendien
een zeer praktische regenparka.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Siopor® Extra: 100% polyester weefsel
(voelt aan als katoen) met 100%
PU laminaat; ± 205 g/m²
Kleur
415 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
414 Fluo Oranje/Marine (Hoge beschikbaarheid)
952 Fluo Geel/Grijs
Europese normeringen
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Onderarmventilatie
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MULTINORM
VLAMVERTRAGEND
EN ANTISTATISCH
ARC
CHEMIE

MULTINORM
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VLAMVERTRAGEND
EN ANTISTATISCH
EN ISO 11612 en EN 1149
gecertificeerde,
vlamvertragende en
antistatische bescherming
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FR AST Bodywear
Een variatie aan nauwsluitende kleding,
in het bijzonder ondergoed, polo shirts
en signalisatievesten.
FR AST Ondergoed�������������������������������������������������������������������������216
FR AST T-shirts / polo shirts���������������������������������������������218
FR AST Gilets������������������������������������������������������������������������������������� 222

FR & FR AST Thermische kleding
Kledingstukken die u warm houden: softshell
jassen, bodywarmers, fleece jassen, fleece
voeringen en mutsen.
FR
FR
FR
FR

Fleece voering�������������������������������������������������������������������������� 229
Fleece jassen������������������������������������������������������������������������������ 230
AST Bodywarmers���������������������������������������������������������������� 232
AST Softshell jassen����������������������������������������������������������� 234

FR AST Werkkleding
Betrouwbare, duurzame en comfortabele
beschermende werkkleding waaronder jassen,
broeken, overalls en bretelbroeken.
Sio-FlameTM Anti-Static��������������������������������������������������������� 243
Sio-FlameTM Molten Metal���������������������������������������������������� 251

FR AST Regenkleding
Kledingstukken die u bescherming bieden:
regenjassen, broeken, bretelbroeken, overalls
en capuchons.
Sio-StretchTM FR AST����������������������������������������������������������������� 259
Flexothane® Anti-Static��������������������������������������������������������� 263
Sio-StartTM������������������������������������������������������������������������������������������� 265
Sio-StartTM Modular������������������������������������������������������������������� 268
Siopor® FR AST�������������������������������������������������������������������������������� 277
Siopor® Excell���������������������������������������������������������������������������������� 289

Algemene informatie
Matentabel������������������������������������������������������������������������������������������ 426
I.L.S. combinaties������������������������������������������������������������������������ 428
Numerieke en alfabetische index����������������������������������430
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FR AST
Bodywear
Lichte, nauwsluitende
kleding die zacht en
natuurlijk aanvoelt. De
Sioen bodywear-collectie
omvat lange onderbroeken,
polo shirts, T-shirts en
signalisatievesten die niet
alleen als een tweede huid
aanvoelen, maar die dankzij
de innovatieve technologie
er ook voor zorgen dat u
zich de hele dag comfortabel
voelt. Het idee achter deze
bodywear is u te voorzien
van de perfecte onderlaag
die u comfortabel en
beschermd houdt.

Ontworpen voor comfort.
Onze bodywear is ontworpen om te ademen. In
een moderne snit en perfecte pasvorm reguleert
het het transpiratievocht, zodat u droog en fris blijft.
Onze ontwerpers selecteren garens en vezels met
antimicrobiële eigenschappen, zodat u zich op
het werk op uw gemak en comfortabel voelt. De
stoffen zijn licht en zacht en irriteren uw huid niet.
Ontworpen voor bescherming.
Omdat deze laag in direct contact komt met uw
huid, is deze belangrijker dan u denkt. Deze
Sioen bodywear absorbeert en transporteert niet
alleen het transpiratievocht weg van de huid,
het beschermt u ook tegen de gevaren in uw
werkomgeving doordat deze FR AST bodywear
voldoet aan de hoogste veiligheidseisen.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Wij bieden u de perfecte oplossing en adviseren
u om verschillende lagen kleding te dragen.
Wanneer u verschillende lagen kleding draagt,
kunt u voor elke situatie de juiste bescherming
kiezen. Combineer deze multi-norm onderlaag
voor extra bescherming met een thermische laag
en een beschermende bovenlaag.
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FR AST ONDERGOED
Beltane

216

Hellisan

Borger

2690A2MPC

Picton

218

Corato

NIEUW

494AA2MF0

222

Sarvan

223

NIEUW

620AA2MF3

550AA2PI8

Polton

518AN2MPC

519AA2MPC

223

218

Garat

Senra

308AA2PX8

222

216

FR AST SHIRTS

222
Raufar

307AA2PX8

2689A2MPC

216

FR AST GILETS

NIEUW

539AA2MPI

223

218

Arran

NIEUW

540AA2MPI

219

220

Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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Beltane - 2690A2MPC
Vlamvertragende en antistatische T-shirt
met lange mouwen
Bescherm uzelf tegen hitte en vlammen tot op uw
huid met dit vlamvertragend en antistatisch T-shirt
met lange mouwen. Dankzij zijn goede pasvorm en
vochtdoorlatendheid is dit de ideale bodywear voor als
u werkzaam bent in potentieel gevaarlijke omgevingen.
Het Beltane T-shirt is afgewerkt met ronde hals en
elastische polsbanden. Beschikbaar in XS - 5XL.
Stof
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Kleur
B90 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Borger - 2689A2MPC
Vlamvertragende en antistatische
lange onderbroek
De lange Borger onderbroek is het perfecte multinorm
ondergoed. Deze vlamvertragende en antistatische
onderbroek biedt u een goede bescherming tegen hitte
en vlammen in gevaarlijke omgevingen. De onderbroek,
met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort, voelt
licht aan en is zeer vochtdoorlatend.
Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Kleur
B90 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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Picton - 518AN2MPC
Vlamvertragende en antistatische T-shirt
Het tijdloos Picton T-shirt met V-hals en lange mouwen
heeft alles wat nodig is om u te beschermen tijdens het
werk. De stof is inherent vlamvertragend en antistatisch
en heeft vochtregulerende en antibacteriële
eigenschappen. De zachte en lichte stof verzekert het
hoogste draagcomfort. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Kleur
B90 Marineblauw
M44 Grijs
Europese normeringen

Polton - 519AA2MPC
Vlamvertragende en antistatische Polo
De Polton is een klassieke polo met inherent
vlamvertragende en antistatische eigenschappen.
Deze lichte polo met omlegkraag, knoopsluiting en
lange mouwen heeft bovendien vochtregulerende
en antibacteriële eigenschappen die uw lichaam
comfortabel droog, fris en geurvrij houdt.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Kleur
B90 Marineblauw
M44 Grijs
Europese normeringen

218

NIEUW

Garat - 539AA2MPI

Vlamvertragende en antistatische
signalisatie polo
De Garat is een vlamvertragende, antistatische signalisatiepolo
met goede vochtregulerende eigenschappen. De polo met
lange mouwen en omlegkraag werd antibacterieel behandeld en
beschermt u bovendien tegen blootstelling aan UV-zonlicht. Deze
comfortable en zachte polo verhoogt uw zichtbaarheid tijdens het
werk dankzij de gelaste, gesegmenteerde reflecterende tape op
armen, borst, buik en rug. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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NIEUW

Arran - 540AA2MPI

Vlamvertragende en
antistatische signalisatie polo
Comfortabel, veilig, zichtbaar én modieus: de Arran
heeft het allemaal. Deze lichte signalisatiepolo is
niet alleen vlamvertragend en antistatisch, maar hij
heeft ook goede vochtregulerende en antibacteriële
eigenschappen om vervelende geurtjes tegen te
gaan. Deze polo met lange mouwen is voorzien van
een soepele, gelaste en gesegmenteerde
reflecterende tape en is afgewerkt met
een omlegkraag en drukknoopsluiting
die verborgen zit onder het beleg.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® +
1% AST; ± 180 g/m²
Kleur
065 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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https://sio.to/oiltw

Bekijk dit
product online

Omlegkraag. Verborgen drukknoopsluiting
onder beleg.

0:38

Lange mouwen
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Hellisan - 307AA2PX8
Vlamvertragende en
antistatische signalisatie gilet
Stof
100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Beschikbaar in S - 4XL.
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
FR1 Fluo Rood
Europese normeringen

Raufar - 308AA2PX8
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie gilet (RWS)
Stof
100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Beschikbaar in S - XXXL.
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Senra - 494AA2MF0
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie gilet
Stof
Vlamvertragende mesh 98% polyester +
2% AST; ± 120 g/m² Beschikbaar in S - XXXL.
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

NIEUW

Corato - 550AA2PI8

Vlamvertragende en antistatische
signalisatie gilet
Stof
50 % katoen + 39 % modacryl + 10 % viscose +
1 % AST; ± 170 g/m² Beschikbaar in S - XXXL.
Kleur
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen

NIEUW

Sarvan - 620AA2MF3

Vlamvertragende en antistatische
signalisatie gilet
Stof
98% polyester + 2% AST;
± 120 g/m² Beschikbaar in M - XXXL.
Kleur
FY1 Fluo Geel
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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FR AST
thermische kleding
Sioen FR AST thermische
kleding biedt een ruime
collectie kledingstukken
met goede isolerende
eigenschappen. Voor
iedereen is er de perfecte
tweede laag: een warme
voering of fleece, een
sportieve softshell of een
praktische bodywarmer.
De thermische laag is een
perfecte tussenlaag tussen
de bodywear onderlaag
en de beschermende
bovenlaag. Daarnaast
kunnen veel kledingstukken
uit dit assortiment ook los
worden gedragen.

Ontworpen voor comfort.
Sioen thermische kleding is er in vele vormen
en materialen. De fleece en softshell materialen
zijn niet alleen heerlijk en comfortabel om te
dragen, ze bieden ook uitstekende isolerende
eigenschappen en houden u comfortabel warm.
Onze kledingstukken worden met de grootste zorg
ontworpen, waarbij steeds de vereisten van de
klant voorop staan.
Ontworpen voor bescherming.
De nummer 1 prioriteit van thermische
werkkleding is om exceptionele isolatie te
bieden zodat uw lichaam warm blijft. FR AST
thermische kleding voegt hier nog een extra
niveau van bescherming aan toe. Veilig werken in
omgevingen met explosiegevaar en bescherming
tegen hitte en vlammen door het dragen van onze
FR AST producten.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Wij adviseren u om altijd verschillende lagen
kleding te dragen. Hierdoor kunt u zich kleden
voor elk weertype en elke situatie. Voor het
werken in omgevingen met explosiegevaar kunt u
het beste kiezen voor FR AST producten en deze
combineren met de juiste onderlaag en bovenlaag
voor ultieme bescherming.
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FR FLEECE VOERING
Royston
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Watson
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Heflin
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FR FLEECE JASSEN
Obaix

Dampremy

7759N2TF1

Rainier

7771N2TF1
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496ZN2TF1
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FR AST BODYWARMERS
Sidney
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Bravone

Garnich

9387A2EF3

1666A2EF3

2578E2EF3
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233
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Flaxton

7231A2ET1
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FR AST SOFTSHELL JASSEN
Belarto
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Heatherton

9644A2TV4

9643A2TV4

234
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Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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LIBERCHIES
7760N2TF1

DUFFEL
3074N2EF7

Creëer
uw eigen
microklimaat.
Voor meer informatie
over ons I.L.S.-systeem,
zie pagina 428.
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Vlamvertragende fleece voeringen
Stof
Dubbelzijdige fleece: 100% vlamvertragende polyester; ± 275 g/m²
Beschikbaar in S - XXXL.
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

Liberchies - 7760N2TF1

Molenbaix - 7761N2TF1

Heflin - 7254A2TF1

Vlamvertragende fleece
voering met mouwen

Vlamvertragende fleece voering

Vlamvertragende fleece
voering met mouwen

Royston - 7220A2TF1

Watson - 7221A2TF1

Vlamvertragende fleece voering

Vlamvertragende fleece
voering met mouwen
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Obaix - 7759N2TF1
Vlamvertragende fleece
Maak kennis met de zachte Obaix, een vlamvertragende
fleece die garant staat voor een knus draagcomfort.
Dankzij de antipilling behandeling blijft hij ook langer
mooi en pluisvrij. De fleece, met 2 zakken aan de
buitenkant en 1 binnenzak, werd afgewerkt met
een elastisch koord in de zoom en elastieken in de
mouwuiteinden. Beschikbaar in XS - 5XL.
Stof
Dubbelzijdige fleece: 100% vlamvertragende
polyester; ± 275 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Dampremy - 7771N2TF1
Vlamvertragende fleece
De vlamvertragende Dampremy-fleece zorgt de hele
winter lang voor een warm, knus gevoel. De zachte,
ademende stof kreeg een antipilling behandeling.
De fleece, die inritsbaar is in meerdere jassen; werd
afgewerkt met een rechtopstaande kraag, verborgen
ritssluiting, 2 zakken aan de buitenkant, 1 binnenin,
elastieken in de mouwuiteinden en een elastisch koord
in de zoom. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Dubbelzijdige fleece: 100% vlamvertragende
polyester; ± 275 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen
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Rainier - 496ZN2TF1
Vlamvertragende signalisatie fleece
De vlamvertragende signalisatiefleece, Rainier, is inritsbaar in
verschillende jassen dankzij het I.L.S.-systeem. U kunt de fleece
ook afzonderlijk dragen om u te beschermen tegen koude
en wind. De zachte ademende fleecestof heeft een antipilling
behandeling ondergaan waardoor deze langer mooi blijft.
De fleece, met elastiek in de mouwuiteinden en elastische koord
in de zoom, beschikt over 2 ingezette zakken met ritssluiting en
1 binnenzak. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Dubbelzijdige fleece: 100% vlamvertragende
polyester; ± 275 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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Sidney - 9387A2EF3
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie bodywarmer
De Sidney is een vlamvertragende en antistatische signalisatie
bodywarmer zonder mouwen. De waterdichte en afstotende
buitenstof houdt u droog terwijl de vochtabsorberende coating
aan de binnenkant ervoor zorgt dat u nooit een klam gevoel
krijgt. De Sidney heeft een rechtopstaande kraag, 2 zakken aan
de buitenkant, 1 binnenzak en 2 lussen voor gasdetectiemeters.
De bodywarmer werd afgewerkt met een elastisch koord in
de zoom en reflecterende FR tape op de buik, rug en borst.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen

Garnich - 2578E2EF3
Vlamvertragende en antistatische bodywarmer
De Garnich is een warme, comfortabele en ademende
bodywarmer die voorzien is van een reflecterende FR tape
op de borst zodat u goed zichtbaar bent. De waterdichte
Siopor® buitenstof houdt u dan weer perfect droog. 2 zakken
aan de buitenkant, 1 aan de binnenkant en 2 lussen voor
gasdetectiemeters maken deze winddichte bodywamer af.
Bovendien is hij inritsbaar in meerdere jassen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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Bravone - 1666A2EF3
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie bodywarmer
Winddicht, ademend, comfortabel: de Bravone heeft
het allemaal. Met zijn waterafstotende buitenstof en
vochtabsorberende coating aan de binnenkant houdt deze
bodywarmer u lekker warm. De vlamvertragende voering
aan de binnenkant voorziet u van de nodige bescherming
en de reflecterende FR tape aan de buitenkant verhoogt uw
zichtbaarheid. Daarnaast is dit model makkelijk in te ritsen in
meerdere multi-norm jassen. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel
met 100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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Flaxton - 7231A2ET1
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie bodywarmer
Een stijlvolle bodywarmer met hoogwaardige bescherming? Dat
is de vlamvertragende en antistatische signalisatie bodywarmer
Flaxton. Hij beschermt u uitstekend tegen hitte en vlammen,
maar ook tegen regen en wind. Deze opvallend lichte
bodywarmer heeft een hoge scheurbestendigheid en is
voorzien van 1 borstzak, 2 zakken aan de binnen- en 2 aan
de buitenkant. De ritssluiting zit verborgen onder een flap
met klittenbandsluiting en de zoom werd voorzien van een
elastisch koord. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel
(& AST) + ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 300 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Belarto - 9644A2TV4
Vlamvertragende en antistatische
softshell met afneembare mouwen
De vlamvertragende en antistatische Belarto is een 3-laagse
softshell die perfect winddicht, maar toch ademend is. De sofshell,
met rechtopstaande kraag, beschermt u uitstekend tegen de
koude. Krijgt u het toch te warm dan kunt u de mouwen afnemen.
De Belarto heeft aan de buitenkant 1 ingezette borstzak en 2
ingezette zakken aan de zijkant, allen met ritssluiting. Binnenin
werd er ook nog 1 zak voorzien. De softshell werd afgewerkt
met mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting en een
smalle strook reflecterende FR tape op de armen en borst.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU +
inherent FR fleece + AST; ± 350 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen
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BELARTO
9644A2TV4

GLENROY
7222A2EF7

Creëer
uw eigen
microklimaat.
Voor meer informatie
over ons I.L.S.-systeem,
zie pagina 428.
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Heatherton - 9643A2TV4
Vlamvertragende en
antistatische signalisatie softshell
met afneembare mouwen
De Heatherton is een 3-laagse signalisatiesoftshell met
vlamvertragende en antistatische eigenschappen. Het lichte
materiaal heeft een waterafstotende buitenstof, is winddicht en
biedt goede koudebescherming. De softshell, uitgerust met
1 ingezette borstzak, 2 ingezette zakken aan de zijkant,
1 binnenzak en 1 lus voor een badge, werd verder afgewerkt met
reflecterende FR tape. De mouwen kunnen vernauwd worden
met klittenbandsluiting en indien u het te warm krijgt, kunnen ze
ook afgenomen worden. Beschikbaar in S - XXXL.
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
Europese normeringen
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FR AST
werkkleding
Ondanks alle
voorzorgsmaatregelen kan
het risico op een explosie
in sommige bedrijfstakken
niet altijd worden vermeden.
Eén van de hoogste
risico’s is de vorming van
statische elektriciteit op het
kledingoppervlak. Sioen
heeft om u hiertegen te
beschermen een collectie
werkkleding ontwikkeld die
zowel vlamvertragend als
antistatisch is zonder in te
leveren op het comfort van
de drager.

Ontworpen voor uw veiligheid.
De Sioen FR AST werkkleding collectie voldoet
aan de nieuwste normen voor veiligheid op het
werk. Alhoewel de kledingstukken gemaakt
zijn van lichte materialen bieden ze een hoge
bescherming. De Sioen experts hebben ook
kledingstukken ontwikkeld die u bescherming
bieden tegen vonken van gesmolten metaal,
waardoor deze kledingstukken prima geschikt zijn
voor laswerkzaamheden.
Ontworpen voor comfort.
Bij het werken in een gevaarlijke omgeving moet
u zich comfortabel voelen. Daarom gebruikt Sioen
lichte en flexibele materialen voor de collectie
FR AST werkkleding.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Wij adviseren u om altijd verschillende lagen
kleding te dragen. Wanneer u verschillende lagen
kleding draagt, hoeft u nooit te veel te dragen en
kunt u voor elke situatie de juiste bescherming
kiezen. Combineer de FR AST werkkleding met
een FR AST onderlaag en een thermische laag
voor optimale bescherming en comfort.
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SIO-FLAMETM ANTI-STATIC
Novara

243

Bardi

002VA2PIF

Aversa

004VN2PIF
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Gimont

007VN2PIF
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Altea

001VA2PIF

Alvito

003VN2PIF
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005VN2PIF
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Ferrol

006VN2PIF
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SIO-FLAMETM MOLTEN METAL
Lonic

NIEUW

039VA2PIU

NIEUW

040VA2PIU
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Gulia
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Sio-Flame
Anti-Static

TM

Een katoen met vlamvertragende eigenschappen.
Sio-FlameTM Anti-static is een comfortabele ademende
stof met goede vochtregulerende eigenschappen. Dit
materiaal is tevens niet allergeen en onschadelijk voor de
huid. De kledingstukken kunnen thuis in de wasmachine
worden gewassen en zijn ook bestand tegen industriële
was- en stomerijprogramma’s. Sio-Flame™ Anti-static biedt
veiligheid en comfort tegen een redelijke prijs.
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Novara - 002VA2PIF
Vlamvertragende en antistatische blouson
De Novara is een éénkleurige comfortabele blouson.
De ademende stof verzekert het draagcomfort en
daarnaast geven de vlamvertragende en antistatische
eigenschappen van deze blouson u een optimaal
gevoel van bescherming. Versterkte naden en
dubbelgestikte reflecterende FR banden zorgen voor
een verhoogde bestendigheid en langere levensduur
van uw blouson. Beschikbaar in EUR 44 - 64.
(Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt
u de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% FR katoen + 1% AST; ± 340 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen

Bardi - 004VN2PIF
Vlamvertragende en antistatische broek
Duurzaam, ademend, niet-allergeen, vlamvertragend én
antistatisch. Kortom, onze Bardi broek biedt u een optimale
bescherming. Ze is verder voorzien van dubbelgestikte
reflecterende banden, elastische taille met lussen voor
riem en verschillende zakken zowel voor- als achteraan als
op de zijkant. De Novara blouson sluit perfect aan bij deze
broek. Beschikbaar in EUR 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Voor
omzetting naar nationale maten raadpleegt u de maattabel
achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% FR katoen + 1% AST; ± 340 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen
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Aversa - 007VN2PIF
Vlamvertragende en
antistatische overall
Op zoek naar een vlamvertragende
antistatische overall? Onze Aversa is gemaakt
uit een ademende, niet-allergene stof met
vochtregulerende eigenschappen. Versterkte
naden en dubbelgestikte reflecterende FR
banden zorgen voor een langere levensduur en
hogere slijtweerstand. De verstelbare elastische
taille en mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
dragen bij tot uw draagcomfort. Kortom, onze
Aversa is de ideale beschermende overall.
Beschikbaar in EUR 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt
u de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Flame™ Anti-Static:
99% FR katoen + 1% AST; ± 340 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen
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2 opgezette
borstzakken met
klep met verborgen
drukknoopsluiting

https://sio.to/i0fkh

Bekijk dit
product online

Dubbel gestikte (2x2) vlamvertragende
reflecterende strepen (50mm)

0:38

2 doorsteekgleuven
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Gimont - 001VA2PIF
Vlamvertragende en antistatische blouson
Comfortabel, vlamvertragend en antistatisch. Dit zijn
de kerneigenschappen van de Gimont blouson die
u optimaal beschermt. Deze blouson is uitgewerkt
in een ademende stof met vochtregulerende
eigenschappen en is bovendien niet-allergeen en
onschadelijk voor uw huid. Versterkte naden zorgen
voor een verhoogde bestendigheid en langere
levensduur. Voor uw veiligheid werd er ook een lus
aan de buitenkant voorzien voor bijvoorbeeld een
gasdetectiemeter. Beschikbaar in EUR 44 - 64.
(Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u
de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% FR katoen + 1% AST; ± 340 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen

Altea - 003VN2PIF
Vlamvertragende en antistatische broek
Duurzame en comfortabele broek, met handige
stokmeterzak, vervaardigd uit een ademende stof
met vochtregulerende eigenschappen. Niet-allergeen
en onschadelijk voor uw huid. De versterkte naden
zorgen voor een verhoogde bestendigheid en
langere levensduur van uw vlamvertragende en
antistatische Altea. Deze broek wordt vaak gedragen
in combinatie met de Gimont blouson. 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
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% FR katoen + 1% AST; ± 340 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen
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Alvito - 005VN2PIF
Vlamvertragende en
antistatische bavetbroek
Éénkleurige bavetbroek in ademende, niet-allergene
stof met vochtregulerende eigenschappen. Versterkte
naden zorgen voor een verhoogde bestendigheid en
langere levensduur en zowel de bretels als de taille zijn
elastisch verstelbaar voor een optimaal draagcomfort.
Deze vlamvertragende en antistatische bavetbroek
beschermt u optimaal en bezorgt u een extra gevoel van
veiligheid. Beschikbaar in EUR 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u de
maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% FR katoen + 1% AST; ± 340 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen
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Ferrol - 006VN2PIF
Vlamvertragende en antistatische overall
Gerieflijke éénkleurige overall in een ademende en nietallergene stof met vochtregulerende eigenschappen. Versterkte
naden zorgen voor een verhoogde bestendigheid en langere
levensduur en met zowel borst- als zijzakken, een achterzak en
stokmeterzak is deze vlamvertragende en antistatische Ferrol
overall een zeer praktisch kledingstuk dat bovendien bijdraagt
tot uw veiligheid. Beschikbaar in EUR 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u de maattabel
achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% FR katoen + 1% AST; ± 340 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen
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250

NIEUW

Lonic - 039VA2PIU

Blouson met bescherming tegen gesmolten metalen
De Lonic is de blouson bij uitstek voor bescherming tegen risico’s
bij werken met gesmolten metalen. Gemaakt uit een lichte en
soepele, maar inherent vlamvertragende stof biedt deze blouson
een uitstekende bescherming tegen gesmolten aluminium (D3) en
staal (E3). De blouson is afgewerkt met versterkte en aflopende
naden wat de levensduur en slijtweerstand aanzienlijk verhoogt
en waardoor ook het risico vermindert dat gesmolten metaal
op de naden blijft staan. De rechtopstaande kraag en de
mouwvernauwing zorgen voor extra bescherming. Beschikbaar
in EUR 44 - 64. (Voor omzetting naar nationale maten
raadpleegt u de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Flame™ Molten Metal: 54% Lenzing FR - 20% Wol 20% Polyamide - 5% Aramid + AST; ± 375 g/m²
Kleur
141 Rood/Blauw
Europese normeringen

NIEUW

Gulia - 040VA2PIU

Broek met bescherming tegen gesmolten metalen
De Gulia broek is bij uitstek geschikt voor bescherming tegen
risico’s bij werken met gesmolten metalen. Met 5 zakken is dit een
zeer praktische broek. Gemaakt uit een lichte en soepele, maar
inherent vlamvertragende stof biedt deze broek een uitstekende
bescherming tegen gesmolten aluminium (D3) en staal (E3). De
Gulia is afgewerkt met versterkte en aflopende naden wat de
levensduur en slijtweerstand aanzienlijk verhoogt en waardoor
ook het risico vermindert dat gesmolten metaal op de naden blijft
staan. Dankzij de ademende, niet-allergene stof zit deze broek
altijd comfortabel. 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
Sio-Flame™ Molten Metal: 54% Lenzing FR - 20% Wol - 20% Polyamide 5% Aramid + AST; ± 375 g/m²
Kleur
141 Rood/Blauw
Europese normeringen
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FR AST
Regenkleding
Met onze uitgebreide
collectie regenkleding bieden
we u bescherming tegen alle
soorten regen – van een
lichte constante miezerregen
tot een plotse hevige
plensbui – het hele jaar
door. Onze FR AST collectie
regenkleding bestaat uit
jassen, broeken, overalls,
bretelbroeken en capuchons.

Ontworpen voor comfort.
Uzelf comfortabel voelen in de regen? Dat is
mogelijk. Wij hebben een breed assortiment
waterdichte regenkleding om uzelf in elk seizoen
droog te houden. Sioen heeft twee technische
weefsels ontwikkeld, Siopor® FR AST en Siopor®.
Beide weefsels zijn zowel licht als flexibel, terwijl
er geen water doorsijpelt door de kleding.
Integendeel, het transpiratievocht wordt afgevoerd
en verdampt zo dat u zich altijd comfortabel voelt.
Ontworpen voor bescherming.
Sioen staat voor kwaliteit en innovatie.
Om die reden hebben we de beste mensen
in huis die constant bezig zijn met innovatie
op het gebied van bescherming tegen water.
Met onze FR AST regenkleding collectie bent
u niet alleen beschermd tegen de meest barre
weersomstandigheden, maar ook tegen de
gevaren van het werken in omgevingen met een
hoog risico op explosies.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Wij adviseren u om verschillende lagen kleding te
dragen. Combineer een FR AST onderlaag die het
transpiratievocht weg voert van uw huid met een
warme FR AST thermische laag. Daar overheen
kunt u multi-norm werkkleding dragen om u te
beschermen tegen meerdere gevaren. Combineer
dit met een extra laag regenkleding om u tegen
extreme weersomstandigheden te beschermen.
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Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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SIOPOR® FR AST
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Sio-Stretch®
FR AST
FR AST-coating op een
elastisch breisel.
Eerste keus stretch FR AST materiaal voor
professionele beschermkleding met een
goede bescherming tegen regen en wind.
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Merton - 4U10A2FFX
Vlamvertragende en antistatische regenjas
De Merton regenjas met vaste kap, twee ingezette
zakken en mouvernauwing d.m.v. drukknopen is gemaakt
uit een zeer soepele stof die u tegelijk een hoge
beschermingsgraad biedt. Deze vlamvertragende en
antistatische jas zorgt er enerzijds voor dat er geen water
binnensijpelt, maar anderzijds wordt het ademende gevoel
behouden waardoor deze jas zeer aangenaam om dragen
wordt. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% FR Polyester breisel met
FR PU coating + AST; ± 240 g/m²
Kleur
B90 Marineblauw
Europese normeringen

Witham - 6U08A2FFX
Vlamvertragende en antistatische regenbroek
Laat de eenvoudige look van onze Witham broek je niet
om de tuin leiden aangezien ze meer te bieden heeft dan
een elastische taille en enkelvernauwing door middel
van drukknopen. Integendeel, deze vlamvertragende en
antistatische regenbroek biedt u heel wat bescherming
en voldoet aan verschillende normen zoals EN ISO 14116,
EN 1149-5 en EN 343. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% FR Polyester breisel
met FR PU coating + AST; ± 240 g/m²
Kleur
B90 Marineblauw
Europese normeringen
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Netley - 7U01A2FFX
Vlamvertragende en antistatische regenoverall
Onze antistatische regenoverall Netley met elastische
taille is gemaakt van een soepele stof die niet alleen
met u meebeweegt, maar die u ook een hoge vorm van
bescherming biedt tegen neerslag en de gevaren van
statische elektriciteit. Deze vlamvertragende overall voldoet
ook aan de EN ISO 14116 norm en beperkt de verspreiding
van vlammen om zo de drager te behoeden van letsels.
De overall kan met behulp van drukknopen vernauwd
worden aan de mouwuiteinden en aan de enkels. Daarnaast
werden de mouwen uitgerust met elastische windvangers.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% FR Polyester breisel met
FR PU coating + AST; ± 240 g/m²
Kleur
H45 Korenblauw
Europese normeringen
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Coch - 4U09A2FFX
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenjas
Bescherm uzelf in slecht weer tegen gevaar met onze
Coch signalisatie regenjas. De mouwen van dit soepele
lichtgewicht kunnen vernauwd worden met drukknopen.
De jas voldoet aan veel normen; zo verhindert ze niet
alleen dat vlammen zich verspreiden, maar zorgt er ook
voor dat u dag en nacht zichtbaar bent en beschermt u
tegen de regen en de gevaren van statische elektriciteit.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% FR Polyester breisel met
FR PU coating + AST; ± 240 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen

Walmer - 6U07A2FFX
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenbroek
Bescherming tegen vlamverspreiding, tegen de gevaren
van statische elektriciteit, tegen neerslag en bovenop
dit alles vergroot de Walmer broek aanzienlijk uw
zichtbaarheid. Eenvoudig afgewerkt met een elastische
taille en enkelvernauwing met drukknopen voor extra
bescherming. Deze soepele broek moet u zeker in
huis hebben aangzien ze u op verschillende vlakken
bescherming biedt. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% FR Polyester breisel met
FR PU coating + AST; ± 240 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Flexothane®
Anti-Static
Vlamvertragend met permanent
antistatische eigenschappen.
De geleidende garens die de opbouw van statische lading
voorkomen zijn geïntegreerd in het breiwerk. Flexothane®
Anti-Static is een combinatie van een hoge kwaliteit
polyurethaan-coating op een rekbaar, vlamvertragend
polyester breisel. Door deze samenstelling biedt Flexothane®
Anti-Static een langere resistentie tegen hydrolyse waardoor
de gebruiker de met Flexothane® vervaardigde kleding veel
langer kan gebruiken. Een langere levensduur betekent dat
u meer waar krijgt voor uw geld.
Stof: 100% FR polyester breisel met FR PU coating;
± 200 g/m².
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Andilly - 9728A2FF5
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenjas
Onze Andilly is een zeer lichte, maar duurzame waterdichte
signalisatie regenjas. Het geleidend garen, dat de opbouw
van statisch elektriciteit voorkomt, werd in het breisel
geïntegreerd waardoor de jas niet alleen vlamvertragende,
maar ook permanente antistatische eigenschappen heeft.
De kap kan opgeborgen worden in de rechtopstaande
kraag en de mouwen kunnen vernauwd worden d.m.v.
drukknopen. De regenjas is verder voorzien van 2
ingezette zakken en reflecterende FR tape op de
armen, buik, borst en rug. Bij koudere dagen kunt
u opteren om een voering/fleece in te ritsen.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Anti-Static: 100% FR polyester breisel
met FR PU coating + AST; ± 200 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen

Greeley - 6580A2FF5
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenbroek
Onze waterdichte Greeley signalisatie regenbroek in Flexothane®
Anti-static kwaliteit is niet alleen vlamvertragend, maar heeft
ook permanente antistatische eigenschappen. De regenbroek
met elastische taille is voorzien van reflecterende FR tape en
vernauwing aan de beenuiteinden met drukknopen. In deze
duurzame en comfortabele regenbroek bent u goed zichtbaar en
beschermd. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Anti-Static: 100% FR polyester breisel met
FR PU coating + AST; ± 200 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen
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Sio-Start

TM

Een instap gamma in vlamvertragende en antistatische
producten.
Basic in ontwerp maar voldoet aan de meest strenge
eisen met betrekking tot vlamvertraging en antistatische
bescherming. Biedt u bescherming als u die nodig heeft
tegen een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Sio-StartTM is
volledig wind- en waterdicht, ademend, extreem comfortabel,
soepel en geschikt voor de wasmachine. Het zeer sterke
ademend vermogen biedt u uitstekend comfort.
Stof: 100% polyester met 100% FR PU
coating + AST; ± 250 g/m².
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Waverly - 7361N2EF5
Vlamvertragende en antistatische regenblouson
Vlamvertragend en antistatisch, dat zijn de 2 belangrijkste
eigenschappen van deze water- en winddichte regenblouson.
De Waverly is uitgerust met een uitneembare vlamvertragende fleece
voering zonder mouwen en met binnenzak. Ook aan de binnenkant
van de Waverly zit er 1 zak, terwijl de buitenkant uitgerust is met
3 zakken, waaronder 1 Napoleonzak. De kap zit weggestoken
in de rechtopstaande kraag en de mouwen kunnen vernauwd
worden d.m.v. drukknopen. De elastische zoom verhoogt
het draaggemak van deze lichte en soepele regenblouson.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100% FR PU
coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
1
x
x
x
EN 14058
2017
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Baltero - 9461N2EF5
Vlamvertragende en antistatische regenparka
De Baltero is onze scheurbestendige, vlamvertragende
en antistatische regenparka. De kap zit opgeborgen in de
rechtopstaande kraag en ook de ritssluiting zit verborgen onder
een flap met klittenbandsluiting. Indien het te warm wordt, kunt u de
vlamvertragende fleece voering (zonder mouwen, met binnenzak)
uitnemen. De waterdichte parka beschikt over 2 opgezette zakken en
1 Napoleon zak aan de buitenkant en 1 binnenzak. De comfortabele
parka werd afgewerkt met mouwvernauwing d.m.v. drukknopen, een
koord in de zoom en smalle reflecterende FR tape op de armen en
borst als finishing touch. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
1
x
x
x
EN 14058
2017

Wellsford - 4691N2EF5
Vlamvertragende en antistatische regenbroek
Op zoek naar een soepele en comfortabele regenbroek die
optimale bescherming verzekert? Dan is de vlamvertragende en
antistatische Wellsford ideaal voor u. Hij is waterdicht, winddicht,
scheurbestendig en voorzien van een smalle strook reflecterende
FR tape. De vochtabsorberende coating aan de binnenkant
voorkomt dat u een klam gevoel krijgt. De taille is elastisch en ook
de beenuiteinden kunt u vernauwen met drukknopen zodat de
regenbroek perfect aan uw lichaam aansluit. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen
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Ridley - 7218A2EF7
Vlamvertragende en antistatische regenjas
De Ridley, een sobere vlamvertragende en antistatische regenjas, biedt
een degelijke bescherming. De gebruikte stof is perfect waterdicht en
bezorgt u dankzij de ademende coating nooit een klam gevoel.
De rechtopstaande kraag en de mouwvernauwingen d.m.v. drukknopen
houden elk zuchtje wind tegen. De comfortabele regenjas is voorzien van
2 lussen voor gasdetectiemeters, 2 ingezette zakken en 1 binnenzak.
Daarenboven is er binnenin een speciale opbergzak voor een kap
die u apart kunt aanschaffen. Deze jas is ook combineerbaar met 2
apart verkrijgbare fleece voeringen die ingeritst kunnen worden
bij koudere omstandigheden. De regenjas is afgewerkt met
een smalle reflecterende FR strook voor een verbeterde
zichtbaarheid. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-StartTM FR AST: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen
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Elliston - 7219A2EF7
Vlamvertragende en antistatische signalisatie regenjas
De Elliston is een vlamvertragende en antistatische signalisatie regenjas
die afgewerkt werd in 2 contrasterende kleuren met reflecterende FR
tape. De gebruikte stof is perfect waterdicht en bezorgt u dankzij
de ademende coating nooit een klam gevoel. Aan de
rechtopstaande kraag kan een kap vastgemaakt worden
(apart verkrijgbaar) die bovendien binnen in de jas in een
speciaal daarvoor voorziene zak opgeborgen kan worden.
Met 1 extra binnenzak, 2 opgezette zakken, 2 lussen
voor gasdetectiemeters en mouwvernauwing d.m.v.
drukknopen is dit bovendien een zeer functionele
jas. Deze jas is ook combineerbaar met 2 apart
verkrijgbare fleece voeringen die ingeritst
kunnen worden bij koudere omstandigheden.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-StartTM FR AST: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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https://sio.to/rhvkd

Bekijk dit
product online

Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
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0:53

1 Napoleon zak

Vlamvertragend
reflecterende
tape (50 mm)

Marex - 9464N2EF5
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenparka
Optimale zichtbaarheid, hoogwaardige bescherming
en zeer functioneel. Dat is hoe klanten onze Marex
omschrijven. De regenparka met waterafstotende
buitenstof is vlamvertragend en antistatisch. Ze werd
voorzien van een mouwloze vlamvertragende fleece
voering, met binnenzak, die uitgenomen kan worden.
Binnenin werd de regenparka voorzien van 1
binnenzak, terwijl ze aan de buitenkant uitgerust
werd met 2 lussen voor gasdetectiemeters,
2 opgezette zakken, 1 Napoleonzak,
mouwvernauwing en een koord in de zoom.
De kap kan bovendien opgeborgen worden in de
rechtopstaande kraag. De parka werd afgewerkt
met reflecterende FR tape op de armen, buik,
rug en borst. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
279 Fluo Oranje/Marine (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
1
x
x
x
EN 14058
2017

Ritssluiting onder flap met
klittenbandsluiting
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Reaven- 9462N2EF5
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenparka
De Reaven heeft het allemaal. De vlamvertragende
antistatische Siopor® kwaliteit is niet alleen water- en
winddicht, maar zorgt ook dat vlammen zich niet
verder verspreiden. Naast bescherming tegen
weersomstandigheden en industriële gevaren is
deze signalisatie regenparka ook functioneel, ze
beschikt namelijk over volgende troeven:
2 zakken en 1 Napoleonzak aan de buitenkant,
1 binnenzak, mouwvernauwing, kap in
rechtopstaande kraag, koord in de zoom en
een uitneembare vlamvertragende fleece
voering zonder mouwen, maar met
binnenzak. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel
met 100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
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Waddington - 9495N2EF5
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenblouson
De comfortabele en scheurbestendige Waddington
met waterafstotende, winddichte buitenstof en een
vochtabsorberende coating aan de binnenkant is de
perfecte signalisatie regenblouson. Het hoogademende
weefsel beschikt over vlamvertragende en antistatische
eigenschappen en werd voorzien van reflecterende
FR tape aan de buitenkant om uw zichtbaarheid
te verhogen. De kap zit opgeborgen in de
rechtopstaande kraag en aan de buitenkant werden
er 2 lussen voor gasdetectiemeters voorzien net als
2 opgezette zakken en 1 Napoleonzak. Binnenin zit
er ook nog een zak. Indien u het te warm krijgt,
kunt u altijd de mouwloze, vlamvertragende
fleece voering met binnenzak uit de blouson
nemen. Bovendien kunnen de mouwen
vernauwd worden en is de zoom elastisch
voor uw comfort. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
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Delano - 9485N2EF5
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenblouson
Deze regenblouson beantwoordt aan de strenge eisen op
het vlak van vlamvertraging en bescherming tegen statische
elektriciteit. Bovendien werd er gebruik gemaakt van een
hoogademende waterafstotende buitenstof zodat de blouson
water- en winddicht is en u nooit een onaangenaam klam gevoel
krijgt. Aan de binnenkant van de Delano vind je een zak terug,
maar ook een uitneembare, mouwloze, vlamvertragende fleece
voering, ook met binnenzak. De buitenkant werd afgewerkt in
fluorescerend materiaal met reflecterende FR tape, 2 opgezette
zakken, 1 Napoleonzak, mouwvernauwing en een elastische
zoom voor uw comfort. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

Europese normeringen uitneembare voering
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Tielson - 5874N2EF5
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenbroek
De Tielson is een vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenbroek die niet alleen uw zichtbaarheid
verhoogt dankzij de reflecterende FR tape, door de
duurzame waterafstotende afwerking bent u ook
optimaal beschermd wanneer het begint te regenen.
Deze winddichte en scheurbestendige regenbroek
zit comfortabel dankzij de elastische taille en de
vernauwingen aan de beenuiteinden d.m.v. drukknopen.
Beschikbaar in XS - 5XL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Brisbane - 6133A2EF5
Vlamvertragende en antistatische
signalistatie bavetbroek
Brisbane is een vlamvertragende antistatische
signalisatie bavetbroek die u optimaal beschermt.
De scheurbestendige buitenstof stoot water af en houdt
wind tegen. De bavetbroek met borstbovenstuk verhoogt
niet enkel uw veiligheid, maar zit ook comfortabel. Zo laat de
vochtabsorberende coating aan de binnenkant uw huid vrij
ademen en is deze bavetbroek makkelijk om aan te trekken
dankzij de elastische bretels met gesp en de ritssluitingen
met flap en klittenbandsluiting onderaan het been.
Bovendien kunnen de beenuiteinden nog vernauwd worden
d.m.v. klittenbandsluiting. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

MULTINORM FR AST REGENKLEDING SIO-START™ FR AST
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Siopor
FR AST

®

Siopor® FR AST is onze vlamvertragende antistatische
Siopor® kwaliteit.
Bij contact met vlammen remt de stof de productie van
vlammen. Ook biedt het materiaal permanente antistatische
eigenschappen. Siopor® FR AST is sterk waterafstotend en
stoot chemische stoffen af dankzij een duurzame waterafstotende behandeling. Met dit assortiment biedt Sioen u
een veelzijdige en met zorg ontworpen collectie multi-norm
regenkleding. Dankzij ons I.L.S. concept kan er een heel
scala aan multi-norm fleeces, voeringen, bodywarmers en
softshells ingeritst worden.
Stof: 100% FR polyester stof met ademende 10% FR PU
coating + AST; ± 250 g/m²
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Glenroy - 7222A2EF7
Vlamvertragende en antistatische regenparka
De stijlvolle Glenroy is een waterdichte, vlamvertragende en
antistatische regenparka die afgewerkt werd met een smalle
strook reflecterende FR tape voor een verhoogde zichtbaarheid.
De regenparka heeft een rechtopstaande kraag waaraan een
kap vastgemaakt kan worden (apart verkrijgbaar) die vervolgens
opgeborgen kan worden in een speciale binnenzak. Daarnaast
werd er nog 1 binnenzak voorzien terwijl de buitenkant van de
parka uitgerust werd met 2 zakken, 1 borstzak, 1 Napoleonzak
en 2 lussen voor gasdetectiemeters. Extra features zijn de
mouwvernauwing en de koord in de taille. Dankzij het I.L.S.systeem kunnen verschillende bijhorende fleeces, voeringen en
softshells ingeritst worden. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

Ekofisk - 5806A2EF3
Vlamvertragende en antistatische regenbroek
De Ekofisk regenbroek in Siopor® FR AST kwaliteit beschermt
u niet alleen in alle weersomstandigheden, maar zorgt er ook
voor dat vlammen zich niet verspreiden. De ademende broek
heeft permanent antistatische eigenschappen en is onderaan
voorzien van reflecterende FR tape. De broek heeft een gulp
met drukknopen, 2 doorsteekgleuven en vernauwing aan de
beenuiteinden d.m.v. klittenbandsluiting. De elastische taille en de
broekspijpen met verborgen ritssluiting zorgen dat u deze broek
makkelijk kunt aan- en uittrekken. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

MULTINORM FR AST REGENKLEDING SIOPOR® FR AST
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Hasnon - 3085N2EF7
Vlamvertragende en
antistatische regenparka
Voorzien van 7 zakken en 2 lussen voor gasdetectiemeters
is deze functionele parka een echte bestseller. De Hasnon
werd afgewerkt met reflecterende FR tape voor optimale
zichtbaarheid. De vlamvertragende en antistatische stof
verzekert uw veiligheid in deze tijdloze regenparka. Dankzij
het I.L.S.-systeem kunnen verschillende bijhorende fleeces,
voeringen en softshells ingeritst worden.
Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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Duffel - 3074N2EF7
Vlamvertragende en antistatische regenparka
Moet u in weer en wind vlammen en hitte trotseren? Dan is
de vlamvertragende en antistatische Duffel regenparka de
ideale en meest modieuze oplossing voor u! Deze parka is
dankzij de Siopor® kwaliteit water- en winddicht, de ademende
beschermingslaag zorgt er echter voor dat u comfortabel uw werk
kunt blijven doen. De kap kunt u wegsteken in de kraag en met
6 zakken aan de buitenkant en 1 binnenin is deze regenparka
tevens zeer praktisch. De reflecterende FR tape verhoogt
bovendien uw zichtbaarheid. Dankzij het I.L.S.-systeem kunnen
verschillende bijhorende fleeces, voeringen en softshells ingeritst
worden. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
019 Marine/Koningsblauw
Europese normeringen

MULTINORM FR AST REGENKLEDING SIOPOR® FR AST
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Winseler - 3073N2EF7
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenparka
Het modieuze parkadesign, gecombineerd met de
vlamvertragende en antistatische Siopor® kwaliteit maakt van
onze signalisatie regenparka Winseler een tijdloze klassieker.
De reflecterende FR tape verhoogt uw zichtbaarheid, de
elastische taille in de rug, de mouwvernauwing en de vele
zakken verhogen uw comfort. Dankzij het I.L.S.-systeem kunnen
verschillende bijhorende fleeces, voeringen en softshells
ingeritst worden. Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
279 Fluo Oranje/Marine (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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Hedland - 7223A2EF7
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenparka
Vlamvertragend, antistatisch, waterdicht en
winddicht; de belangrijkste troeven van de Hedland.
Deze regenparka werd stijlvol afgewerkt in 2 kleuren en
met vlamvertragende reflecterende tape.
Het is ook een zeer functionele parka met 2 zakken,
1 borstzak, 1 Napoleonzak, 1 binnenzak en 2 lussen
voor gasdetectiemeters. Bovendien kan de apart
verkrijgbare kap aan de rechtopstaande kraag
vastgemaakt worden of opgeborgen worden
in de speciale binnenzak. Als extraatje is er
mouwvernauwing en een koord in de zoom.
Dankzij het I.L.S.-systeem kunnen verschillende
bijhorende fleeces, voeringen en softshells
ingeritst worden. Beschikbaar in XS - 5XL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
279 Fluo Oranje/Marine (Hoge beschikbaarheid)
815 Fluo Rood/Marine
Europese normeringen
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https://sio.to/lp9x0

Bekijk dit
product online

Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting

1:47

Rechtopstaande kraag. Voorzien voor kap
(kap apart verkrijgbaar).
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283

Barker - 7224A2EF7
Vlamvertragende en
antistatische kap

Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

Hinton - 7225A2EF7
Vlamvertragende en
antistatische kap

Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen
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Oregon - 1874A2EF5
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie blouson met uitritsbare mouwen
Onze Oregon signalisatieblouson heeft het allemaal. Hij is
waterbestendig, vlamvertragend én antistatisch. Toch is hij licht en
houdt hij u comfortabel warm. De blouson is multifunctioneel
met 1 binnenzak en 2 zakken aan de buitenkant en een lus
voor bijvoorbeeld een gasdetectiemeter. Bovendien zijn
de mouwen afritsbaar en via ons I.L.S.-systeem is deze
blouson perfect compatibel met verschillende regenjassen.
Beschikbaar in S - 5XL.
Stof
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

MULTINORM FR AST REGENKLEDING SIO-START™ FR AST
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Gladstone - 5729A2EF7
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenbroek
Met 2 doorsteekgleuven, vernauwing aan de
beenuiteinden d.m.v. klittenbandsluiting en een
verborgen ritssluiting onderaan het been is de Gladstone
een zeer praktische broek. De waterafstotende
buitenstof beschermt u tegen regen terwijl de
vochtabsorberende coating aan de binnenkant ervoor
zorgt dat u nooit een klam gevoel krijgt. De reflecterende
FR banden op deze comfortabele en scheurbestendige
broek zorgen voor een optimale zichtbaarheid.
Beschikbaar in XS - XXXL.
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
Europese normeringen

Geralton - 5634A2EF7
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenoverall
Een vlamvertragend en antistatisch kledingstuk dat uw ganse lichaam
bedekt en beschermt tegen spatten van vloeibare chemicaliën? Dat is
onze signalisatie regenoverall Geralton. De elastische taille en ritssluitingen
onderaan het been zorgen ervoor dat u de Geralton gemakkelijk kunt
aan- en uittrekken. De kap is afneembaar en kan binnenin opgeborgen
worden. Daarnaast werd de overall nog voorzien van 1 extra binnenzak, 1
borstzak, 2 ingezette zakken, 1 mouw- en pennenzak, 1 Napoleonzak en 1
opgezette dijbeenzak. Naast al deze opbergmogelijkheden werd er nog
een lus voor een gasdetectiemeter voorzien terwijl de elastische polsband
met vernauwing d.m.v. klittenbandsluiting het draagcomfort verhoogt.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Carret - 7253A2EF7
Vlamvertragende en antistatische
signalistatie winter regenoverall
Van top tot teen beschermd worden tegen vlammen, de
opbouw van statische elektriciteit, regen en wind en dat ook in
moeilijke lichtomstandigheden? De Carret signalisatie winter
regenoverall doet het allemaal. Deze overall met gebreide
windvangers in de mouwen en elastische polsbanden die
vernauwd kunnen worden is gemaakt uit Siopor® FR AST stof en
heeft een vlamvertragende binnenvoering. De apart verkrijgbare
kap kan vastgemaakt worden aan de rechtopstaande kraag of
opgeborgen worden in de speciale binnenzak. Met 2 lussen
voor gasdetectiemeters en 7 zakken (inclusief 1 binnenzak)
op zowel de romp, als de arm en het dijbeen is dit een zeer
functionele overall. De elastische vernauwing in de rug en de
ritssluiting onderaan het been zorgen ervoor dat je de Carret
makkelijk kan aantrekken. Beschikbaar in S - XXXL.
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
Europese normeringen

MULTINORM FR AST REGENKLEDING SIOPOR® FR AST
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SIOPOR
Excell

®

Deze uit drie lagen bestaande
stof biedt een uitzonderlijke
bescherming tegen hitte,
vlammen en lasvonken.
Voldoet aan de vereisten van de nieuwe EN ISO 11612 en
EN 11611 normen, zelfs zonder toevoeging van een extra
voering. Voor een materiaal dat een dergelijke hoge mate
van bescherming biedt, is Siopor® Excell opvallend licht in
gewicht, waardoor het comfort voor de drager bijzonder
goed is.
Stof: Siopor® Excell is een dobby ripstop polyester stof met
antistatisch raster + ademende FR PU coating + inherent
FR breisel; ± 270 g/m².
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Barrington - 7238A2ET1
Vlamvertragende en antistatische regenkap
De Barrington is een 3-laagse afneembare kap met kinbescherming die
u uitstekend beschermt tegen regen, wind, hitte en vlammen. De kap is
voorzien van een aanrijgkoord en vernauwing d.m.v. klittenbandsluiting.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) +
ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 300 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

Durant - 7237A2ET1

Toledo - 7236A2ET1

Vlamvertragende en antistatische regenjas

Vlamvertragende en antistatische regenbroek

Waterafstotend, winddicht, vlamvertragend, antistatisch,
scheurbestendig, licht en comfortabel: maak kennis met de
vele troeven van de Durant. Deze regenjas in Siopor® Excell
houdt elk zuchtje wind tegen, mede door de elastische
polsbanden die vernauwd kunnen worden en door de
rechtopstaande kraag die overigens voorzien kan worden
van een kap. Met 1 borstzak, 1 Napoleonzak, 2 zakken
aan de buitenkant en 2 binnenin is er zeker voldoende
opbergruimte. De smalle strook reflecterende FR tape
en de 2 lussen voor gasdetectiemeters maken het af.
Beschikbaar in S - XXXL.

De vlamvertragende en antistatische regenbroek Toledo is
gemaakt uit de 3-laagse Siopor® Excell stof en beschermt
uitstekend tegen zowel industriële gevaren als de
natuurelementen. De broek is voorzien van een elastische
taille en vernauwingen aan de beenuiteinden d.m.v.
drukknopen. Deze soepele en comfortabele regenbroek
is afgewerkt met een smalle strook reflecterende FR tape.
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof

Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel
(& AST) + ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 300 g/m²
Kleur

Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel
(& AST) + ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 300 g/m²
Kleur

Stof

B75 Marineblauw
Europese normeringen

B75 Marineblauw
Europese normeringen

MULTINORM FR AST REGENKLEDING SIOPOR® EXCELL
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HEATHERTON
9643A2TV4

FALCON
7229A2ET1

Creëer
uw eigen
microklimaat.
Voor meer informatie
over ons I.L.S.-systeem,
zie pagina 428.
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Falcon - 7229A2ET1
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenjas
Onze antistatische Falcon signalisatie regenjas biedt een
hoge mate van bescherming tegen hitte en vlammen.
Toch is deze functionele jas, afgewerkt in 2 kleuren
en met reflecterende FR tape, verrassend licht. Houdt
elk zuchtje wind tegen door de elastische polsbanden
te vernauwen en een kap vast te maken aan de
rechtopstaande kraag. Met 2 zakken aan de binnenen buitenkant, 1 borstzak, 1 Napoleonzak en 2 lussen
voor gasdetectiemeters kunt u ook al uw materiaal
kwijt. Dankzij het I.L.S.-systeem kunnen verschillende
bijhorende fleeces, voeringen en softshells ingeritst
worden. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
inherent FR breisel; ± 300 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Kamber - 7235A2ET1
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenbroek
Met de Kamber bent u altijd en overal beschermd!
De 3-lagige stof Siopor Excell® beschermt uitstekend
tegen hitte en vlammen. De opvallend lichte, water- en
winddichte broek met elastische taille is voorzien van
vernauwingen aan de beenuiteinden d.m.v. drukknopen.
De fluorescerende kleur en de reflecterende FR tape
maken u zichtbaar in alle lichtomstandigheden.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel
(& AST) + ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 300 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

MULTINORM FR AST REGENKLEDING SIOPOR® EXCELL

291

https://sio.to/fgn2b

Bekijk dit
product online

Elastische polsband met vernauwing
d.m.v. klittenband
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0:47

Elastische taille en vernauwing door
drukknopen aan de zijkanten van de taille

Talbot - 7252A2ET1
Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenblouson
De Talbot is een vlamvertragende, antistatische
signalisatie regenblouson in Siopor® Excell kwaliteit
die niet alleen uitstekend beschermt tegen hitte en
vlammen, maar ook tegen water en wind. Deze lichte
regenblouson met reflecterende FR tape is extra
comfortabel door het verlengd rugpand en de elastische
taille die vernauwd kan worden. Bij koud weer kan ook
een fleece met lange mouwen (Heflin) ingeritst worden.
De wind wordt buitengehouden door de elastische
polsbanden die vernauwd kunnen worden en door de
rechtopstaande kraag waar een kap aan bevestigd kan
worden. De apart verkrijgbare kap kan in de speciale
binnenzak opgeborgen worden. Uw ander materiaal kunt
u opbergen in de binnenzak, de borst- of Napoleonzak
of in de 2 opgezette zakken. Bovendien is deze
blouson nog voorzien van 2 lussen voor bijvoorbeeld
gasdetectiemeters. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
inherent FR breisel; ± 300 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

MULTINORM FR AST REGENKLEDING SIOPOR® EXCELL
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ARC
BESCHERMING
Gecertificeerde
Arc bescherming
IEC 61482-2

294

ARC bescherming
Bescherming tegen de risico’s van een
elektrische vlamboogoverslag.
ARC Configurator�������������������������������������������������������������������������� 298

ARC Bodywear
Verschillende types nauwsluitende kleding, in het
bijzonder ondergoed en polo shirts.
ARC Ondergoed��������������������������������������������������������������������������������� 310
ARC Hemden / polo shirts����������������������������������������������������� 312

ARC Thermische kleding
Kleding die u warm houdt: softshell jassen, sweaters
en zelfs een muts.
ARC
ARC
ARC
ARC

Mutsen���������������������������������������������������������������������������������������� 322
Sweaters������������������������������������������������������������������������������������� 323
Fleece jassen�������������������������������������������������������������������������� 325
Softshell jassen������������������������������������������������������������������� 327

ARC Werkkleding
Betrouwbare, duurzame en comfortabele
beschermende kleding.
Sio-SafeTM
Sio-SafeTM
Sio-SafeTM
Sio-SafeTM
Sio-SafeTM

Essential Light���������������������������������������������������� 337
Essential��������������������������������������������������������������������� 341
Extra Light�������������������������������������������������������������� 355
Extra����������������������������������������������������������������������������� 359
Supra����������������������������������������������������������������������������� 371

ARC Regenkleding
Kleding die u droog houdt en beschermt tegen
de regen: regenjassen, blousons, broeken,
bretelbroeken en capuchons.
Sio-SafeTM Aqua������������������������������������������������������������������������������ 379

Algemene informatie
Matentabel������������������������������������������������������������������������������������������ 426
I.L.S. combinaties������������������������������������������������������������������������ 428
Numerieke en alfabetische index����������������������������������430
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ARC
bescherming
Bescherming tegen de
risico’s van een elektrische
vlamboogoverslag
Een elektrische
vlamboogoverslag wordt
veroorzaakt door een
toevallige of onverwachte
verbinding tussen 2
geleiders (waarvan er één
stroomvoerend is). Dit is
bijvoorbeeld het geval
wanneer men per ongeluk
gereedschap laat vallen
of bij verkeerd gebruik
van stroomvoerende
testapparatuur.
Het onverwachte contact
tussen de elektroden
creëert een vlamboog die
de omgevende lucht
ioniseert. Elektrische
vlambogen produceren
extreem hoge temperaturen
(2 à 3 keer de temperatuur
van de zon).
Dit resulteert in een plotse
vrijgave van helder licht en
intense hitte. Dit kan zeer
ernstige brandwonden
veroorzaken en zelfs
dodelijk zijn.
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Kenmerken van een elektrische overslag.
• Ontwikkelt een zeer sterke
stralingswarmte (verschillende duizenden
graden Celsius), wat secundaire branden
of explosies kan veroorzaken.
• Creëert een krachtige schokgolf.
• Creëert een geluidsschok van meer
dan 165 dB.
• Veroorzaakt spatten van gesmolten
metaaldeeltjes of genereert zelfs
verdampt metaal.
• Duurt zeer kort, minder dan één seconde, maar
kan ook langer duren.
Wanneer activiteiten worden uitgevoerd waarbij
er een risico op een elektrische vlamboogoverslag
is, moet aangepaste beschermkleding
worden gedragen. Als de werknemer de juiste
beschermkleding draagt, stijgen de kansen
op overleving.
Sioen biedt Arc beschermkleding conform
met IEC 61482-2 beschermingsniveau
klasse 1 en klasse 2.

ARC enkel kledingstuk

Product
type

Gewicht

Referenties

ATPV/EBT
(cal/cm2)

PPE
Category

ELIM

HAF%

LOI%

Ondergoed

220 g/m2

462A,
560A,
559A,
463A

5,7

1

5,1

79,2

32,1

Polo shirts

220 g/m2

496A, 527A,
542A

7,4 (EBT)

1

6,1

81,2

30,1

Hemden

180 g/m2

065V, 068V

6,4 (EBT)

1

5,6

72,6

Sweater

320 g/m2

549A

14,8

2

14

84,8

29,1

Fleeces

310 g/m2

7690,
9854,
9896

10,7 (EBT)

2

8,8

85,9

31,4

400 g/m2

9633,
9634

24,3

2

20

90,6

28,4

350 g/m2

008V, 009V,
010V, 011V,
012V, 013V,
014V, 015V,
016V, 017V,
018V, 066V,
067V

15,2

2

11,7

82,2

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

8,8

2

8,2

74,4

400 g/m2

057V, 058V,
059V, 060V

21,9

2

20,1

90,5

315 g/m2

020V, 022V,
026V

8,8

2

8,2

74,4

520 g/m2

7240A,
6144A

46,3

4

42,9

94,5

495 g/m2

7227

31,9

3

29,9

91,6

(zonder
voering)

495 g/m2

1005, 7241

40,5

4

36,6

93,5

(zonder
voering)

Bodywear

AMF2

AMR2

Thermische kleding

APIC

AMR3

ATF5

Softshells
ATV4

Sio-Safe
Essential

TM

Werkkleding

APFA

Sio-SafeTM Extra
APF9

Sio-SafeTM Supra
APIT
(met voering)

Sio-SafeTM Extra
APFD

Regenkleding

Sio-SafeTM
Aqua

ALE9
(met voering)

Sio-SafeTM
Aqua

ALK2
(met voering)

Sio-SafeTM
Aqua

ALKA
(met voering)

ARC
KL 1

ARC
KL 2

25,6

28,4

28,4
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ARC
Configurator
Verhoog het niveau van
ARC-bescherming door kleding
met meerdere lagen.
Bij het selecteren van persoonlijke beschermkleding die
wordt gedragen in omgevingen met meerdere risico’s is
het belangrijk dat niet alleen de buitenlaag de vereiste
bescherming biedt voor die werkomgeving. Ook de
onderliggende lagen moeten extra bescherming voor
de medewerkers bieden voor het geval het gevaar de
buitenste lagen doordringt.
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Bij het combineren van verschillende lagen
kleding neemt het beschermingsniveau toe.
1. ARC Bodywear
De perfecte beschermende
basislaag die u droog en
warm houdt

+

+

2. ARC Thermische kleding
Houdt u warm en voldoet tevens
aan meerdere standaarden

+

3. ARC Werkkleding

4. ARC Regenkleding

Onze multi-norm werkkleding
combineert optimale bescherming
en draagcomfort

+

Een hoger niveau van ARC-bescherming
kan worden verkregen door verschillende
ARC-beschermende kledingstukken
te combineren en samen te dragen.
Ook de lucht tussen het verschillende
kledingstukken fungeert als een thermische
isolator die een verhoogde bescherming
biedt tegen de thermische effecten van een
ARC-flits.
Het gebruik van dit type oplossingen
met meerdere lagen biedt een hoge
mate van flexibiliteit voor medewerkers.
Wanneer bijvoorbeeld een ARC Klasse
1 poloshirt met lange mouwen wordt
gedragen in combinatie met ARC Klasse
1 werkkleding, wordt het ARC Klasse
2-beschermingsniveau bereikt. Zo wordt het
niveau van bescherming dat geboden wordt
verhoogd door een combinatie van deze
kledingstukken.
Bij andere onderhoudswerkzaamheden
waarbij ARC Klasse 2 niet vereist is, kan de
medewerker volgens de veiligheidsrisicoanalyse één van de kledingstukken

Onze regenkleding beschermt u
tegen alle weersomstandigheden

uittrekken en nog steeds voldoen aan het
ARC Klasse 1-beschermingsniveau.
Andere bedrijven gebruiken de
ATPV- of ELIM-waarde om het vereiste
beschermingsniveau aan te geven van de
medewerker die wordt blootgesteld aan
de thermische risico’s van een ARC. Elk
kledingstuk heeft ATPV- of ELIM-waarde.
Hoe hoger deze waarde, hoe hoger het
beschermingsniveau zal zijn voor de
medewerker in geval van blootstelling aan
dit soort risico’s. Bij het combineren van
twee kledingstukken zal de ATPV-/ELIMwaarde van de combinatie hoger zijn dan de
som van de afzonderlijke waardes.
Op de volgende pagina vindt u een
overzicht van de combinaties van Sioen
ARC Klasse 1-kledingstukken die ARC
Klasse 2-bescherming bieden wanneer u
deze samen draagt. De waarden voor de
vetgedrukte combinaties zijn volledig getest.
De cursieve waarden werden afgeleid
door de waarden van de afzonderlijke
kledingstukken bij elkaar op te tellen.
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ARC Configurator
Enkele voorbeelden met ARC Bodywear als eerste laag.

Eerste laag

Tweede laag

Ondergoed - 462AA2MF2

Polo shirt - 527AA2MR2

Voorbeeld 01

+
IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
5,7 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
7,4 cal/cm2 (EBT)

462AA2MF2 + 527AA2MR2
IEC 61482-1-2:
Klasse 2

=

Eerste laag

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (EBT)

Tweede laag

Hemd - 068VA2PIC

Softshell - 9633A2TV4

Voorbeeld 02

+
IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
6,4 cal/cm2 (EBT)

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
24,3 cal/cm2 (ATPV)

068VA2PIC + 9633A2TV4
IEC 61482-1-2:
Klasse 2

=

Eerste laag

IEC 61482-1-1:
33,2 cal/cm2 (ATPV)

Tweede laag

Polo shirt - 542AA2MR2

Werkkleding - 010VA2PFA

Voorbeeld 03

+

300

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
7,4 cal/cm2 (EBT)

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

542AA2MR2 + 010VA2PFA
IEC 61482-1-2:
Klasse 2

=

IEC 61482-1-1:
44,8 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (ATPV)

Eerste laag: ARC Bodywear
Hieronder vindt u de configuratie-opties die mogelijk zijn
bij het gebruik van ARC Bodywear als eerste laag in
uw meerlaagse kledingconfiguratie.

+

Eerste laag

Product
type

Ondergoed
AMF2

Gewicht

220 g/m2

Referenties

462A,
560A,
559A,
463A

Product
type

ELIM

HAF
%

Polo shirts

220 g/m2

496A, 527A,
542A

15,2 (EBT)

2

14

89

Hemden

180 g/m2

065V, 068V

12,1

2

Sweater

320 g/m2

549A

30,8
(EBT)

3

29

92,5

Hemden

180 g/m2

065V, 068V

13,8

2

Sweater

320 g/m2

549A

22,2

2

Fleece
jassen

310 g/m2

7690, 9854,
9896

38,4

3

31,3

92,3

Softshells

400 g/m2

9633, 9634

44,9

4

42,2

93,2

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V,
009V, 010V,
011V, 012V,
013V/014V,
015V, 016V,
017V, 018V

44,8

4

41

94,2

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

16,2

2

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

16,2

2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

47,9

4

Sweater

320 g/m2

549A

21,2

2

Fleece
jassen

310 g/m2

7690, 9854,
9896

17,1

2

Softshells

400 g/m2

9633, 9634

33,2

3

28,9

92,4

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V, 009V,
010V, 011V,
012V, 013V,
014V, 015V,
016V, 017V,
018V

21

2

19

Sio-SafeTM
Extra

300g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

18

2

16

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

15,2

2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

46,9

4

AMR2
APIC

AMR3

ATF5

ATV4

220 g/m2

496A,
527A,
542A

APFA

APF9

APFD

ALK2

AMR3

ATF5

ATV4

Hemden
APIC

180 g/m

2

065V,
068V

ATPV/
PPE
EBT
Cate(cal/cm2) gory

Referenties

APIC

AMR2

Combinatie

Gewicht

AMR3

Polo shirts

=

Tweede laag

APFA

APF9

APFD

ALK2

Enkele voorbeelden met ARC Bodywear als eerste laag.

LOI
%

ARC
KL 1

ARC
KL 2

Vet & = Getest
Cursief & = Geschatte waarde (berekend)
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ARC Configurator
Enkele voorbeelden met ARC Thermische kleding als eerste laag.

Eerste laag

Tweede laag

Sweater - 549AA2MR3

Sio-SafeTM Essential - 009VA2PFA

Voorbeeld 01

+
IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
14,8 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (ATPV)

549AA2MR3 + 009VA2PFA
IEC 61482-1-2:
Klasse 2

=

Eerste laag

IEC 61482-1-1:
50,2 cal/cm2 (EBT)

Tweede laag

Fleece - 9896N2TF5

Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

Voorbeeld 02

+

302

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
10,7 cal/cm2 (EBT)

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

9896N2TF5 + 010VA2PFA
IEC 61482-1-2:
Klasse 2

=

IEC 61482-1-1:
25,9 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (ATPV)

Eerste laag: ARC Thermische kleding
Hieronder vindt u de configuratie-opties die mogelijk zijn
bij het gebruik van ARC Thermische kleding als eerste laag
in uw meerlaagse kledingconfiguratie.

+

Eerste laag

Product
type

Gewicht

Referenties

Product
type

AMR3

320 g/m2

549A

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V,
009V, 010V,
011V, 012V,
013V/014V,
015V, 016V,
017V, 018V

50,2
(EBT)

4

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

23,6

3

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

23,6

2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

55,3

4

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V,
009V, 010V,
011V, 012V,
013V/014V,
015V, 016V,
017V, 018V

25,9

3

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

19,5

2

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

19,5

2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

51,2

4

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V,
009V, 010V,
011V, 012V,
013V/014V,
015V, 016V,
017V, 018V

39,5

3

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

38

3

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

33,1

3

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

64,8

4

Siopor®
Excell

280 g/m2

7227

60

4

APF9

ALK2

APFA

ATF5

310 g/m

2

7690,
9854,
9896

APF9

APFD

ALK2

APFA

Softshells
ATV4

400 g/m2

9633,
9634

ATPV/
PPE
EBT
Cate(cal/cm2) gory

Referenties

APFD

Fleeces

Combinatie

Gewicht

APFA

Sweater

=

Tweede laag

APF9

APFD

ALK2

(AET1 + APVF)

Testresultaten met ARC Thermische kleding als eerste laag.

ELIM

HAF
%

46

95,8

LOI
%

ARC
KL 1

ARC
KL 2

32

51,6

95,3

Vet & = Getest
Cursief & = Geschatte waarde (berekend)
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ARC Configurator
Enkele voorbeelden met ARC Werkkleding als eerste laag.

Eerste laag

Tweede laag

Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

Voorbeeld 01

+
IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
31,9 cal/cm² (ATPV)

010VA2PFA + 7227A2LK2
IEC 61482-1-2:
Klasse 2

=

Eerste laag

IEC 61482-1-1:
55,2 cal/cm2 (ATPV)

Tweede laag

Sio-SafeTM Extra - 019VA2PF9

Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

Voorbeeld 02

+

304

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

IEC 61482-1-1:
8,8 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-2:
Klasse 1

019VA2PF9 + 7227A2LK2
IEC 61482-1-2:
Klasse 2

=

IEC 61482-1-1:
49,3 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-1:
31,9 cal/cm² (ATPV)

Eerste laag: ARC Werkkleding
Hieronder vindt u de configuratie-opties die mogelijk zijn
bij het gebruik van ARC Werkkleding als eerste laag
in uw meerlaagse kledingconfiguratie.

+

Eerste laag

Product
type

Sio-SafeTM
Essential
APFA

Gewicht

Referenties

350 g/m2

008V,
009V,
010V,
011V,
012V,
013V,
014V,
015V,
016V,
017V,
018V

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V,
020V,
021V,
022V,
023V,
024V,
026V,
031V

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V,
022V,
026V

APF9

APFD

=

Tweede laag

Product
type

Combinatie
ATPV/
PPE
EBT
Cate(cal/cm2) gory

Gewicht

Referenties

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

55,2

Sio-SafeTM
Aqua

335 g/m2

7240

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

ALK2

ALE9

ALK2

ALK2

Testresultaten met ARC Werkkleding als eerste laag.

ELIM

HAF
%

4

49,3

96

64,4

4

54

95,6

7227, 1005,
7241

49,3

4

7227, 1005,
7241

49,3

4

LOI
%

ARC
KL 1

ARC
KL 2

Vet & = Getest
Cursief & = Geschatte waarde (berekend)
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ARC
Bodywear
Lichte en comfortabele
kleding die zacht en natuurlijk
aanvoelt. De Sioen Arc
bodywear collectie omvat
lange onderbroeken en shirts
die niet alleen aanvoelen
als een tweede huid, maar
die u dankzij innovatieve
technologie ook de hele dag
door comfortabel houden en
beschermen. Het idee achter
onze bodywear is om u te
voorzien van een perfecte
onderlaag, die u afhankelijk
van het weer warm of koel
houdt en vervelende geurtjes
voorkomt, terwijl het u tevens
steeds een hoog niveau van
bescherming biedt.

Ontworpen voor comfort.
Onze bodywear is ontworpen om te ademen.
In een moderne snit en perfecte pasvorm reguleert
het het transpiratievocht zodat u droog en fris
blijft. Onze ontwerpers selecteren stoffen die
licht en zacht zijn en die uw huid niet irriteren. De
goede vochtregulerende eigenschappen van de
kledingstukken zorgen ervoor dat u zich bij uw
werkzaamheden altijd comfortabel voelt.
Ontworpen voor bescherming.
Omdat deze laag in direct contact komt met uw
huid, is deze belangrijker dan u denkt. De Sioen
Arc bodywear absorbeert en transporteert niet
alleen het transpiratievocht weg van de huid, het
beschermt u ook tegen het risico op overslag van
elektriciteit. Met Sioen bodywear kunt u comfortabel
werken in gevaarlijke werkomgevingen.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Indien u kiest voor gelaagde kleding, kiest u voor
verbeterde bescherming. Combineer een bodywear
onderlaag met een thermische laag en met
geschikte werkkleding. Combineer dit indien nodig
met regenkleding voor de ultieme bescherming.
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ARC ONDERGOED
Tiolo

NIEUW

462AA2MF2

Glato

NIEUW

463AA2MF2

310

Artig

310

NIEUW

559AA2MF2

Ardva

311

Togny

NIEUW

NIEUW

Kendal

NIEUW

NIEUW

Forbes

496AA2MR2

Lerby

NIEUW

554AA21P0

314

312

313

312

312

065VA2PIC

311

Elgin

527AA2MR2

542AA2MR2

560AA2MF2

311

ARC HEMDEN / POLO SHIRTS

Colne

NIEUW

068VA2PIC

315

317
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NIEUW

Tiolo - 462AA2MF2

T-Shirt lange mouwen met
ARC bescherming
Vlamvertragend, antistatisch met ARC bescherming én
tegelijk comfortabel: de belangrijkste troeven van de Tiolo.
Dit T-shirt met ronde hals en lange mouwen voelt zeer licht
aan. De Tiolo is afgewerkt met elastische polsbanden en heeft
goede vochtregulerende en antibacteriële eigenschappen.
Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
60% Modacryl + 38% katoen + 2% AST; ± 220 g/m²
Kleur
B97 Marineblauw
Europese normeringen

310

NIEUW

Glato - 463AA2MF2

Lange onderbroek met ARC bescherming
De Glato is een lange onderbroek met ARC-bescherming.
Deze zachte, comfortabele, bodywear met vochtregulerende
en antibacteriële eigenschappen is inherent vlamvertragend
en antistatisch. De Glato, met gulp en aparte enkelboord, is de
perfecte, beschermende, maar modieuze onderbroek voor u.
Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
60% Modacryl + 38% katoen + 2% AST; ± 220 g/m²
Kleur
B97 Marineblauw
Europese normeringen

NIEUW

Artig - 559AA2MF2

NIEUW

Togny - 560AA2MF2

Nekbescherming

Balaclava

U denkt aan een jas en een broek om uw lichaam te
beschermen tegen hitte en vlammen, maar hebt u ook
nagedacht over uw nek? Deze verdient namelijk ook extra
bescherming. Daarom hebben wij de Artig ontwikkeld.
Deze nekbescherming geeft vlammen geen kans om zich
te verspreiden. Beschikbaar in Uni.

Deze balaclava of bivakmuts is van essentieel belang om uw
gezicht te beschermen tegen hitte en vlammen. Wanneer u
uw hoofd hiertegen moet beschermen is de Togny de beste
keuze voor u. Beschikbaar in Uni.

Stof
60% Modacryl + 38% katoen + 2% AST; ± 220 g/m²
Kleur
B97 Marineblauw

Stof
60% Modacryl + 38% katoen + 2% AST; ± 220 g/m²
Kleur
B97 Marineblauw
Europese normeringen

Europese normeringen
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NIEUW

Ardva - 542AA2MR2

Signalisatie polo met vlamboogbescherming
Deze stijlvolle ARC klasse 1 polo met lange mouwen
beschermt u tegen industriële gevaren zoals
vlamboogoverslag. De gelaste en gesegmenteerde
reflecterende banden zijn zeer licht en soepel waardoor
u beter beschermd bent in duistere omgevingen. Deze
vlamvertragende en antistatische polo heeft goede
vochtregulerende en antistatische eigenschappen.
Bovendien is de Ardva stijlvol afgewerkt met een
omlegkraag en mouwuiteinden in een contrasterend
kleur. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
54,5% modacryl + 44,5% katoen + 1% AST; ± 220 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

NIEUW

Elgin - 527AA2MR2

Signalisatie polo met vlamboogbescherming
Vlamvertragend, antistatisch, vochtregulerend en
antibacterieel: de belangrijkste eigenschappen van de
Elgin signalisatiepolo met ARC-bescherming. Deze lichte
en comfortabele polo met omlegkraag en lange mouwen is
voorzien van reflecterende FR tape op de armen, borst, buik
en rug. Deze zachte signalisatiepolo van topkwaliteit is een
echte must-have. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
54,5% modacryl + 44,5% katoen + 1% AST; ± 220 g/m²
Kleur
FY1 Fluo Geel
Europese normeringen

312

Forbes - 496AA2MR2
Polo met ARC bescherming
Een klassieke comfortabele polo met omlegkraag en lange
mouwen die u toch beschermt tijdens risicovol werk. Dat is
de Forbes, een lichte polo met ARC-bescherming. De stof
is niet alleen inherent vlamvertragend en antistatisch, maar
heeft ook vochtregulerende en antibacteriële eigenschappen
die uw huid laat ademen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
54,5% modacryl + 44,5% katoen + 1% AST; ± 220 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

MULTINORM ARC BODYWEAR

313

NIEUW

Kendal - 065VA2PIC

Hemd met ARC bescherming
De Kendal ziet er niet alleen heel mooi uit, maar zit ook
comfortabel en biedt bescherming tegen het risico van elektrische
vlamboogoverslag. De lichte, ademende stof heeft uitstekende
vochtregulerende eigenschappen waardoor u comfortabel
de hitte kunt trotseren. Dit modieuze hemd is bovendien
vlamvertragend en antistatisch. De kleppen van de 2 opgezette
borstzakken zijn mooi afgewerkt met een biesje in een
contrasterende kleur. Met nog een lus voor bijvoorbeeld een
gasdetectiemeter en mouwvernauwing is dit praktisch hemd
gewoonweg af. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
54% modacryl + 44% katoen + 2% AST; ± 180 g/m ²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen

314

NIEUW

Lerby - 554AA21P0

Signalisatie polo met vlamboogbescherming
Deze leuke signalisatiepolo met ARC-bescherming werd
mooi afgewerkt met een omlegkraag en manchetten in
contrasterende kleur. De polo met lange mouwen maakt u
zichtbaarder m.b.v. de reflecterende FR tape en beschermt u
bovendien tegen industriële gevaren zoals een elektrische
vlamboog. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Dubbeldoek: buitenlaag: polyester / binnenlaag: Protex® +
Lenzing FR + para-aramide + AST; ± 220 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen

MULTINORM ARC BODYWEAR
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https://sio.to/htrqs

Bekijk dit
product online

Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
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Gelaste, gesegmenteerde reflecterende tape

NIEUW

Colne - 068VA2PIC

Signalisatie hemd met
ARC bescherming
Voel u comfortabel en veilig in dit signalisatiehemd
met ARC-bescherming. De lichte stof is niet alleen
vlamvertragend en antistatisch, maar heeft ook goede
vochtregulerende eigenschappen. Het hemd is voorzien
van gelaste, gesegmenteerde reflecterende tape om
uw zichtbaarheid te verhogen. De kleppen van de
2 opgezette borstzakken zijn voorzien van
een biesje in contrasterende kleur en
geven het geheel een modieuze look.
Beschikbaar in S - XXXL.

1 lus voor
gasdetectiemeter

Stof
54% modacryl + 44% katoen +
2% AST; ± 180 g/m ²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

2 opgezette borstzakken
met klep met verborgen
drukknoopsluiting
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ARC
Thermische kleding
Sioen Arc thermische
kleding bestaat uit een
breed assortiment kleding
met goede isolerende
eigenschappen. Deze als
tweede laag bedoelde
kleding heeft voor elk wat
wils: een stijlvolle fleece jas,
een sportieve softshell of
een praktische bodywarmer
en zelfs een muts om de kou
comfortabel te doorstaan.
De thermische laag is een
perfecte tussenlaag tussen
de bodywear onderlaag en
de beschermende bovenlaag.
Veel kledingstukken uit dit
assortiment kunnen ook los
worden gedragen.

Ontworpen voor comfort.
Onze Arc thermische kleding is er in vele vormen
en materialen. De fleece en softshell materialen
zijn niet alleen heerlijk en comfortabel om te
dragen, ze bieden ook uitstekende isolerende
eigenschappen. Onze kleding heeft een moderne
snit en uitstraling en al onze kledingstukken zijn
uitgerust met praktische eigenschappen om u
comfortabel te kleden.
Ontworpen voor bescherming.
De nummer 1 prioriteit van thermische werkkleding
is om exceptionele isolatie te bieden zodat uw
lichaam warm blijft. In een omgeving waar er
een risico bestaat op overslag van elektriciteit
is echter nog extra bescherming noodzakelijk.
Als u bij dergelijke werkzaamheden de juiste
beschermende kleding draagt is uw kans op
overleving aanzienlijk hoger.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Indien u gelaagde kleding draagt, kleedt u zich
voor de situatie en voor wat u nodig heeft. U kunt
een onderlaag die u droog houdt combineren
met een thermische laag die u warm houdt. Voeg
hieraan een beschermende bovenlaag toe voor
de ultieme bescherming.
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ARC MUTSEN
Heron

322
Kolding

1007A2TF5

NIEUW

9896N2TF5

Tobado

323

323

ARC SOFTSHELL JASSEN

327

Cardinia

9633N2TV4

325

NIEUW

549AA2MR3

Playford

7690N2TF5

325

320

325

323
Melfi

9854N2TF5

322

ARC FLEECE JASSEN
Arlier

Urbino

368AC2MXD

322

ARC SWEATERS

Toven

9634N2TV4

327

9632A2TV4

328

328

Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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Heron - 1007A2TF5
Muts met ARC bescherming

Stof
Dubbelzijdige fleece: 54% Protex® + 34,2% FR
katoen + 10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

Kolding - 368AC2MXD
Vlamvertragende en
antistatische muts

Stof
68% wol + 30% aramide + 2% AST; ± 400 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw

322

Urbino - 9854N2TF5
Fleece sweater met ARC bescherming
De Urbino fleece sweater beschermt tegen koude
en tegen de thermische risico’s van een elektrische
vlamboogoverslag. De sweater met rechtopstaande
kraag en verborgen ritssluiting werd voorzien van een
elastische zoom en een elastiek in de mouwuiteinden.
Als extra troef werd de zachte fleece stof behandeld
tegen pilling. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Dubbelzijdige fleece: 54% Protex® + 34,2% FR katoen +
10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

NIEUW

Melfi - 549AA2MR3

Sweater met ARC bescherming
De Melfi ziet er uit als een eenvoudige marineblauwe
sweater met lange mouwen, maar hij beschermt u wel
tegen industriële gevaren zoals vlamboogoverslag,
hitte, en vlamverspreiding. Deze sweater met ARCbescherming is afgewerkt met ronde hals en elastische
zoom en polsbanden. Eenvoudig maar doeltreffend.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
55% modacryl + 43% katoen + 2% AST; ± 300 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw
Europese normeringen

MULTINORM ARC THERMISCHE KLEDING
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PLAYFORD
9633N2TV4

NASH
7227A2LK2

Creëer
uw eigen
microklimaat.
Voor meer informatie
over ons I.L.S.-systeem,
zie pagina 428.
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NIEUW

Arlier - 9896N2TF5

Signalisatie fleece jas met ARC bescherming
Bescherm uzelf tegen de kou en verhoog uw zichtbaarheid met
de signalisatie fleece jas Arlier. Hij beschermt u bovendien tegen
de risico’s van een elektrische vlamboogoverslag. De jas heeft
een rechtopstaande kraag en de ritssluiting werd verborgen onder
een flap die gesloten wordt met klittenband. De jas heeft 2 zakken
aan de binnen- en 2 aan de buitenkant. Voor uw comfort zit er een
elastisch koord in de zoom en een elastiek in de mouwuiteinden.
Dankzij de antipilling behandeling maakt pluisvorming geen kans.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Dubbelzijdige fleece: 54% Protex® + 34,2% FR katoen +
10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

Tobado - 7690N2TF5
Fleece jas met ARC bescherming
Een eenvoudige fleece jas, maar met buitengewone bescherming.
De Tobado fleece jas met ARC-bescherming is niet alleen
warm, ademend en zacht, maar ook vlamvertragend en
antistatisch. De ritssluiting zit weggeborgen onder een flap met
klittenbandsluiting. De elastische koord in de zoom, de elastieken
in de mouwuiteinden en de rechtopstaande kraag houden de
wind buiten. Met 2 zakken aan de buitenkant en 2 binnenin is dit
een zeer praktische fleece die bovendien in meerdere jassen
ingeritst kan worden. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Dubbelzijdige fleece: 54% Protex® + 34,2% FR katoen +
10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen
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https://sio.to/64khn

Bekijk dit
product online

1 ingezette borstzak met ritssluiting
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Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting

Playford - 9633N2TV4
Signalisatie softshell met
ARC bescherming
Zonder twijfel het paradepaardje van onze multinorm
producten. De Playford signalisatiesoftshell is een
echte topper. Afgewerkt in 2 contrasterende kleuren
oogt hij stijlvol en sportief, maar tegelijk biedt hij
uitstekende ARC-bescherming. De softshell met
mouwvernauwing en rechtopstaande kraag is
bovendien waterdicht en voorzien van reflecterende
FR tape. De Playford is binnenin voorzien van
1 zak, maar ook aan de buitenkant zijn er tal van
functionele opbergmogelijkheden (1 borstzak,
2 ingezette zakken, 1 lus voor gasdetectiemeter).
De Playford kan apart worden gedragen,
ofwel als extra voering in vele multinorm
regenjassen. Beschikbaar in XS - 5XL.
Stof
3-laags softshell: polyester weefsel +
ademend FR PU + inherent FR fleece + AST;
± 350 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine (Hoge beschikbaarheid)
279 Fluo Oranje/Marine (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Ritssluiting onder flap
met klittenbandsluiting

MULTINORM ARC THERMISCHE KLEDING
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Cardinia - 9634N2TV4
Softshell met ARC bescherming
Stijlvolle ARC-bescherming in een 3-laags gelamineerde softshell.
De onderhoudsvriendelijke Cardinia heeft een rechtopstaande
kraag, 1 ingezette borstzak, 2 ingezette zakken aan de zijkant
en 1 binnenzak. De Cardinia houdt u warm en droog en als u de
mouwen vernauwd m.b.v. de klittenbandsluiting houdt u elk zuchtje
wind tegen. De sofsthell werd afgewerkt met een smalle strook
reflecterende FR tape op de armen en borst. De Cardinia kan
apart worden gedragen, ofwel als extra voering in vele multinorm
regenjassen. Beschikbaar in XS - 4XL.
Stof
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU +
inherent FR fleece + AST; ± 350 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Toven - 9632A2TV4
Signalisatie softshell met ARC bescherming (RWS)
De Toven signalisatiesoftshell beschermt u uitstekend bij
blootstelling aan elektrische vlambogen. Het 3-laags gelamineerd
weefsel is ook perfect waterdicht en houdt u warm tijdens de koude
winterdagen. De rechtopstaande kraag, de verborgen ritssluiting
onder flap met klittenbandsluiting en de mouwvernauwing
beschutten u tegen de snijdende wind. De softshell is ook
praktisch met 1 opgezette borstzak met ritssluiting, 2 ingezette
zakken, 1 binnenzak en 1 lus voor een gasdetectiemeter.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU +
inherent FR fleece + AST; ± 350 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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ARC
Werkkleding
De Sioen werkkleding is
ontworpen om tegelijkertijd
optimale (multi-norm)
bescherming te bieden
en dit te combineren
met dragercomfort.
Alle kledingstukken
voldoen aan meerdere
veiligheidsstandaarden
en beschermen de drager
dag in dag uit tegen
meerdere risico’s. Omdat
comfortabele werkkleding
die de beste bescherming
biedt van groot belang is
voor alle medewerkers, heeft
Sioen nu ook een collectie
werkkleding ontworpen
speciaal voor vrouwen,
zodat zij ook comfortabel
kunnen werken in gevaarlijke
omstandigheden.

330

Ontworpen voor veiligheid.
Bij het werken in een gevaarlijke omgeving wilt u
zich comfortabel voelen. Daarom gebruikt Sioen
soepele en ademende materialen voor de collectie
Arc werkkleding zo dat de drager zich volledig
kan concentreren op zijn of haar gevaarlijke
werkzaamheden.
Ontworpen voor bescherming.
De Sioen collectie werkkleding voldoet aan een
breed scala van veiligheidsstandaarden, waaronder
de bescherming tegen de risico’s op overslag van
elektriciteit. Als u bij dergelijke werkzaamheden de
juiste beschermende kleding draagt is uw kans op
overleving aanzienlijk hoger.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
We adviseren u om altijd verschillende lagen
kleding te dragen zodat u zich kunt kleden voor
de weersomstandigheden en de bestaande
veiligheidsrisico’s. Door verschillende lagen te
combineren, combineert u comfort en bescherming.
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SIO-SAFETM ESSENTIAL LIGHT
Ramea

NIEUW

009VA2PFB

Moreda

337

Vendat

NIEUW

010VA2PFB

Devona

337

Ambok

NIEUW

017VN2PFB

NIEUW

013VN2PFB

338

332

NIEUW

012VN2PFB

337

338

Macas

NIEUW

018VN3PFB

339

339

SIO-SAFETM ESSENTIAL
Obera

Zarate

008VA2PFA

Valera

011VN2PFA

341

Montero

341

Millau

348

NIEUW

066VA2PFA

Lesha

NIEUW

347

347

Autun

015VN2PFA

349

344

877VA2ZZD

Bayonne

013VN2PFA

017VN2PFA

343

Atting

YMB00000C

Royan

010VA2PFA

343

346

Carlow

016VN2PFA

Perkam

012VN2PFA

346

Anaco

014VN2PFA

Corinto

009VA2PFA

Kasie

341

018VN3PFA

350

350

NIEUW

067VA2PFA

353

353
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SIO-SAFETM EXTRA LIGHT

355

NIEUW

NIEUW

Orlu

020VA2PIP

Bakki

Mornant

NIEUW

026VN2PIP

Warwick

NIEUW

031VN2PF9

359

Reggio

023VN2PF9

361

022VN2PF9

362

Fareins

024VN2PF9

364

020VA2PFD

364

Arudy

026VN2PFD

022VN2PFD

368

363

Larrau

026VN2PF9

Guardo

361

Matour

020VA2PF9

Ambier

334

Couvin

021VN2PF9

Gramat

356

359

Varese

359

355

892VC2PIP

356

Modena

019VA2PF9

022VN2PIP

355

SIO-SAFETM EXTRA

368

366

SIO-SAFETM SUPRA
Godern

NIEUW

Hanfeld

371
NIEUW

058VA2PIT

057VA2PIT

371

Lobau

NIEUW

059VA2PIT

371

Karden

NIEUW

060VA2PIT

372

373
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Sio-Safe
Essential Light
TM

Lichte, vlamvertragende
stof in katoen-polyester.
Ons Sio-Safe™ Essential light gamma combineert
een optimaal draagcomfort met essentiële bescherming.
De katoen-polyester stof is niet alleen vlamvertragend,
maar heeft ook een zeer goed vochtbeheer. De duurzame
maar lichte stof (260 g/m²) is zeer aangenaam om dragen
en biedt tegelijk een uitstekende bescherming tegen
gesmolten metaalspatten.

336

NIEUW

Ramea - 009VA2PFB

Blouson met ARC bescherming
Deze éénkleurige blouson met ARC-bescherming is voorzien
van dubbelgestikte reflecterende FR banden op de schouders
en armen en beschermt bovendien uitstekend tegen hitte en
metaalspatten. De blouson is vervaardigd uit een ademende,
niet-allergene, lichte (260 g/m²) stof met vochtregulerende
eigenschappen. Ook de verlengde rug verhoogt het
comfort. Met 2 lussen voor gasdetectiemeters, 2 borst- en
2 steekzakken met verborgen drukknoopsluiting is dit een
uiterst praktische vlamvertragende antistatische blouson.
Beschikbaar in EUR 44 - 64. (Voor omzetting naar nationale
maten raadpleegt u de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Essential Light:
79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen

NIEUW

Moreda - 012VN2PFB

Broek met ARC bescherming
Licht, maar duurzaam, deze comfortabele ARC-broek met
dubbelgestikte reflecterende FR banden onderaan de benen
beschermt u tegen de risico’s van elektrische vlambogen,
hitte en metaalspatten. Deze praktische broek met 2 ingezette
zakken, 1 achterzak en 1 stokmeterzak voelt comfortabel aan
dankzij de ademende niet-allergene stof. Met een gewicht van
260 g/m² is deze broek bovendien zeer licht en comfortabel
om te dragen. Voor uw gemak zijn er kniezakken voorzien
waarin kniebescherming gestoken kan worden en is de
elastische taille voorzien van riemlussen. 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
Sio-Safe™ Essential Light:
79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen

MULTINORM ARC WERKKLEDING SIO-SAFE™ ESSENTIAL LIGHT
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NIEUW

Devona - 017VN2PFB

Overall met ARC bescherming
Deze duurzame, multifunctionele overall met ARCbescherming is voorzien van 6 verschillende zakken aan de
buitenkant en 1 aan de binnenkant. Dit model met dubbel
gestikte reflecterende FR banden is gemaakt uit een zeer
lichte stof (260 g/m²) die tegelijk zeer ademend en soepel
is met vochtregulerende eigenschappen en is bovendien
vlamvertragend antistatisch en biedt ook een uitstekende
bescherming tegen hitte en metaalspatten.Voor uw comfort
kunnen de mouwen vernauwd worden m.b.v. drukknopen en
kan er kniebescherming in de kniezakken geschoven worden.
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
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR katoen + 20% PES +
1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen

NIEUW

Vendat - 010VA2PFB

Signalisatie blouson met ARC bescherming
Deze multifunctionele signalisatieblouson trekt de
aandacht: dubbel gestikte reflecterende FR banden, 2 borsten 2 steekzakken met verborgen drukknoopsluiting en
afgewerkt met biesje in contrasterend kleur. De ademende
en zeer lichte stof (260 g/m²) met vochtregulerende
eigenschappen zorgt voor een aangenaam gevoel terwijl hij
u toch uitstekend beschermt tegen hitte en metaalspatten,
bovendien is deze lichte ARC-blouson ook antistatisch.
Beschikbaar in EUR 44 - 64. (Voor omzetting naar nationale
maten raadpleegt u de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR katoen + 20% PES +
1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

338

NIEUW

Ambok - 013VN2PFB

Signalisatie broek met ARC bescherming
Deze comfortabele signalisatiebroek met dubbel gestikte
reflecterende FR banden is gemaakt uit een ademende,
soepele en zeer lichte stof (260 g/m²) met vochtregulerende
eigenschappen. Deze multifunctionele ARC-broek, heeft
2 zijzakken, 1 achterzak, 1 dijzak en kniezakken waar
bescherming ingeschoven kan worden. Ze is bovendien
antistatisch en beschermt u uitstekend tegen hitte en
metaalspatten. De versterkte naden garanderen een lange
levensduur en een hoge slijtweerstand. 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
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR katoen + 20% PES +
1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

NIEUW

Macas - 018VN3PFB

Signalisatie overall met ARC bescherming
Veiligheid en draagcomfort zijn de troeven van deze
signalisatieoverall. Veiligheid: ARC-bescherming,
vlamvertragend antistatisch, beschermt tegen hitte en
metaalspatten, dubbel gestikte reflecterende FR banden.
Draagcomfort: zeer lichte (260 g/m²), ademende, soepele stof
met vochtreguelerende eigenschappen, mouwvernauwing
d.m.v. drukknopen, verstelbare elastische taille en kniezakken
voor kniebescherming. Deze uiterst praktische overall met
maar liefst 7 zakken aan de buitenkant en 1 aan de binnenkant
heeft het allemaal! 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
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR katoen + 20% PES +
1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Sio-Safe
Essential

TM

Een duurzame vlamvertragende
katoen-polyester combinatie.
Sio-Safe™ Essential is een vlamvertragende katoenpolyester combinatie met goede vochtregulerende
eigenschappen. Dit materiaal is tevens niet allergeen
en onschadelijk voor de huid. De kledingstukken
kunnen thuis in de wasmachine worden gewassen en
zijn ook bestand tegen industriële wasprogramma’s.
De vlamvertragende eigenschappen blijven intact zelfs
na 50 industriële wasbeurten. Sio-Safe™ Essential biedt
ook een uitstekende bescherming tegen vonken van
gesmolten metaal, waardoor deze kledingstukken prima
geschikt zijn voor laswerkzaamheden.
Stof: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST;
satin 4.1; ± 350 g/m².

340

Obera - 008VA2PFA
Blouson met ARC bescherming
Deze éénkleurige blouson biedt uitstekende
bescherming tegen elektrische vlambogen, hitte en
metaalspatten. Vervaardigd uit een ademende, nietallergene stof met uitstekend vochtbeheer voelt
deze vlamvertragende antistatische blouson zeer
comfortabel aan. Versterkte naden zorgen voor
een langere levensduur en hogere slijtweerstand.
De zakkleppen van de 2 borst- en de 2 zijzakken
zijn afgewerkt met een reflecterend biesje.
Beschikbaar in EUR 44 - 64. (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
H46 Korenblauw
B98 Marineblauw
M44 Grijs
Europese normeringen

Zarate - 011VN2PFA
Broek met ARC bescherming
Multifunctionele en antistatische ARC-broek die
uitstekend beschermt tegen vlambogen, hitte
en metaalspatten. De broek is gemaakt uit een
ademende en niet-allergene stof en is zeer praktisch
met 2 ingezette zakken met flap, 1 achterzak,
1 dijbeenzak en 1 stokmeterzak met verborgen
drukknoopsluiting en reflecterend biesje op de
zakklep. De broek is ook voorzien van kniezakken
waar kniebescherming ingestoken kan worden.
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
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen +
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Kleur
H46 Korenblauw
B98 Marineblauw
M44 Grijs
Europese normeringen
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Valera - 014VN2PFA
Bavetbroek met ARC bescherming
Deze comfortabele ARC-bavetbroek biedt uitstekende
bescherming tegen vlambogen, hitte en metaalspatten.
Gemaakt uit een ademende maar duurzame, niet-allergene
stof met vochtregulerende eigenschappen. Éénkleurige
vlamvertragende antistatische broek met reflecterend biesje
op de zakklep als contrast, voorzien van verschillende
multifunctionele zakken. Zowel de bretels als de taille zijn
elastisch verstelbaar. 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
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen +
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
M44 Grijs
H46 Korenblauw
Europese normeringen

Anaco - 016VN2PFA
Overall met ARC bescherming
Deze uiterst praktische overall met ARC-bescherming is
voorzien van maar liefst 7 zakken aan de buitenkant en
1 aan de binnenkant. Ook de 2 lussen voor gasdetectiemeters
en de kniezakken voor extra bescherming zijn een handige
bonus. De Anaco overall is niet alleen vlamvertragend
en antistatisch, maar biedt bovendien een uitstekende
bescherming tegen hitte en metaalspatten. De soepele,
ademende stof met vochtregulerende eigenschappen draagt
bij tot het draagcomfort. 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
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen +
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen
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Carlow - 017VN2PFA
Overall met ARC bescherming
Deze duurzame, multifunctionele overall met ARCbescherming is voorzien van 6 verschillende zakken aan
de buitenkant en 1 aan de binnenkant. Dit model met
dubbel gestikte reflecterende FR banden is gemaakt uit
een ademende en soepele stof met vochtregulerende
eigenschappen en is bovendien vlamvertragend
antistatisch en biedt ook een uitstekende bescherming
tegen hitte en metaalspatten.Voor uw comfort
kunnen de mouwen vernauwd worden m.b.v.
drukknopen en kan er kniebescherming in de
kniezakken geschoven worden. 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
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen +
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
H46 Korenblauw
C36 Oranje
R26 Rood
Europese normeringen
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Dubbel gestikte
(2x2) vlamvertragende
reflecterende strepen
(50mm)

https://sio.to/cz7m1

Bekijk dit
product online

1 stokmeterzak met klep en verborgen
drukknoopsluiting

1:47

Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
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Montero - 009VA2PFA
Blouson met ARC bescherming
Deze éénkleurige blouson met ARC-bescherming is
voorzien van dubbelgestikte reflecterende FR banden
op de schouders en armen en beschermt bovendien
uitstekend tegen hitte en metaalspatten. De blouson
is vervaardigd uit een ademende, niet-allergene stof
met vochtregulerende eigenschappen. Ook de
verlengde rug verhoogt het comfort. Met 2 lussen
voor gasdetectiemeters, 2 borst- en 2 steekzakken
met verborgen drukknoopsluiting is dit een uiterst
praktische vlamvertragende antistatische blouson.
Beschikbaar in EUR 44 - 64. (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
M44 Grijs
B98 Marineblauw
H46 Korenblauw
Europese normeringen

Corinto - 012VN2PFA
Broek met ARC bescherming
Duurzame, éénkleurige ARC-broek met dubbelgestikte
reflecterende FR banden. Onze antistatische Corinto
beschermt u uitstekend tegen de risico’s van
elektrische vlambogen, hitte en metaalspatten. Deze
praktische broek met 2 ingezette zakken, 1 achterzak
en 1 stokmeterzak voelt comfortabel aan dankzij de
ademende niet-allergene stof. Voor uw gemak zijn er
kniezakken voorzien waarin kniebescherming gestoken
kan worden en is de elastische taille voorzien van
riemlussen. 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
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen +
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
H46 Korenblauw
M44 Grijs
Europese normeringen
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Atting - 877VA2ZZD

Vlamvertragende riem

Door aandacht te besteden aan details kan
je levens redden. Sioen deelt ook deze
mening en daarom hebben we nu een
vlamvertragende riem ontworpen. Kies voor
optimale bescherming en vervolledig jouw
vlamvertragende outfit met deze zwarte riem,
met gesp in PA 6.6, die voldoet aan de norm
EN ISO 14116:2015 index 3. Verkrijgbaar in 4
maten: 100 - 110 - 120 - 130 cm.

Perkam - YMB00000C
Kniebeschermers

Voorkom ongemak, kwetsuren en zelfs
chronische letsels door uw werknemers
te voorzien van kniebeschermers. Via
de Perkam kniebeschermers wordt
de uitgeoefende kracht evenredig
over de knieën verdeeld waardoor
deze beschermd worden tegen harde
oppervlakken en kleine steentjes. De
afmetingen bedragen 240x147x20 mm.
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Millau - 010VA2PFA
Signalisatie blouson met ARC bescherming
Onze multifunctionele signalisatieblouson Millau trekt de
aandacht: dubbel gestikte reflecterende FR banden, 2 borst- en
2 steekzakken met verborgen drukknoopsluiting en afgewerkt
met biesje in contrasterend kleur. De ademende stof met
vochtregulerende eigenschappen zorgt voor een aangenaam
gevoel terwijl hij u toch uitstekend beschermt tegen hitte en
metaalspatten, bovendien is deze ARC-blouson ook antistatisch.
Beschikbaar in EUR 44 - 64. (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
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Royan - 013VN2PFA
Signalisatie broek met ARC bescherming
Deze comfortabele signalisatiebroek met dubbel gestikte
reflecterende FR banden is gemaakt uit een ademende,
soepele stof met vochtregulerende eigenschappen. Deze
multifunctionele ARC-broek, 5 zakken en kniezakken voor
bescherming, is bovendien antistatisch en beschermt u
uitstekend tegen hitte en metaalspatten. De versterkte naden
garanderen een lange levensduur en een hoge slijtweerstand.
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
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen +
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Bayonne - 015VN2PFA
Signalisatie bavetbroek met ARC bescherming
Combineer optimale veiligheid en draagcomfort met
deze signalisatie bavetbroek. De ademende stof met
goed vochtbeheer is geheel onschadelijk voor de huid.
Deze comfortabele bavetbroek met ARC-bescherming is
vlamvertragend antistatisch en biedt uitstekende bescherming
tegen vlambogen, hitte en metaalspatten. Versterkte naden
verhogen de bestendigheid en slijtweerstand van de broek.
Voorzien van 6 verschillende multifunctionele opbergzakken en
2 kniezakken voor kniebescherming. 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
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

Autun - 018VN3PFA
Signalisatie overall met ARC bescherming
Veiligheid en draagcomfort zijn de troeven van onze
signalisatieoverall Autun. Veiligheid: ARC-bescherming,
vlamvertragend antistatisch, beschermt tegen hitte en
metaalspatten, dubbel gestikte reflecterende FR banden.
Draagcomfort: ademende, soepele stof met vochtreguelerende
eigenschappen, mouwvernauwing d.m.v. drukknopen, verstelbare
elastische taille en kniezakken voor kniebescherming.
Deze uiterst praktische overall met maar liefst 7 zakken aan de
buitenkant en 1 aan de binnenkant heeft het allemaal!
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
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Kasie - 066VA2PFA

Dames signalisatie blouson met
ARC bescherming
Ook voor de dames hebben wij comfortabele signalisatie
werkkledij. Deze blouson met ARC-bescherming, gemaakt
uit een ademende, niet-allergene vlamvertragende stof met
vochtregulerende eigenschappen is voorzien van dubbel
gestikte reflecterende FR banden voor een verhoogde
zichtbaarheid. De mouwen kunnen vernauwd worden om u
verder te beschermen en met 4 zakken aan de buitenkant en
1 aan de binnenkant is dit niet alleen een mooie, maar ook een
zeer praktische blouson. 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
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

NIEUW

Lesha - 067VA2PFA

Dames signalisatie broek met
ARC bescherming
De Lesha is een signalisatiebroek met ARC-bescherming
speciaal ontworpen voor dames. De broek is gemaakt uit
een zachte, ademende stof met goede vochtregulerende
eigenchappen, onschadelijk voor de huid. Deze
vlamvertragende broek, voorzien van dubbelgestikte
reflecterende FR tape, beschermt u uitstekend tegen hitte
en metaalspatten terwijl de 5 zakken u dan weer de nodige
opbergruimte geven. Maak het u verder comfortabel door
kniebescherming in de voorziene kniezakken te schuiven.
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
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Sio-Safe
Extra Light
TM

Een lichte, inherent
vlamvertragende stof.
Ons Sio-SafeTM Extra Light gamma bestaat uit producten
die, dankzij de inherent vlamvertragende eigenschappen
van de stof, zeer goede bescherming bieden tegen
brandwonden en vele andere industriële gevaren.
De stof is soepel, duurzaam en licht (260 g/m²) maar
behoudt zijn sterkte en hoge beschermingsniveau zelfs
na grondig wassen.
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Orlu - 020VA2PIP

Signalisatie blouson met ARC bescherming
Vervaardigd uit een inherent vlamvertragende, ademende en
soepele stof, onschadelijk voor de huid, biedt deze blouson
met ARC-bescherming u een uitstekende bescherming tegen
hitte en metaalspatten en is ze bovendien voorzien van
dubbel gestikte reflecterende FR banden voor verhoogde
zichtbaarheid. De blouson is daarnaast ook antistatisch en
bestand tegen slijtage, krimpen en pluizen, ook na veelvuldig
wassen. Aangezien de gebruikte stof zeer licht is (260 g/m²),
is deze blouson ook zeer comfortabel om dragen. Beschikbaar
in EUR 44 - 64. (Voor omzetting naar nationale maten
raadpleegt u de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide +
42% polyester + 1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
048 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

NIEUW

Bakki - 022VN2PIP

Signalisatie broek met ARC bescherming
Dankzij de dubbelgestikte reflecterende FR banden en
fluorescerende kleur valt u altijd en overal op met deze
signalisatiebroek. Hoewel deze broek vervaardigd werd
uit een lichte stof (260 g/m²), blijft de beschermingsgraad
hoog. Deze broek met ARC-bescherming is bovendien
antistatisch en biedt ook een uitstekende bescherming
tegen hitte en metaalspatten.Deze zeer comfortabele en
tevens praktische broek (5 zakken!) is gemaakt uit een lichte,
inherent vlamvertragende, ademende en soepele stof met
vochtregulerende eigenschappen, onschadelijk voor de huid.
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
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide +
42% polyester + 1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
048 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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Mornant - 026VN2PIP

Signalisatie overall met ARC bescherming
Praktisch en multi-functioneel zijn 2 karakteristieken die
van toepassing zijn op deze signalisatieoverall met ARCbescherming. De kniezakken, de mouwvernauwing, de
verstelbare elastische taille, de vele zakken en bovenal de
lichte stof (260 g/m²) maken dit een handige overall. De
dubbelgestikte reflecterende FR banden maken u dan weer
zichtbaar zodat u op een veilige manier uw werk kunt doen.
De inherent vlamvertragende stof waaruit de overall gemaakt
is, beschermt u ook uitstekend tegen hitte en metaalspatten.
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
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide +
42% polyester + 1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
048 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

NIEUW

Warwick - 892VC2PIP

Signalisatie overall met ARC bescherming
Wanneer u activiteiten uitvoert waarbij er een risico bestaat op
elektrische vlamboogoverslag doet u er het best aan om u goed
te beschermen. Onze Warwick signalisatie overall met rechte
kraag en dubbel gestikte vlamvertragende reflecterende strepen
beschikt over voldoende opbergruimte: 2 opgezette borstzakken,
2 opgezette steekzakken, 1 stokmeterzak, 1 achterzak, 1
dijbeenzak, 1 binnenzak en 2 lussen voor gasdetectiemeters.
Omdat de overall u perfect zou passen is de elastische taille
verstelbaar en kunnen ook de mouwen vernauwd worden met
drukknopen. Bovendien voldoet de overall aan vele normen zoals
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN ISO 14116, EN1149-5,
EN 13034 en EN ISO20471. Beschikbaar in EUR 44 R - 64 R |
46 L - 56 L. (Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u
de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide +
42% polyester + 1% AST; ± 260 g/m²
Kleur
FC1 Fluo Oranje
Europese normeringen
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Sio-Safe
Extra

TM

Inherente vlamvertragende
eigenschappen die wasbestendig
en slijtvast zijn.
Sio-Safe™ Extra is zacht en soepel en biedt het lichaam
uitstekende bescherming tegen ernstige brandwonden
die worden veroorzaakt door blootstelling aan overslag
van elektriciteit of andere industriële risico’s van hitte
of vuur. Het biedt aanzienlijk betere vochtregulerende
eigenschappen in vergelijking met synthetische
aramidevezels dankzij de speciale viscosevezels in de mix
van materialen. De kledingstukken behouden hun sterkte,
kleur en zijn maatvast zelfs na extensieve industriële
wasprogramma’s. De vlamvertragende eigenschappen
zijn hiervoor zelfs na 100 industriële wasbeurten getest
(75 voor hi-vis producten).
Stof: mengeling van 54% modacryl – 45% viscose –
1% AST; twill 2.1; ± 300 g/m².
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Modena - 019VA2PF9
Blouson met ARC bescherming
Deze zeer comfortabele blouson is gemaakt uit een lichte,
inherent vlamvertragende, ademende en soepele
stof met vochtregulerende eigenschappen,
onschadelijk voor de huid. Modena is krimp- en
pillingbestendig ook na veelvuldig wassen. Deze
blouson met ARC-bescherming is bovendien
antistatisch en biedt ook een uitstekende
bescherming tegen hitte en metaalspatten.
De verlengde rug draagt bij tot extra comfort.
Beschikbaar in EUR 44 - 64. (Voor omzetting
naar nationale maten raadpleegt u de
maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl +
45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Kleur
H46 Korenblauw
B98 Marineblauw
M44 Grijs
Europese normeringen

Varese - 021VN2PF9
Broek met ARC bescherming
Zoekt u een lichte en comfortabele broek die u tegelijk
beschermt tegen hitte en metaalspatten? De Varese,
gemaakt uit een inherent vlamvertragende, ademende
en soepele stof met vochtregulerende eigenschappen,
is dan precies wat u zoekt. Ze is antistatisch, biedt
ARC-bescherming en is bestendig tegen krimpen
en pluizen. Met 5 zakken en kniezakken voor
kniebescherming is dit bovendien een zeer functionele
broek. 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
Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl +
45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
H46 Korenblauw
M44 Grijs
Europese normeringen
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Couvin - 031VN2PF9
Overall met ARC bescherming
Onze Couvin is een zeer comfortabele overall met ARCbescherming die gemaakt is uit een lichte, inherent
vlamvertragende, ademende en soepele stof met
vochtregulerende eigenschappen, onschadelijk voor de
huid. Deze antistatische overall beschermt tegen hitte en
metaalspatten en is bovendien ook krimp- en pillingbestendig,
zelfs na veelvuldig wassen. De dubbelgestikte reflecterende
FR banden zorgen ervoor dat u gezien wordt. De vele zakken, 6
aan de buitenkant, 1 aan de binnenkant, vormen een extra troef
net als de kniezakken waarin u kniebescherming kunt schuiven
voor extra comfort! 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
Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen

Gramat - 023VN2PF9
Bavetbroek met ARC bescherming
Deze zeer comfortabele en praktische bavetbroek voelt licht
en soepel aan dankzij de ademende stof met vochtregulerende
eigenschappen. De stof is bovendien antistatisch en inherent
vlamvertragend; hij beschermt u dan ook uitstekend tegen hitte
en metaalspatten. Daarnaast behoudt de Gramat zijn sterkte,
hij krimpt niet en is bestand tegen pluizen, zelfs na veelvuldig
wassen. Zowel de bretels als de taille zijn elastisch en verstelbaar.
Met 6 zakken kunt u zeker al uw gereedschap kwijt in deze
handige bavetbroek. 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
Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
M44 Grijs
H46 Korenblauw
Europese normeringen
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Reggio - 020VA2PF9
Signalisatie blouson met ARC bescherming
De signalisatieblouson Reggio valt op. En dit niet alleen
door de dubbel gestikte reflecterende FR banden, maar ook
door haar mooie look; zo zijn de kleppen van de borst- en
steekzakken afgewerkt met een biesje in contrasterend kleur.
De blouson met ARC-bescherming is antistatisch en beschermt
niet alleen tegen hitte en metaalspatten, maar voelt tegelijk
comfortabel aan. Dit door de lichte, inherent vlamvertragende,
ademende en soepele stof. De Reggio is krimp- en
pillingbestendig, ook na veelvuldig wassen. De versterkte
naden verhogen de levensduur van de blouson. Beschikbaar in
EUR 44 - 64. (Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt
u de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl +
45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Matour - 022VN2PF9
Signalisatie broek met ARC bescherming
Veiligheid voorop met de Matour signalisatiebroek: u bent zeer
goed zichtbaar door de dubbelgestikte reflecterende FR banden en
optimaal beschermd door de ARC beschermende eigenschappen
van deze broek. De stof heeft enerzijds inherent vlamvertragende
en antistatische eigenschappen en anderzijds vochtregulerende
eigenschappen waardoor de broek niet alleen ademend en soepel
is, maar u tegelijk ook beschermt tegen hitte en metaalspatten. Met
5 zakken, kniezakken voor bescherming en een elastische taille met
riemlussen is deze broek bovendien ook zeer praktisch. 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
Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Ambier - 024VN2PF9
Signalisatie bavetbroek met ARC bescherming
De signalisatie bavetbroek Ambier voelt licht en soepel
aan dankzij de ademende stof met vochtregulerende
eigenschappen. De dubbel gestikte reflecterende FR banden
verhogen uw zichtbaarheid en de inherent vlamvertragende
stofeigenschappen beschermen u tegen hitte en metaalspatten.
Deze stijlvolle en comfortabele bavetbroek is tevens krimp- en
pillingbestendig en heeft een hoge slijtweerstand. De vele
functionele zakken (6!) zijn net als de kniezakken een pluspunt.
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
Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

Fareins - 026VN2PF9
Signalisatie overall met ARC bescherming
Bescherm uzelf tegen de dagelijkse gevaren van uw job met
deze signalisatieoverall met ARC-bescherming. De overall is
voorzien van dubbelgestikte reflecterende FR banden voor een
verhoogde zichtbaarheid. In deze vlamvertragende antistatische
overall weerstaat u de hitte en metaalspatten, maar voelt u zich
tevens comfortabel door de lichte, ademende en soepele stof met
vochtregulerende en vlamvertragende eigenschappen. Verhoog
uw comfort door kniebescherming in de voorziene kniezakken
in te voegen en door uw mouwen te vernauwen. De Fareins
behoudt zijn vorm aangezien de overall krimp- en pillingbestendig
is, ook na veelvuldig wassen. 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
Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Larrau - 020VA2PFD
Signalisatie blouson met
ARC bescherming
Veilig aan het werk, dat is wat de Larrau blouson u belooft.
Vervaardigd uit een lichte, inherent vlamvertragende,
ademende en soepele stof, onschadelijk voor de
huid, biedt deze blouson met ARC-bescherming u
een uitstekende bescherming tegen hitte en
metaalspatten en is ze bovendien voorzien
van dubbel gestikte reflecterende FR
banden voor verhoogde zichtbaarheid.
De blouson is daarnaast ook
antistatisch en bestand tegen
slijtage, krimpen en pluizen, ook na
veelvuldig wassen.
Beschikbaar in EUR 44 - 64.
(Voor omzetting naar nationale
maten raadpleegt u de maattabel
achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Extra: 31% polyester
+ 28% modacryl +
20% aramide + 20% viscose
FR + 1% AST; ± 320 g/m²
Kleur
048 Fluo Oranje/Marine
Europese
normeringen
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Ritssluiting met
flap en verborgen
drukknopen

https://sio.to/jy5mk

Bekijk dit
product online

2 opgezette steekzakken met klep met
verborgen drukknoopsluiting

1:47

Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
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Guardo - 026VN2PFD
Signalisatie overall met ARC bescherming
Praktisch en multi-functioneel zijn 2 karakteristieken die
van toepassing zijn op de Guardo signalisatieoverall met
ARC-bescherming. De kniezakken, de mouwvernauwing, de
verstelbare elastische taille en de vele zakken maken dit een
handige overall. De dubbelgestikte reflecterende FR banden
maken u dan weer zichtbaar zodat u op een veilige manier
uw werk kunt doen. De inherent vlamvertragende stof waaruit
de overall gemaakt is, is niet alleen bestand tegen krimpen
en pilling, maar beschermt u ook uitstekend tegen hitte en
metaalspatten. 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
Sio-Safe™ Extra: 31% polyester + 28% modacryl + 20% aramide +
20% viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m²
Kleur
048 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

Arudy - 022VN2PFD
Signalisatie broek met ARC bescherming
Mede dankzij de dubbelgestikte reflecterende FR banden valt u
altijd en overal op met deze Arudy signalisatiebroek. Deze zeer
comfortabele en tevens praktische broek (5 zakken!) is gemaakt uit
een lichte, inherent vlamvertragende, ademende en soepele stof
met vochtregulerende eigenschappen, onschadelijk voor de huid.
Arudy is krimp- en pillingbestendig ook na veelvuldig wassen. Deze
broek met ARC-bescherming is bovendien antistatisch en biedt ook
een uitstekende bescherming tegen hitte en metaalspatten. Ze is
versterkt met stevige naden voor een verhoogde bestendigheid
en slijtweerstand. 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
Sio-Safe™ Extra: 31% polyester + 28% modacryl + 20% aramide +
20% viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m²
Kleur
048 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen

368

MULTINORM ARC WERKKLEDING SIO-SAFE™ EXTRA

369

Sio-Safe
Supra

TM

Deze multi-risico stof biedt de
hoogste graad van bescherming
tijdens vele gevaarlijke werkomstandigheden en tegen
meerdere risico’s.
Het materiaal is inherent vlamvertragend met een hoog
gehalte aan vlamvertragende viscose vezels in de mix, en
heeft tevens een zeer hoge slijtvastheid. Het materiaal is
ademend, zeer comfortabel te dragen en is zeer maatvast,
zelfs na vele (industriële) wasbeurten.
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NIEUW

Godern - 057VA2PIT

Blouson met ARC bescherming (Kl 2)
Zeer soepel en comfortabel, maar toch biedt deze
blouson een ARC-bescherming klasse 2. De ademende
stof heeft inherent vlamvertragende en tegelijk zeer
goede vochtregulerende eigenschappen.
De blouson is bovendien krimp- en pluisbestendig.
De 2 opgezette steekzakken zijn mooi afgewerkt met
een reflecterend biesje. De verlengde rug zorgt ook
voor een comfortabel gevoel. Beschikbaar in EUR 44 64. (Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u
de maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1% AST;
± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen

NIEUW

Hanfeld - 058VA2PIT

Broek met ARC bescherming (Kl 2)
Zoekt u een comfortabele werkbroek die ademend
is en soepel aanvoelt, maar u toch de nodige ARCbeschermingklasse 2 biedt? Dan is de Hanfeld
de ideale broek. De stof is niet alleen inherent
vlamvertragend maar heeft ook vochtregulerende
eigenschappen en is niet-allergeen. De naden
werden versterkt om een langere levensduur en
hogere slijtweerstand te garanderen. Bovendien is
de broek krimp- en pillingbestendig en voorzien van
5 praktische zakken. Beschikbaar in EUR 44 R - 64 R.
(Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u de
maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1% AST;
± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²
Kleur
B98 Marineblauw
Europese normeringen

MULTINORM ARC WERKKLEDING SIO-SAFE™ SUPRA

371

NIEUW

Lobau - 059VA2PIT

Signalisatie blouson met
ARC bescherming (Kl 2)
Deze comfortabele blouson, gemaakt uit een ademende,
soepele, vlamvertragende stof met vochtregulerende
eigenschappen biedt u een ARC beschermingsklasse 2.
Met deze signalisatieblouson met dubbelgestikte reflecterende
FR banden wordt je goed gezien ook in donkere omgevingen.
De Lobau is bovendien krimp- en pillingbestendig en de
versterkte naden dragen bij tot een langere levensduur en
hogere slijtweerstand. Beschikbaar in EUR 44 - 64.
(Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u de
maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1% AST;
± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

372

NIEUW

Karden - 060VA2PIT

Signalisatie broek met ARC bescherming (Kl 2)
De Karden werkbroek biedt u ARC-bescherming klasse 2.
Met deze signalisatiebroek met dubbelgestikte reflecterende
FR banden wordt je goed gezien ook in donkere omgevingen.
De Karden is gemaakt uit een zachte, niet-allergene, ademende
stof die inherent vlamvertragend is en tevens beschikt over zeer
goede vochtregulerende eigenschappen. Met 2 ingezette zakken,
1 achterzak, 1 dijbeenzak en 1 stokmeterzak is deze broek met
elastische taille ook zeer praktisch. Beschikbaar in EUR 44 R 64 R. (Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u de
maattabel achteraan deze catalogus).
Stof
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1% AST; ± 250 g/m² |
64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²
Kleur
049 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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ARC
Regenkleding
Met onze uitgebreide
regenkleding collectie bieden
we u bescherming tegen alle
soorten regen – van een
lichte constante miezerregen
tot een plotselinge hevige
plensbui – het hele jaar door.
In onze Arc regenkleding
collectie gebruiken we
materialen van topkwaliteit
om u te beschermen tegen
barre weersomstandigheden
en tegen het risico op
overslag van elektriciteit.

Ontworpen voor comfort.
Uzelf comfortabel voelen in de regen terwijl
u gevaarlijke werkzaamheden uitvoert? Dat is
mogelijk. Wij hebben een breed assortiment
waterdichte regenkleding om uzelf in elk
seizoen droog en comfortabel te houden. Met
het oog op de gebruikersvriendelijkheid zijn
de kledingstukken ook uitgerust met extra
eigenschappen en ruim voldoende opbergruimte.
Ontworpen voor bescherming.
Het combineren van waterdichte oplossingen met
bescherming tegen industriële gevaren, dat is de
uitdaging die de experts van Sioen dag in dag
uit aangaan. De Sioen Arc-collectie regenkleding
is een mooi voorbeeld van de innovatieve
oplossingen van onze ontwerpers en ingenieurs.
Sioen biedt Arc regenkleding zowel in de klasse 1
als in de klasse 2 categorie.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Door u in lagen te kleden kunt u het juiste niveau
van comfort en bescherming kiezen. Verhoog uw
comfort door een bodywear onderlaag te kiezen die
u droog houdt en een thermische laag die u warm
houdt, of verhoog uw beschermingsniveau door het
dragen van verschillende ARC Kl 1 kledingstukken.
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Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.
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https://sio.to/ke71l

Bekijk dit
product online

1 opgezette borstzak

378

0:47

1 Napoleon zak

Nash - 7227A2LK2
Signalisatie regenjas met ARC
bescherming (Kl 1)
De Nash in een notendop: betrouwbare bescherming,
sublieme kwaliteit en ongeëvenaard comfort. Deze
lichte signalisatie regenjas met ARC-bescherming
werd voor uw comfort voorzien van elastische
vernauwing in de rug en mouwvernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting. De jas met gelamineerde
stof die water- en vuilafstotend is, werd
voorzien van verschillende functionele
zakken, inclusief 1 binnenzak, en 2
lussen voor gasdetectiemeters.
Dankzij het I.L.S.-systeem
kunnen verschillende bijhorende
fleeces, voeringen en softshells
ingeritst worden. Kortom, de
Nash biedt hoogwaardige
bescherming tegen zowel
industriële gevaren als extreme
weersomstandigheden.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Sio-Safe™ Aqua: 2-laags
gelamineerd weefsel: 60% FR
modacryl + 40% FR katoen
(& AST) ripstop met PU
laminaat; ± 310 g/m²
Kleur
143 Fluo Geel/Marine
(Hoge beschikbaarheid)

Europese normeringen

379

Orrington - 7227A2ET1
Signalisatie regenjas met
ARC bescherming (Kl 1)
Een topper onder de ARC beschermkleding: de Orrington
signalisatie regenjas is gemaakt uit een 3-lagige stof die u
uitstekend beschermt tegen hitte, vlammen en lasvonken.
Deze hoogkwalitatieve jas met elastische rugvernauwing is ook
zeer functioneel, zo kan een kap vastgemaakt worden aan de
rechtopstaande kraag, kunnen de mouwen vernauwd worden
en zijn er 4 zakken aan de buitenkant en 1 binnenin. Dankzij
het I.L.S.-systeem kunnen verschillende bijhorende fleeces,
voeringen en softshells ingeritst worden. Een echte topper dus!
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel
(& AST) + ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 300 g/m²
Kleur
279 Fluo Oranje/Marine
Europese normeringen
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Newton - 7240A2LE9

Atmore - 6144A2LE9

Regenjas met ARC bescherming (Kl 2)

Regenbavetbroek met ARC bescherming (Kl 2)

Hoogwaardige bescherming tegen de natuurelementen
en industriële gevaren. Dat is wat de Newton u biedt.
Deze regenjas met ARC-bescherming klasse 2 is
bovendien antistatisch en zeer functioneel met 2 lussen
voor gasdetectiemeters en verschillende zakken zowel
aan de binnen- als aan de buitenkant. Ondanks de hoge
beschermingsgraad is dit toch een opmerkelijk lichte jas.
Het draagcomfort wordt verhoogd door de aanwezigheid
van de elastische vernauwing in de rug. Via
klittenbandsluiting kunnen ook de mouwen vernauwd
worden en aan de rechtopstaande kraag kan een kap (apart
verkrijgbaar) vastgemaakt worden. Beschikbaar in S - XXXL.

De Atmore regenbavetbroek met ARC-bescherming heeft
het allemaal. De bavetbroek met borst- en rugbovenstuk
uit Sio-Safe Aqua kwaliteit beschermt niet alleen tegen
vlamboogoverslag, hitte, vlammen en lasvonken, maar is
ook perfect antistatisch én beschermt u tijdens de meest
extreme weersomstandigheden. Voor uw comfort werd de
rug elastisch vernauwd, zijn de bretels voorzien van een
gesp en is er onderaan het been een ritssluiting met flap
en klittenband. De comfortabele en ademende bavetbroek
is voorzien van een gulp met ritssluiting, een borstzak en 2
doorsteekgleuven. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof

Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 88% FR katoen +
12% PA (& AST) in ripstop met PU laminaat; ± 335 g/m²

Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 88% FR katoen +
12% PA (& AST) in ripstop met PU laminaat; ± 335 g/m²

Stof

Kleur

Kleur

BS0 Blauw

BS0 Blauw

Europese normeringen

Europese normeringen

Anderson - 7242A2LE9
Kap met ARC bescherming (Kl 2)
Met de kap Anderson bent u niet alleen beschut tegen de
wind en regen, maar ook tegen heel wat industriële gevaren.
Deze kap met ARC-bescherming klasse 2 is voorzien van een
klep, kinbescherming, een aanrijgkoord en vernauwing met
klittenbandsluiting. Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 88% FR katoen + 12% PA (& AST)
in ripstop met PU laminaat; ± 335 g/m²
Kleur
BS0 Blauw
Europese normeringen
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Kelford - 1005A2LK2
Signalisatie regenblouson met
ARC bescherming (Kl 2)
De Kelford is een hoogkwalitatieve signalisatie regenblouson
met ARC-bescherming. De gelamineerde stof beschermt u tegen
weer en wind en ook de gebreide windvangers in de mouwen
doen hun werk. De blouson kan ook voorzien worden van een
kap die u kan opbergen in de speciaal voorziene opbergzak aan
de binnenkant. Deze antistatische regenblouson beschermt u
verder niet alleen tegen vlammen en lasvonken, maar ook tegen
spatten van chemische producten. De binnenkant van de blouson
is eveneens afgewerkt met een vlamvertragende voering voor uw
bescherming. Met 2 zakken aan de buitenkant, 1 Napoleonzak,
1 zak binnenin en 2 lussen voor gasdetectiemeters is dit ook een
zeer praktische blouson. Het verlengde rugpand zorgt er tevens
voor dat uw rug altijd bedekt is. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl
+ 40% FR katoen (& AST) ripstop met PU laminaat; ± 310 g/m²
Kleur
143 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Riverton - 7241A2LKA
Signalisatie regenparka met
ARC bescherming (Kl 2)
Maak kennis met de Riverton. Deze signalisatie regenparka met
ARC-bescherming klasse 2 is gemaakt uit een gelamineerde
stof die perfect water- en winddicht is. De vele zakken (6 aan de
buitenkant en 1 binnenin), de 2 lussen voor gasdetectiemeters, de
mouwvernauwing en de mogelijkheid om een kap (apart verkrijgbaar)
vast te maken aan de rechtopstaande kraag, maken dit een zeer
functionele regenparka. De stof is comfortabel en ook de elastische
vernauwing in de rug zorgt ervoor dat u zich soepel kunt bewegen.
Beschikbaar in XS - XXXL.
Stof
Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl +
40% FR katoen (& AST) in ripstop met PU laminaat; ± 310 g/m²
Kleur
143 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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Pedley - 1004A2LK2
Signalisatie regenbavetbroek met
ARC bescherming (Kl 2)
De Pedley is het neusje van de zalm. Deze signalisatie
regenbavetbroek met ARC-bescherming (Kl. 2) is antistatisch
en beschermt u niet alleen tegen industriële gevaren zoals
hitte, vlammen en lasvonken maar ook tegen extreme
weersomstandigheden. De stof is perfect wind- en waterdicht, maar
tegelijk is dit een ademende stof waardoor u nooit een klam gevoel
krijgt. De beenuiteinden kunnen vernauwd worden zodat u ook zeker
daar beschermd blijft. De knieën werden versterkt en de taille is
elastisch voor uw comfort. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl +
40% FR katoen (& AST) ripstop met PU laminaat; ± 310 g/m²
Kleur
143 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

Bowes - 1006A2LK2
Signalisatie regenoverall met
ARC bescherming (Kl 2)
De Bowes signalisatie regenoverall biedt u op verschillende zaken
hoogstaande bescherming. Deze ARC Klasse 2 overall voldoet aan
verschillende normen en beschermt u onder andere tegen hitte,
vlamverspreiding, lasvonken en spatten van chemische producten.
Voor extra bescherming kan u een kap vastmaken aan de overall.
De gelamineerde stof is perfect water- en winddicht en door
de mouwen en broekspijpen te vernauwen met behulp van
klittenbandsluiting zult u zeker geen last hebben van de wind.
Voor uw comfort werd er een elastisch aanrijgkoord in de zoom
voorzien, knieversterking en een ritssluting aan de beenuiteinden.
De overall is niet alleen praktisch met een borstzak, een telefoonzak
en een opgezette zak, maar hij werd ook mooi afgewerkt in twee
contrasterende kleuren. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl +
40% FR katoen (& AST) ripstop met PU laminaat; ± 310 g/m²
Kleur
143 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen
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CHEMIE
Gecertificeerde chemische
bescherming EN 14605

386

Beschermende
chemische regenkleding
Kleding die u beschermt tegen chemische
stoffen: regenjassen, bretelbroeken, overalls,
mouwen en schorten.
Flexothane® Classic��������������������������������������������������������������������� 392
Chemtex������������������������������������������������������������������������������������������������� 395
Chemflex������������������������������������������������������������������������������������������������396
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Matentabel������������������������������������������������������������������������������������������ 426
I.L.S. combinaties������������������������������������������������������������������������ 428
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Beschermende
chemische
regenkleding
Als er een risico bestaat
op blootstelling aan
chemische stoffen tijdens uw
werkzaamheden, dan heeft u
de juiste bescherming nodig,
zelfs als u niet op dagelijkse
basis met chemische stoffen
werkt. Het werken met
chemische stoffen vereist
niet alleen een passende
bescherming tegen de
blootstelling aan chemische
stoffen, de kledingstukken
dienen tevens sterk en
duurzaam te zijn. Sioen
heeft de tegen chemische
stoffen beschermende
eigenschappen weten te
combineren met bescherming
tegen regen, zodat u in alle
omstandigheden verzekerd
kunt zijn van een ultiem
niveau van bescherming.

388

Ontworpen voor comfort.
Onze Chemflex collectie biedt de drager een zeer
hoog niveau van comfort. De stoffen zijn zeer
flexibel en zacht en zijn daardoor comfortabel te
dragen en bieden tevens perfecte bescherming
tegen water en chemische stoffen.
Ontworpen voor bescherming.
Sioen biedt u verschillende niveaus van
bescherming: de Flexothane® Classic kledingstukken
bieden u een basisbescherming tegen chemische
stoffen onder normale werkomstandigheden,
terwijl ons Chemtex assortiment u een duurzame
bescherming biedt bij intensief gebruik in de
chemische industrie. Daarnaast hebben we nog de
Chemflex producten die u niet alleen bescherming
bieden tegen chemische stoffen maar die tevens
vlamvertragend en anti-statisch zijn.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Wij adviseren u om altijd verschillende lagen kleding
te dragen. Wanneer u verschillende lagen kleding
draagt, hoeft u nooit te veel te dragen en kunt u
voor elke situatie de juiste bescherming kiezen.
Combineer altijd een bodywear onderlaag, een
thermische laag en een beschermende laag voor
optimale bescherming en comfort.
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FLEXOTHANE® CLASSIC
Flavik

392

Fombio

6203A2B07

4603A2FC1

392

396

Zurich

Maveric

4821A2FC1

CHEMFLEX

8000A2B07

396
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Jarrow

Lavrion

8161A2B07

8042A2B07

CHEMTEX

395

Essen

Botlek

5967A2DC1

5996A2DC1

395

390

397

397

395

397

Naast veel producten is een “Hoge
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Flavik - 4821A2FC1
Anti-spray regenjas
De anti-spray regenjas Flavik, 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 Flavik
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

Maveric - 4603A2FC1
Anti-spray regenbavetbroek
Maveric 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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Essen - 5967A2DC1
Overall
Dankzij de dubbelzijdige, PVC-gecoate polyester stof is
de Essen overall perfect geschikt voor intensief gebruik
in industriële omgevingen. De overall is uitzonderlijk sterk
en scheurbestendig en beschermt u tegen chemische
stoffen, olie en vet. De vaste kap met klep en de elastische
windvangers in de mouwen en aan de enkels bieden u
extra bescherming. Beschikbaar in S - 4XL.
Stof
Chemtex: Dubbelzijdig PVC gecoate polyester stof; ± 360 g/m²
Kleur
J40 Jade Groen (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Botlek - 5996A2DC1
Chemtex overall
De Botlek is een zeer sterke en scheurbestandige
Chemtex overall die u beschermt tegen chemische
stoffen, olie en vet. De water- en winddichte overall is
voorzien van een vaste kap en een ritssluiting verborgen
onder een flap met drukknopen. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Chemtex: Dubbelzijdig PVC gecoate polyester stof; ± 360 g/m²
Kleur
J40 Jade Groen (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

MULTINORM BESCHERMENDE CHEMISCHE REGENKLEDING CHEMTEX
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Zurich - 6203A2B07
Overall
De Zurich overall, met ritssluiting en dubbele flap en
klittenbandsluiting, biedt een voortreffelijke bescherming tegen
chemische stoffen, olie en vet. Bovendien is de vlamvertragende
en antistatische stof opmerkelijk flexibel en soepel. De overall
heeft een vaste kap en elastische windvangers in de mouwen en
aan de enkels. Voor uw comfort is de taille elastisch en kunnen
de mouwen en beenuiteinden vernauwd worden. Voor extra
duurzaamheid werden de knieën voorzien van versterking.
Kortom: de ideale overall met een hoge bescherming.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Chemflex: 100% polyester breisel met
PVC/PU coating; ± 390 g/m²
Kleur
J40 Jade Groen (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

396

Fombio - 8000A2B07

Lavrion - 8042A2B07

Schort

Schort

De Fombio schort (75 cm breed, 100 cm lang) is gemaakt
uit een flexibel en soepel materiaal en biedt uitstekende
bescherming tegen chemische stoffen, olie en vet.
Beschikbaar in Uni.

Ook de Lavrion schort beschermt u uitstekend
tegen chemische stoffen, olie en vet. Deze inherent
vlamvertragende en antistatische schort is 90 cm breed en
120 cm lang. Beschikbaar in Uni.

Stof

Stof

Chemflex: 100% polyester breisel met PVC/PU coating; ± 390 g/m²

Chemflex: 100% polyester breisel met PVC/PU coating; ± 390 g/m²

Kleur

Kleur

J40 Jade Groen

J40 Jade Groen

Europese normeringen

Europese normeringen

Jarrow - 8161A2B07
Mouwen
Gebruik deze Jarrow mouwen om uw armen te beschermen
tegen chemische stoffen, olie en vet. De mouwen zijn soepel en
gebruiksvriendelijk en werden aan beide uiteinden voorzien van een
elastiek. Beschikbaar in Uni.
Stof
Chemflex: 100% polyester breisel met PVC/PU coating; ± 390 g/m²
Kleur
J40 Jade Groen
Europese normeringen

MULTINORM BESCHERMENDE CHEMISCHE REGENKLEDING CHEMFLEX
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DIEPVRIESKOELHUIS
& VOEDING

KOELHUIS & VOEDING
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DIEPVRIESKOELHUIS
& VOEDING
Gecertificeerde beschermingskledij
voor koelhuizen en de voedingsindustrie
volgens EN 342.

400

Diepvries en koelhuis
Absolute bescherming tegen ijskoude temperaturen.
Onze Nicewear® collectie werd speciaal tot in het
kleinste detail voor deze toepassing ontwikkeld en is
uitvoerig en met succes getest.
Nicewear®�������������������������������������������������������������������������������������������� 406

Hygiënische kleding voor
de voedingsindustrie
In de voedingsindustrie is kleding vereist die
de hygiënische productieprocessen niet in
gevaar brengen.
Flexothane® Kleen�������������������������������������������������������������������������417
Flexothane® Classic����������������������������������������������������������������������421
Duotex������������������������������������������������������������������������������������������������������ 423

Algemene informatie
Matentabel������������������������������������������������������������������������������������������ 426
Numerieke en alfabetische index����������������������������������430
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Diepvries
en koelhuis
Betrouwbare isolatie is
een must bij het werken in
koelhuizen. Met de Nicewear®
collectie biedt Sioen
comfortabele beschermende
kleding die geschikt is voor
het werken in koelhuizen en
die gemakkelijk gewassen
kan worden en zeer slijtvast is.

Ontworpen voor comfort.
De gevaren van het werken in koel- of vrieshuizen
wordt vaak onderschat. Het menselijk lichaam kan
zichzelf niet aanpassen aan koude temperaturen.
Hiervoor heeft Sioen de collectie Nicewear®
ontwikkeld. Met de kledingstukken uit deze lijn bent
u in staat om alle lichaamswarmte vast te houden.
Daarnaast werden deze kledingstukken uitgerust
met vele praktische eigenschappen die het werken
in koude omstandigheden gemakkelijker maakt.
Ontworpen voor bescherming.
Het werken bij temperaturen tot -40°C vereist extra
bescherming. Speciaal hiervoor heeft Sioen de
Nicewear® collectie ontwikkeld, een stijlvolle en
comfortabele kledinglijn die volledig voldoet aan
de nieuwe EN 342 norm. Overal is aan gedacht om
elk verlies van warmte te voorkomen.
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
Door verschillende lagen kleding te dragen kiest u
het niveau van comfort en bescherming voor elke
situatie. Combineer een bodywear onderlaag, een
thermische laag en een beschermende laag voor
ultieme bescherming en comfort.

402

KOELHUIS & VOEDING KOELHUIS

403

NICEWEAR®

406

Vermont

Zermatt

2123A2PB4

406

Cottier

407

407

1038A2PB4

410

NIEUW

410

Arbus

NIEUW

408

Olmet

NIEUW

5338A2PM1

5238A2PM1

3338A2PM1

404

6402A2PB4

Zinal

1038A2PM1

Nibas

Matterhorn

6105A2PB4

411

Talau

NIEUW

3438A2PM1

411

411

Naast veel producten is een “Hoge
beschikbaarheid”-logo weergegeven.
Dit logo geeft aan dat het betreffende
product (in de bepaalde kleur) een product is dat hoge
prioriteit heeft in zowel voorraadbeheer als in de productie.

KOELHUIS & VOEDING KOELHUIS

405

Vermont - 2123A2PB4
Diepvriesjas
Indien u bij extreme koude werkt dan is onze Vermont
diepvriesjas een uitstekende keuze. De high-tech isolerende
thermische voering beschermt u tot -40°C! Deze jas werd
afgewerkt met 4 ruime zakken zodat u bij extreme koude al uw
materiaal bij de hand hebt. De traditioneel slijtagegevoelige
plaatsen zoals de schouders en ellebogen werden voorzien
van een versteviging. Deze stijlvolle en comfortabele jas is
ook voorzien van een binnenkraag in fleece en van gebreide
windvangers in de mouwen waardoor u met een minimaal
verlies van lichaamswarmte toch in extreem koude temperaturen
kan werken. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
80% Polyester + 20% katoen ; ± 225 g/m²
Kleur
276 Marine/Blauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

406

Zermatt - 6105A2PB4
Diepvriesbavetbroek
De Zermatt diepvriesbavetbroek houdt u dankzij de vaste
gewatteerde ISOSOFT® voering comfortabel warm bij temperaturen
tot -40°C. Voor uw comfort werd de bavetbroek voorzien van
verstelbare bretels met gespen, ritssluitingen met flap en
klittenbandsluiting onderaan het been en vernauwingen aan de
beenuiteinden d.m.v. klittenbandsluiting. Het zachte, slijtvaste
oppervlak van deze bavetbroek, die bovendien voorzien is van een
gulp met ritssluiting, werd aan de knieën voorzien van een extra
versteviging. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
80% Polyester + 20% katoen ; ± 225 g/m²
Kleur
276 Marine/Blauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

Matterhorn - 6402A2PB4
Diepvries overall
De Matterhorn is een uiterst functionele diepvriesoverall die dankzij
zijn vaste gewatteerde thermische voering u perfect beschermt
in extreem koude temperaturen tot -40°C. De binnenkraag
werd afgewerkt in fleece en in de mouwen werden er gebreide
windvangers voorzien. Om de overall gemakkelijk te kunnen
aantrekken werd de taille elastisch gemaakt en werd er een
ritssluiting onderaan het been voorzien. Deze wordt bedekt met
een flap met klittenbandsluiting zodat er geen warmte verloren
gaat. Slijtagegevoelige plaatsen zoals de schouders, ellebogen en
knieën werden voorzien van extra versteviging. De diepvriesoverall
is ook functioneel met 1 borstzak, 2 opgezette zakken, 1 pennen- en 1
binnenzak. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
80% Polyester + 20% katoen ; ± 225 g/m²
Kleur
276 Marine/Blauw
Europese normeringen
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407

NIEUW

Nibas - 3338A2PM1

Diepvries Blouson
De Nibas is onze diepvriesblouson met gewatteerde
voering die u beschermt tot temperaturen van -40°C.
De binnenkraag werd afgewerkt in fleece voor
een knus gevoel. De gebreide manchetten in
de mouwen zijn voorzien van een praktisch
duimgat en ook de mouwvernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting is zeer handig. Voor uw
comfort kan de elastische taille ook nog eens
vernauwd worden d.m.v. drukknopen aan de
zijkanten. De schouders werden versterkt
zodat deze diepvriesblouson een duurzaam
en praktisch beschermingskledingstuk
geworden is. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyamide; ± 185 g/m²+ hi-vis 100 % PES ± 220 g/m² | Hi-vis Cordura®:
100% polyester ± 210 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

Ritssluiting met flap

Elastische taille en
vernauwing door
drukknopen een de
zijkanten van de taille

408

https://sio.to/tsi0w

Bekijk ons
product online

1 opgezette borstzak met klep

1:47

Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
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Zinal - 1038A2PB4
Diepvrieskap
Stof

80% Polyester + 20% katoen ; ± 225 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw

Cottier - 1038A2PM1
Diepvrieskap
Stof

100% polyamide; ± 185 g/m²+ hi-vis - 100 % PES
± 220 g/m²
Kleur
B75 Marineblauw

410

NIEUW

Arbus - 5238A2PM1

NIEUW

Olmet - 5338A2PM1

Diepvriesbavetbroek

Diepvries overall

De Arbus diepvriesbavetbroek beschermt u uitstekend
tegen de kou met zijn vaste gewatteerde voering. Om
het kleinste zuchtje wind tegen te houden kunnen ook
de beenuiteinden vernauwd worden en kan de zoom
aangepast worden. Voor uw gemak zijn de bretels
voorzien van een gesp, werden de knieën versterkt en is
de gulp met ritssluiting. Beschikbaar in S - XXXL.

Trotseer extreem koude temperaturen met deze praktische
en comfortabele Olmet diepvriesoverall. Met een binnenkraag
in fleece en een vaste gewatteerde voering zult u het niet
snel koud krijgen in deze diepvriesoverall. De gebreide
manchetten in de mouwen, voorzien van een duimgat voor
uw comfort, de mouwvernauwing en de aanpasbare zoom
aan de beenuiteinden zorgen ervoor dat elk tochtje snijdende
wind buitengehouden wordt. De Olmet werd voor uw comfort
voorzien van knieversterking, elastische vernauwing in de rug
en ritssluiting met flap en klittenbandsluiting
onderaan het been. Naast de 5 handige
zakken, inclusief 1 binnenzak en 1
mouwzak, kan deze diepvriesoverall
voorzien worden van een kap
(apart verkrijgbaar). Beschikbaar
in S - XXXL.

Stof
100% polyamide; ± 185 g/m²+ hi-vis - 100 % PES ± 220 g/m² |
Hi-vis Cordura®: 100% polyester ± 210 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

Stof
100% polyamide; ± 185 g/m²+
hi-vis - 100 % PES ± 220 g/m² |
Hi-vis Cordura®: 100% polyester
± 210 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

NIEUW

Talau - 3438A2PM1

Diepvriesjas
Trotseer extreem koude temperaturen, tot -40°C!, met de modieuze
diepvriesjas Talau. De binnenkraag werd afgewerkt in fleece en ook het
verlengde rugpand, de mouwvernauwing en de gebreide manchetten
in de mouwen, die bovendien voorzien zijn van een praktisch duimgat,
helpen het warmteverlies te beperken. De schouders werden voorzien van
versterking om slijtage tegen te gaan en ook de elastische vernauwing in
de rug is een comfortabel pluspunt van deze jas. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
100% polyamide; ± 185 g/m²+ hi-vis - 100 % PES ± 220 g/m² |
Hi-vis Cordura®: 100% polyester ± 210 g/m²
Kleur
278 Fluo Geel/Marine
Europese normeringen

KOELHUIS & VOEDING KOELHUIS
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Voeding
De voedingsindustrie vereist
een ander niveau van
bescherming dan bij veel
andere werkzaamheden.
Bij het werken met
voedingsmiddelen is naast
veiligheid de hygiëne van het
grootste belang. Onze Sioen
Flexothane® Kleen kledinglijn
is een waterdichte collectie
die speciaal is ontwikkeld
voor het werken in de
voedingsindustrie.

Ontworpen voor comfort.
Uzelf comfortabel voelen in een natte omgeving?
Dat is mogelijk. Ons assortiment waterdichte
kleding houdt u droog in elke situatie. De
kledingstukken zijn gemaakt van sterke
waterdichte materialen die zacht en flexibel zijn
zodat u bij uw werkzaamheden niet gehinderd
bent in uw bewegingen. Onze Flexothane® Kleen
kledingstukken zijn speciaal ontwikkeld voor de
voedingsindustrie en kunnen op 95°C worden
gewassen voor optimale hygiëne.
Ontworpen voor bescherming.
In de voedingsindustrie is kleding vereist die de
hygiënische productieprocessen niet in gevaar
brengen. Onze Flexothane® Kleen kledingstukken
kunnen bij 95°C worden gewassen en voldoen
aan alle eisen die met betrekking tot contact met
verschillende voedingsmiddelen zijn voorgeschreven
(CE Directive 1935/2004).
Kies voor flexibiliteit dankzij
ons meerlagenconcept.
We bieden u de perfecte oplossing en adviseren
u om verschillende lagen kleding te dragen.
Wanneer u verschillende lagen kleding draagt,
hoeft u nooit te veel te dragen en kunt u voor elke
situatie de juiste bescherming kiezen. Combineer
altijd een bodywear onderlaag, een thermische
laag en een beschermende laag voor optimale
bescherming en comfort.
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Flexothane®
Kleen
Beschermende kleding
waarvoor wastemperaturen
tot 95°C vereist zijn.
Flexothane® Kleen werd speciaal ontwikkeld voor de
voedingsindustrie en heeft antibacteriële eigenschappen.
Kan bij zeer hoge temperaturen (95°C) gewassen
worden, wat een optimale hygiëne verzekert.
Bovendien is Flexothane® Kleen bestand tegen bloed,
lichaamsvloeistoffen en pathogenen in bloed en heeft het
geen cytotoxisch effect.
Stof: éénzijdige PU-coating op een ongeverfd polyamide
breisel; gewicht: ± 170 g/m²

416

Morgat - 4391A2FK0
Jas
De Morgat is de perfecte jas voor werknemers
in de voedingsindustrie. Deze jas is makkelijk te
onderhouden en kan op 95°C worden gewassen
voor een optimale hygiëne. Daarnaast zit de jas
ook comfortabel door de lichte, elastische kwaliteit
van de stof. Ook de onderarmventilatie en de
elastische polsbanden verhogen uw comfort.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Kleen: 100% polyamide 6.6 breisel met
PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
W02 Wit (Hoge beschikbaarheid)
H45 Korenblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

(EC) 1935/2004

NIEUW

Rigi - 4415A2FK0

Lange jas
Onze lange Rigi jas met drukknoopsluiting werd
speciaal ontwikkeld voor de voedingsnijverheid.
Deze jas kan op 95°C gewassen worden voor
een optimale hygiëne. De jas met vaste kap
en elastische polsbanden houdt u dankzij de
Flexothane® kwaliteit perfect droog. Beschikbaar
in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Kleen: 100% polyamide 6.6 breisel
met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
W02 Wit
H45 Korenblauw
Europese normeringen

(EC) 1935/2004
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Killybeg - 6639A2FK0
Omkeerbare bavetbroek
De omkeerbare Killybeg-bavetbroek is perfect voor
werknemers in de voedingsindustrie. Hij is makkelijk
te onderhouden en kan bovendien gewassen worden
op 95°C voor een optimale hygiëne. De bavetbroek
is uitgerust met elastische bretels met gespen aan
de voor- en achterkant. De beenuiteinden kunnen
vernauwd worden d.m.v. drukknopen. Door de lichte,
elastische kwaliteit zit hij bovendien erg comfortabel.
Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Kleen: 100% polyamide
6.6 breisel met PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
W02 Wit (Hoge beschikbaarheid)
H45 Korenblauw (Hoge beschikbaarheid)
Europese normeringen

(EC) 1935/2004

Boulogne - 8133A2FK0
Schort met mouwen
De Boulogne is een schort met lange mouwen en
elastische polsbanden die speciaal ontworpen
werd voor in de voedingsnijverheid. Voor optimale
hygiëne kan deze schort op 95°C gewassen worden
dankzij onze soepele en elastische Flexothane®
Kleen kwaliteit. Deze licht en duurzame schort
zit comfortabel en werd voorzien van extra
versterking aan de buik. Beschikbaar in S - XXL.
Stof
Flexothane® Kleen: 100% polyamide 6.6 breisel met
PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
W02 Wit (Hoge beschikbaarheid)
H45 Korenblauw
Europese normeringen

(EC) 1935/2004

418

Cork (kleen) - 8161A2FK0
Mouwen
De Cork mouwen met waterdicht getapete
naden werden speciaal ontwikkeld voor in de
voedingsnijverheid. De mouwen, 50 cm lang en
elastieken aan beide kanten, in Flexothane® Kleen
zijn wasbaar op 95°C voor optimale hygiëne.
Beschikbaar in Uni.
Stof
Flexothane® Kleen: 100% polyamide 6.6 breisel met
PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
W02 Wit
H45 Korenblauw
Europese normeringen

(EC) 1935/2004

Nantou - 8195A2FK0
Schort
De Nantou is een geluidsarme en duurzame
schort die speciaal ontwikkeld werd voor de
voedingsindustrie. De schort, 90 cm breed en 120 cm
lang, is waterdicht en kan gewassen worden op
95°C voor optimale hygiëne dankzij onze soepele
en elastische Flexothane® Kleen kwaliteit. De
comfortabele schort is voorzien van een nekkoord
met gespen, 2 koorden aan de middel en extra
buikversterking. Beschikbaar in Uni.
Stof
Flexothane® Kleen: 100% polyamide 6.6 breisel met
PU coating; ± 170 g/m²
Kleur
W02 Wit
H45 Korenblauw
Europese normeringen

(EC) 1935/2004
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Flexothane®
Classic
Een sterke, resistente en
duurzame stof.
Meer waar voor uw geld met onze Flexothane® Classic
producten. Dit is een 180 g/m², enkelzijdig PU-gecoat
polyamide breisel. De belangrijkste kenmerken: extreme
duurzaamheid en een langere resistentie tegen hydrolyse,
waardoor de kleding veel langer meegaat.

420

Falkenberg - 1567A6F01
Bodywarmer
De duurzame Falkenberg is een comfortabele en
winddichte bodywarmer in Flexothane® Classic kwaliteit.
Dankzij de soepele, elastische en ademende stof zit dit
model uiterst aangenaam. Ook de verlengde rug en de
binnenzak zijn een pluspunt. Beschikbaar in S - XXXL.
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU coating; ± 180 g/m²
Kleur
W02 Wit
Europese normeringen
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421

Duotex
Dubbel gecoat polyesterweefsel.
Hoofdzakelijk toegepast bij het vervaardigen van schorten
voor de voedingsindustrie. Het is zeer sterk en tevens
flexibel en waterdicht.
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Quimper - 8000A6D01
Schort
De Quimper is een zeer sterke, maar flexibele en waterdichte schort,
ideaal voor in de voedingsnijverheid. Dit model is 75 cm breed en
100 cm lang. Beschikbaar in Uni.
Stof
Duotex: 100% polyester weefsel met 100% PVC coating; ± 300 g/m²
Kleur
G55 Groen

Bratislava - 8042A2D01

Rosario - 8062A2D01

Schort

Schort

Zeer sterk, maar toch flexibel, dat is de Bratislava schort.
Dit model is 90 cm breed en 120 cm lang.
Beschikbaar in Uni.
Stof

De Rosario is een zeer sterke schort, die nog eens versterkt
werd aan de buik zodat deze slijtagegevoelige plaats extra
beschermd wordt. De schort is 90 cm breed en 120 cm lang
en naast het groen ook verkrijgbaar in het wit, ideaal voor in
de voedingsindustrie. Beschikbaar in Uni.

Duotex: 100% polyester weefsel met 100% PVC coating;
± 300 g/m²

Stof

Kleur

Duotex: 100% polyester weefsel met 100% PVC coating; ± 300 g/m²

G55 Groen (Hoge beschikbaarheid)
W02 Wit (Hoge beschikbaarheid)

Kleur
G55 Groen
W02 Wit

KOELHUIS & VOEDING VOEDING DUOTEX
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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.
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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.
I.L.S. combinaties
In deze tabel vindt u alle I.L.S. combinaties die
mogelijk zijn met onze uitwisselbare producten.
Ons verwisselbare voeringsysteem stelt u in staat
om uw outfit snel aan te passen aan de wisselende
weersomstandigheden, door simpelweg een
voering toe te voegen of te verwijderen met
behulp van een ritssluiting.
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.

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

ALGEMENE INFORMATIE
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Maattabel
Hoe kies je de juiste maat?
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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.

B
A
C

D

Bodywear, thermische kleding & regenkleding
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

48

50

52

54

56

58

60

Multinorm kleding, Jassen
EUR

44

46

FR

40

42

44

46

48

50

52

54

DE + NL

42

44

46

48

50

52

54

56

36

38

40

41

42

44

46

48

UK

S

UK (inches)

34

M

L

62

64

56

58

60

58

60

62

XL

2XL

3XL
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

Lang

Standaard

Kort

Broeken, bavetbroek en overalls
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

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

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

A

Taille (cm)

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

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
A

Taille (cm)

B

Borstkas (cm)

C

Totale lichaamslengte (cm)

D

Tussenbeenlengte (cm)

44L

46L

48L

50L

52L

54L

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

186-190

188-192

190-194

192-196

194-198

196-200

86

87

88

89

90

91
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I.L.S. combinaties
Welke kleding kan ik combineren?

Ref. 612Z - Merida

Ref. 622Z - Pulco

Ref. 624Z - Torreon

Ref. 625Z - Germo

Ref. 626Z - Sherwood

Ref. 553A - Cardi

Ref. 654Z - Tomar

Extra

Ref. 603Z Cumbria

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

•

Extra

Ref. 608Z Tornhill

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

•

Fleece - Softshell

Flexothane®

Ref. 4448 - Flensburg

•

•

Extra

Ref. 403Z

Preston

I.L.S. I.L.S.

•

•

Ultra

Ref. 350A Boorne

Ultra

Ref. 166A

Ultra

Ref. 546A Talia

428

•

•

•

•

Ref. 799Z - Norvill

I.L.S. I.L.S.

•

Ref. 199A - Abado

Brighton

•

Ref. 199A - Bitoray

Ref. 132Z

Ref. 6623 - Amberg

Extra

I.L.S.

Ref. 6361 - Bergell

•

I.L.S.

Ref. 6361 - Bastogne

Windsor

Ref. 352A - Lauwers

Ref. 708Z

Ref. 7805 - Lindau

Extra

Ref. 169A - Burton

•

•

Ref. 168A - Alford

•

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 167A - Drayton

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 725Z - Castor

Mildura

Ref. 724Z - Malden

Ref. 703Z

Ref. 722Z - Dexter

Extra

Ref. 712Z - Mowett

Ref. 346A Barcley

Ref. 711Z - Senic

Regular

Ref. 552A - Pendi

Kassel

Ref. 547A - Jerica

Ref. 4279

Ref. 498A - Alphen

Essential

Ref. 353A - Berkel

Erfurt

Ref. 497Z - Kingley

Ref. 1785

Ref. 347A - Malbro

SIOPOR

®

Hi-vis

Essential

Ref. 131Z - Reims
FLEXOTHANE®

Non Hi-vis

Ref. 5841 - Tarviso

Hi-vis

SIOPOR®

I.L.S.

•

•

•

I.L.S.
I.L.S.
I.L.S. I.L.S.

I.L.S.

Anfield

I.L.S. I.L.S. I.L.S.
I.L.S.

Ref. 354A - Merede

Hoge zichtbaarheid

Ref. 7789 - Tarbes

SIOPOR®

Ref. 611Z - Durango

All weather

•
•

Vlamvertragend

•

•

Ref. 1004 - Pedley

•

Ref. 7228 - Derby

•

•

Ref. 6144 - Atmore

•

Ref. 7238 - Barrington

Ref. 7236 - Toledo

Ref. 7225 - Hinton

Marex

Ref. 9485

Delano

•

•

•

•

•

•

I.L.S. I.L.S.

•

•

•

Ref. 7219

Elliston

FR AST

Ref. 7222

Glenroy

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

FR AST

Ref. 7223

Hedland

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

•

•

FR AST

Ref. 3073

Winseler

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

•

•

FR AST

Ref. 3074

Duffel

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

FR AST

Ref. 3085 Hasnon

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

Excell

Ref. 7237

Durant

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Excell

Ref. 7229

Falcon

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Excell

Ref. 7227

Orrington

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Excell

Ref. 7252

Talbot

Ref. 1005

Kelford

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 7227

Nash

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 7240

Newton

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

•

Ref. 7241

Riverton

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

•

Sio-SafeTM Aqua ARC Class 1

ARC Class II

•

Ref. 7242 - Anderson

SIOPOR®

Ref. 7224 - Barker

Ref. 9464

Ridley

•

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

Ref. 7218

Ref. 7235 - Kamber

Ref. 5806 - Ekofisk

Ref. 7231 - Flaxton

Ref. 1874 - Oregon

Ref. 9387 - Sidney

Ref. 1666 - Bravone

•

Ref. 2578 - Garnich

•

•

Ref. 9644 - Belarto

•

Ref. 9896 - Arlier

•

•

Ref. 7690 - Tobado

Ref. 9462 Reaven

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 6580 - Greeley

•

Ref. 496Z - Rainier

•

Baltero

I.L.S. I.L.S.

Ref. 7759 - Obaix

Waverly

Ref. 9461

Ref. 7221 - Watson

Ref. 7361

Ref. 7220 - Royston

Andilly

Ref. 9495 Waddington

SIOPOR®

Ref. 4691 - Wellsford

Ref. 9643 - Heatherton

Ref. 9634 - Cardinia

Ref. 9633 - Playford

Ref. 7771 - Dampremy

Ref. 7761 - Molenbaix

Ref. 6133 - Brisbane

SIO-START

ARC

Ref. 5874 - Tielson

Anti-Static

Vlamvertragend en antistatisch

Fleeces

Ref. 9728

Ref. 7254 - Heflin
FLEXOTHANE®

Ref. 7760 - Liberchies

Voeringen

Ref. 5729 - Gladstone

Multinorm

I.L.S. I.L.S.

•

I.L.S.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

ALGEMENE INFORMATIE I.L.S. COMBINATIES
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Numerieke index
001V...... Gimont............... 246
002V...... Novara............... 243
003V...... Altea................... 246
004V...... Bardi................... 243
005V...... Alvito.................. 248
006V...... Ferrol.................. 249
007V...... Aversa................ 244
008V...... Obera...................341
009V...... Montero............. 346
009V...... Ramea.................337
010V...... Millau...................348
010V...... Vendat.................338
011V....... Zarate...................341
012V...... Corinto............... 346
012V...... Moreda...............337
013V....... Ambok................ 339
013V....... Royan................. 349
014V...... Valera..................343
015V...... Bayonne............ 350
016V...... Anaco..................343
017V....... Carlow.................344
017V....... Devona...............338
018V...... Autun.................. 350
018V...... Macas................. 339
019V...... Modena............. 359
020V...... Larrau................. 366
020V...... Orlu..................... 355
020V...... Reggio................ 362
021V...... Varese................ 359
022V...... Arudy.................. 368
022V...... Bakki................... 355
022V...... Matour................ 363
023V...... Gramat................ 361
024V...... Ambier............... 364
026V...... Fareins............... 364
026V...... Guardo............... 368
026V...... Mornant............. 356
027A...... Hawk.....................94
029A...... Sparrow...............176
031V....... Couvin................. 361
039V...... Lonic.................... 251
040V...... Gulia.................... 251
050A...... Eagle....................176
052V...... Hantum............... 155
053V...... Meddo................. 155
054V...... Zuten................... 156
055V...... Herven.................157
056V...... Welten..................157
057V...... Godern.................371
058V...... Hanfeld................371
059V...... Lobau..................372
060V...... Karden................373
065V...... Kendal..................314
066V...... Kasie................... 353
067V...... Lesha.................. 353
068V...... Colne....................317
087A...... Bernex....................61
1004....... Pedley................ 385
1005....... Kelford................ 382
1006....... Bowes................ 385
1007....... Heron................. 322
1038....... Cottier................. 410
1038....... Zinal..................... 410
1148........ Arras.................... 149
131Z........ Reims....................133
132Z....... Brighton............. 203
1567....... Falkenberg......... 421
1666....... Bravone..............233
166A...... Anfield................. 188
167A....... Drayton............... 146
168A...... Alford................... 188
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1692....... Brest......................85
169A...... Burton................. 148
1785....... Erfurt.................... 165
1874....... Oregon............... 285
191A....... Adelans.................96
193A....... Treban...................99
198A...... Monoray............. 180
199A...... Abado..................179
199A...... Bitoray..................179
2006...... Stormflash...........177
209A...... Skollfield............. 194
2123....... Vermont............. 406
2578...... Garnich.............. 232
2672...... Terni.......................36
2673...... Trapani..................36
2674...... Trento....................36
2689...... Borger................. 216
2690...... Beltane................ 216
284A...... Bindal....................131
288A...... Cloverfield.......... 105
298A...... Crossfield.............95
3073...... Winseler............. 280
3074...... Duffel...................279
307A...... Hellisan.............. 222
3085...... Hasnon...............278
308A...... Raufar................. 222
313A....... Lightflash............ 201
3338...... Nibas.................. 408
3438...... Talau......................411
346A...... Barcley................ 183
347A...... Malbro................. 183
350A...... Boorne................ 190
351A....... Diezel.................. 190
352A...... Lauwers................50
353A...... Berkel...................133
354A...... Merede................ 191
364A...... Campbell............ 193
368A...... Kolding............... 322
3720...... Unzen....................171
3762...... Gorda...................172
3763...... Lassen...................171
3792...... Gascogne............. 75
3866...... Ameno................ 120
3867...... Cartura................ 120
3868...... Genari................. 120
3869...... Genga................. 120
3870...... Irola...................... 120
3871....... Cortic................... 120
3872...... Levane................ 120
3873...... Mastra.................. 121
3874...... Lango................... 121
3875...... Rupa..................... 121
3876...... Rovito.................. 123
3877....... Rotella................. 123
3879...... Molina.................. 121
3880...... Naro...................... 121
3881....... Tiola..................... 123
3882...... Rotto.................... 123
3883...... Olgiata................. 121
3885...... Omero................. 122
3886...... Popola................. 122
3887...... Piras...................... 121
3888...... Oria...................... 122
3889...... Pulcini.................. 122
3890...... Bresso.................. 121
400A...... Tempa................. 103
401A...... Powell...................197
403Z...... Preston.............. 203
404A...... Hobson.............. 200
4144....... Bantur....................69
4145....... Jakarta.................. 70

4265...... Bielefeld...............69
4279...... Kassel.................. 166
428A...... Thoras................. 186
4303...... Carmaux............. 165
436A...... Palmer...................98
437A...... Rowe.....................96
4391....... Morgat..................417
439A...... Loxton................. 124
440A...... Cabin................... 201
4415....... Rigi........................417
442Z...... Toro.........................51
443Z...... Tortolas..................51
4448...... Flensburg.......... 204
4500...... Rotterdam (hv)....174
4500...... Rotterdam............ 77
4570...... Auckland..............82
4600...... Louisiana.............. 77
4603...... Maveric.............. 392
462A...... Tiolo..................... 310
463A...... Glato......................311
4644...... Toscana................82
4691....... Wellsford........... 266
4820...... Dortmund (hv)....174
4820...... Dortmund............. 76
4821....... Flavik.................. 392
488A...... Burma.................. 103
4893...... Dover...................... 71
4899...... Amsterdam.......... 79
494A...... Senra.................. 223
495A...... Rogat................... 201
4964...... Montreal (hv)......174
4964...... Montreal............... 78
496A...... Forbes..................313
496Z...... Rainier................. 231
497Z...... Kingley................ 132
498A...... Alphen..................143
4990...... Lillehammer.........80
499A...... Odars.....................32
4U09...... Coch.................... 261
4U10...... Merton................ 259
500A...... Roja........................32
5100....... Le havre................85
511A....... Ferano................... 37
513A....... Montrose.............. 37
518A...... Picton.................. 218
519A...... Polton.................. 218
520A...... Thornton............. 199
5210....... Lacq.......................85
521A....... Walney.................147
522A...... Anholt.................. 199
5238...... Arbus.....................411
523A...... Horns................... 199
527A...... Elgin..................... 312
5338...... Olmet.....................411
539A...... Garat.................... 219
540A...... Arran................... 220
5429...... Anonex................173
542A...... Ardva................... 312
545A...... Anta..................... 125
546A...... Talia...................... 185
547A...... Jerica....................144
549A...... Melfi.....................323
550A...... Corato................ 223
552A...... Pendi................... 140
553A...... Cardi......................58
554A...... Lerby................... 315
559A...... Artig.......................311
560A...... Togny.....................311
5616....... Rabaul..................175
5634...... Geralton............. 286
570A...... Inga.........................61

571A....... Colton................... 112
5729...... Gladstone.......... 286
572A...... Haines................... 111
574A...... Hayton..................46
575A...... Romsey.................48
576A...... Crosby...................49
577A...... Garlin..................... 57
578A...... Alton......................48
579A...... Moores.................. 111
5806...... Ekofisk................277
5841....... Tarviso................ 205
5874...... Tielson................275
5967...... Essen.................. 395
598Z...... Monoco................179
5996...... Botlek................. 395
5SAB....... Stockton............. 186
5U01...... Ceton.....................93
603Z...... Cumbria...............107
608Z...... Tornhill................ 108
6105....... Zermatt...............407
611A....... Visby......................35
611Z........ Durango................ 43
612Z....... Merida................... 43
6133....... Brisbane.............275
613A....... Bremy....................35
6144....... Atmore................ 381
6203...... Zurich................. 396
620A...... Sarvan................ 223
6218....... Herford................. 72
622Z...... Pulco......................54
624Z...... Torreon.................53
625Z...... Germo...................45
626Z...... Sherwood............. 44
6360...... Bangkok............... 73
6361....... Bastogne.............167
6361....... Bergell..................167
6402...... Matterhorn.........407
654Z...... Tomar...................107
6564...... Batur.................... 169
6580...... Gemini..................173
6580...... Greeley.............. 263
6604...... Surakarta.............. 73
6620...... Bandung............... 73
6623...... Amberg............... 165
6639...... Killybeg............... 418
6660...... Milagro.................. 75
6669...... Aoba.....................173
6931....... Quebec.................80
6936...... Etna.......................175
698Z...... Sheffer................. 101
699Z...... Murray.................. 101
6U07...... Walmer................ 261
6U08..... Witham............... 259
700A...... Glenroe.................86
701A....... Ventry.................... 87
702A...... Falmore.................88
703A...... Largan...................89
703Z...... Mildura............... 204
704A...... Gyleen....................91
705A...... Roosky...................91
708Z...... Windsor............. 206
711Z........ Senic.................... 136
712Z....... Mowett................ 136
7218....... Ridley................. 268
7219....... Elliston................ 269
7220...... Royston.............. 229
7221....... Watson............... 229
7222...... Glenroy...............277
7223...... Hedland............. 282
7224...... Barker................. 284
7225...... Hinton................ 284

7227....... Nash....................379
7227....... Orrington........... 380
7229...... Falcon................. 291
722Z...... Dexter................. 142
7231....... Flaxton............... 234
7235...... Kamber............... 291
7236...... Toledo................ 289
7237....... Durant................ 289
7238...... Barrington......... 289
7240...... Newton............... 381
7241....... Riverton..............383
7242...... Anderson............ 381
724Z...... Malden................ 139
7252...... Talbot.................. 293
7253...... Carret..................287
7254...... Heflin.................. 229
725Z...... Castor.................. 135
7361....... Waverly.............. 265
7650...... Tacana................. 168
7690...... Tobado............... 325
7759...... Obaix.................. 230
7760...... Liberchies.......... 229
7761....... Molenbaix......... 229
7771........ Dampremy........ 230
7789...... Tarbes...................50
7805...... Lindau...................50
7850...... Merapi................. 169
798Z...... Belvill.................... 181
799Z...... Norvill................... 181
7U01...... Netley................. 260
8000...... Fombio................397
8000...... Quimper............. 423
8042...... Bratislava........... 423
8042...... Lavrion................397
8062...... Rosario............... 423
8133....... Boulogne............ 418
8161........ Cork (kleen)....... 419
8161........ Cork.......................82
8161........ Jarrow.................397
8195....... Nantou................ 419
877V...... Atting...................347
892V...... Warwick............. 356
9042...... Carpi.................... 124
9044...... Elba...................... 124
9052...... Solaka................. 124
9092...... Lacona................ 124
9151........ Ottone................. 124
9387...... Sidney................ 232
9461....... Baltero............... 266
9462...... Reaven................272
9464...... Marex...................271
9485...... Delano................274
9495...... Waddington.......273
9632...... Toven.................. 328
9633...... Playford...............327
9634...... Cardinia............. 328
9643...... Heatherton........ 236
9644...... Belarto............... 234
9728...... Andilly................ 263
9833...... Genova................143
9834...... Piemonte..............54
9852...... Monterey..............131
9854...... Urbino.................323
9896...... Arlier................... 325
9933...... Fuller....................147
9934...... Homes...................55
YMB0..... Perkam................347

Alfabetische index
199A...... Abado..................179
191A....... Adelans.................96
168A...... Alford................... 188
498A...... Alphen..................143
003V...... Altea................... 246
578A...... Alton......................48
005V...... Alvito.................. 248
6623...... Amberg............... 165
024V...... Ambier............... 364
013V....... Ambok................ 339
3866...... Ameno................ 120
4899...... Amsterdam.......... 79
016V...... Anaco..................343
7242...... Anderson............ 381
9728...... Andilly................ 263
166A...... Anfield................. 188
522A...... Anholt.................. 199
5429...... Anonex................173
545A...... Anta..................... 125
6669...... Aoba.....................173
5238...... Arbus.....................411
542A...... Ardva................... 312
9896...... Arlier................... 325
540A...... Arran................... 220
1148........ Arras.................... 149
559A...... Artig.......................311
022V...... Arudy.................. 368
6144....... Atmore................ 381
877V...... Atting...................347
4570...... Auckland..............82
018V...... Autun.................. 350
007V...... Aversa................ 244
022V...... Bakki................... 355
9461....... Baltero............... 266
6620...... Bandung............... 73
6360...... Bangkok............... 73
4144....... Bantur....................69
346A...... Barcley................ 183
004V...... Bardi................... 243
7224...... Barker................. 284
7238...... Barrington......... 289
6361....... Bastogne.............167
6564...... Batur.................... 169
015V...... Bayonne............ 350
9644...... Belarto............... 234
2690...... Beltane................ 216
798Z...... Belvill.................... 181
6361....... Bergell..................167
353A...... Berkel...................133
087A...... Bernex....................61
4265...... Bielefeld...............69
284A...... Bindal....................131
199A...... Bitoray..................179
350A...... Boorne................ 190
2689...... Borger................. 216
5996...... Botlek................. 395
8133....... Boulogne............ 418
1006....... Bowes................ 385
8042...... Bratislava........... 423
1666....... Bravone..............233
613A....... Bremy....................35
3890...... Bresso.................. 121
1692....... Brest......................85
132Z....... Brighton............. 203
6133....... Brisbane.............275
488A...... Burma.................. 103
169A...... Burton................. 148
440A...... Cabin................... 201
364A...... Campbell............ 193
553A...... Cardi......................58
9634...... Cardinia............. 328

017V....... Carlow.................344
4303...... Carmaux............. 165
9042...... Carpi.................... 124
7253...... Carret..................287
3867...... Cartura................ 120
725Z...... Castor.................. 135
5U01...... Ceton.....................93
288A...... Cloverfield.......... 105
4U09...... Coch.................... 261
068V...... Colne....................317
571A....... Colton................... 112
550A...... Corato................ 223
012V...... Corinto............... 346
8161........ Cork.......................82
8161........ Cork (kleen)....... 419
3871....... Cortic................... 120
1038....... Cottier................. 410
031V....... Couvin................. 361
576A...... Crosby...................49
298A...... Crossfield.............95
603Z...... Cumbria...............107
7771........ Dampremy........ 230
9485...... Delano................274
017V....... Devona...............338
722Z...... Dexter................. 142
351A....... Diezel.................. 190
4820...... Dortmund............. 76
4820...... Dortmund (hv)....174
4893...... Dover...................... 71
167A....... Drayton............... 146
3074...... Duffel...................279
611Z........ Durango................ 43
7237....... Durant................ 289
050A...... Eagle....................176
5806...... Ekofisk................277
9044...... Elba...................... 124
527A...... Elgin..................... 312
7219....... Elliston................ 269
1785....... Erfurt.................... 165
5967...... Essen.................. 395
6936...... Etna.......................175
7229...... Falcon................. 291
1567....... Falkenberg......... 421
702A...... Falmore.................88
026V...... Fareins............... 364
511A....... Ferano................... 37
006V...... Ferrol.................. 249
4821....... Flavik.................. 392
7231....... Flaxton............... 234
4448...... Flensburg.......... 204
8000...... Fombio................397
496A...... Forbes..................313
9933...... Fuller....................147
539A...... Garat.................... 219
577A...... Garlin..................... 57
2578...... Garnich.............. 232
3792...... Gascogne............. 75
6580...... Gemini..................173
3868...... Genari................. 120
3869...... Genga................. 120
9833...... Genova................143
5634...... Geralton............. 286
625Z...... Germo...................45
001V...... Gimont............... 246
5729...... Gladstone.......... 286
463A...... Glato......................311
700A...... Glenroe.................86
7222...... Glenroy...............277
057V...... Godern.................371
3762...... Gorda...................172
023V...... Gramat................ 361

6580...... Greeley.............. 263
026V...... Guardo............... 368
040V...... Gulia.................... 251
704A...... Gyleen....................91
572A...... Haines................... 111
058V...... Hanfeld................371
052V...... Hantum............... 155
3085...... Hasnon...............278
027A...... Hawk.....................94
574A...... Hayton..................46
9643...... Heatherton........ 236
7223...... Hedland............. 282
7254...... Heflin.................. 229
307A...... Hellisan.............. 222
6218....... Herford................. 72
1007....... Heron................. 322
055V...... Herven.................157
7225...... Hinton................ 284
404A...... Hobson.............. 200
9934...... Homes...................55
523A...... Horns................... 199
570A...... Inga.........................61
3870...... Irola...................... 120
4145....... Jakarta.................. 70
8161........ Jarrow.................397
547A...... Jerica....................144
7235...... Kamber............... 291
060V...... Karden................373
066V...... Kasie................... 353
4279...... Kassel.................. 166
1005....... Kelford................ 382
065V...... Kendal..................314
6639...... Killybeg............... 418
497Z...... Kingley................ 132
368A...... Kolding............... 322
9092...... Lacona................ 124
5210....... Lacq.......................85
3874...... Lango................... 121
703A...... Largan...................89
020V...... Larrau................. 366
3763...... Lassen...................171
352A...... Lauwers................50
8042...... Lavrion................397
5100....... Le havre................85
554A...... Lerby................... 315
067V...... Lesha.................. 353
3872...... Levane................ 120
7760...... Liberchies.......... 229
313A....... Lightflash............ 201
4990...... Lillehammer.........80
7805...... Lindau...................50
059V...... Lobau..................372
039V...... Lonic.................... 251
4600...... Louisiana.............. 77
439A...... Loxton................. 124
018V...... Macas................. 339
347A...... Malbro................. 183
724Z...... Malden................ 139
9464...... Marex...................271
3873...... Mastra.................. 121
022V...... Matour................ 363
6402...... Matterhorn.........407
4603...... Maveric.............. 392
053V...... Meddo................. 155
549A...... Melfi.....................323
7850...... Merapi................. 169
354A...... Merede................ 191
612Z....... Merida................... 43
4U10...... Merton................ 259
6660...... Milagro.................. 75
703Z...... Mildura............... 204

010V...... Millau...................348
019V...... Modena............. 359
7761....... Molenbaix......... 229
3879...... Molina.................. 121
598Z...... Monoco................179
198A...... Monoray............. 180
9852...... Monterey..............131
009V...... Montero............. 346
4964...... Montreal............... 78
4964...... Montreal (hv)......174
513A....... Montrose.............. 37
579A...... Moores.................. 111
012V...... Moreda...............337
4391....... Morgat..................417
026V...... Mornant............. 356
712Z....... Mowett................ 136
699Z...... Murray.................. 101
8195....... Nantou................ 419
3880...... Naro...................... 121
7227....... Nash....................379
7U01...... Netley................. 260
7240...... Newton............... 381
3338...... Nibas.................. 408
799Z...... Norvill................... 181
002V...... Novara............... 243
7759...... Obaix.................. 230
008V...... Obera...................341
499A...... Odars.....................32
3883...... Olgiata................. 121
5338...... Olmet.....................411
3885...... Omero................. 122
1874....... Oregon............... 285
3888...... Oria...................... 122
020V...... Orlu..................... 355
7227....... Orrington........... 380
9151........ Ottone................. 124
436A...... Palmer...................98
1004....... Pedley................ 385
552A...... Pendi................... 140
YMB0..... Perkam................347
518A...... Picton.................. 218
9834...... Piemonte..............54
3887...... Piras...................... 121
9633...... Playford...............327
519A...... Polton.................. 218
3886...... Popola................. 122
401A...... Powell...................197
403Z...... Preston.............. 203
3889...... Pulcini.................. 122
622Z...... Pulco......................54
6931....... Quebec.................80
8000...... Quimper............. 423
5616....... Rabaul..................175
496Z...... Rainier................. 231
009V...... Ramea.................337
308A...... Raufar................. 222
9462...... Reaven................272
020V...... Reggio................ 362
131Z........ Reims....................133
7218....... Ridley................. 268
4415....... Rigi........................417
7241....... Riverton..............383
495A...... Rogat................... 201
500A...... Roja........................32
575A...... Romsey.................48
705A...... Roosky...................91
8062...... Rosario............... 423
3877....... Rotella................. 123
4500...... Rotterdam............ 77
4500...... Rotterdam (hv)....174
3882...... Rotto.................... 123

3876...... Rovito.................. 123
437A...... Rowe.....................96
013V....... Royan................. 349
7220...... Royston.............. 229
3875...... Rupa..................... 121
620A...... Sarvan................ 223
711Z........ Senic.................... 136
494A...... Senra.................. 223
698Z...... Sheffer................. 101
626Z...... Sherwood............. 44
9387...... Sidney................ 232
209A...... Skollfield............. 194
9052...... Solaka................. 124
029A...... Sparrow...............176
5SAB....... Stockton............. 186
2006...... Stormflash...........177
6604...... Surakarta.............. 73
7650...... Tacana................. 168
3438...... Talau......................411
7252...... Talbot.................. 293
546A...... Talia...................... 185
7789...... Tarbes...................50
5841....... Tarviso................ 205
400A...... Tempa................. 103
2672...... Terni.......................36
428A...... Thoras................. 186
520A...... Thornton............. 199
5874...... Tielson................275
3881....... Tiola..................... 123
462A...... Tiolo..................... 310
7690...... Tobado............... 325
560A...... Togny.....................311
7236...... Toledo................ 289
654Z...... Tomar...................107
608Z...... Tornhill................ 108
442Z...... Toro.........................51
624Z...... Torreon.................53
443Z...... Tortolas..................51
4644...... Toscana................82
9632...... Toven.................. 328
2673...... Trapani..................36
193A....... Treban...................99
2674...... Trento....................36
3720...... Unzen....................171
9854...... Urbino.................323
014V...... Valera..................343
021V...... Varese................ 359
010V...... Vendat.................338
701A....... Ventry.................... 87
2123....... Vermont............. 406
611A....... Visby......................35
9495...... Waddington.......273
6U07...... Walmer................ 261
521A....... Walney.................147
892V...... Warwick............. 356
7221....... Watson............... 229
7361....... Waverly.............. 265
4691....... Wellsford........... 266
056V...... Welten..................157
708Z...... Windsor............. 206
3073...... Winseler............. 280
6U08..... Witham............... 259
011V....... Zarate...................341
6105....... Zermatt...............407
1038....... Zinal..................... 410
6203...... Zurich................. 396
054V...... Zuten................... 156
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