Beschermkledij voor vrouwen

Comfortabele beschermkledij
voor vrouwen
Beschermkledij voor vrouwen:
focus op vorm, veiligheid, functie
en comfort.
Hoewel er voornamelijk mannen werken in sectoren
zoals de bouw, energie, (petro)chemie en de
staalindustrie, vind je ook steeds meer vrouwen aan
het werk in deze sectoren. Jammer genoeg moeten
vrouwen vaak dezelfde werkkledij dragen als hun
mannelijke collega’s, maar dan in een kleinere maat en
dat is toch net niet hetzelfde. Aangezien vrouwen een
andere lichaamsbouw hebben, is mannenkledij niet
comfortabel voor vrouwen. Sioen heeft daarom beslist
om meer te focussen op de noden van de vrouwen in de
industrie: beschermende werkkledij die aangepast is aan
hun lichaamsbouw.
De Kasie en de Lesha zijn de perfecte voorbeelden
hiervan. Deze getailleerde blouson en broek
beschermen vrouwen op een comfortabele manier
tegen de risico’s van een elektrische vlamboog. Het
voornaamste risico voor mensen die blootgesteld
worden aan een elektrische vlamboog is zeer ernstige
brandwonden die veroorzaakt worden door de immense
hoeveelheid hitte die vrijkomt tijdens zo’n vlamboog.
Opdat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
effectief kunnen beschermen moet de kledij natuurlijk
wel passen. Ontoereikende PBM’s kunnen namelijk
een negatief effect hebben op iemands werk en hun
veiligheid. De Kasie en de Lesha vormen dan ook de
perfecte beschermende outfit voor deze vrouwen die
hun mannetje staan in gevaarlijke werkomgevingen.
Wanneer uw werkkledij niet moet voldoen aan de
EN ISO 20471 standaard dan zijn de Oroya en de Casma
perfect voor u.

Waar vorm en functie mekaar volgen:
Vaski en Talia
Als u naar buiten moet op regenachtige dagen dan wilt
u echt niet nat worden. Dus een waterdichte jas zou
moeten volstaan, niet? Ja, op voorwaarde dat de jas
goed aansluit. Indien de jas te groot is of te veel gaapt,
dan kan de regen binnensijpelen en wordt u nat. Een
kleinere maat nemen van een jas die oorspronkelijk
ontworpen werd voor mannen biedt hier geen oplossing.
Daarom werden de Vaski, een multinorm regenjas, en de
Talia, een signalisatieregenjas, ontworpen door vrouwen
voor vrouwen. Tijdens het ontwerp werd er niet alleen
rekening gehouden met de vrouwelijke lichaamsbouw
maar ook met de constructie van zakken en naden
zodat er geen water kan doorsijpelen. Dankzij ons
Interchangeable Lining System (I.L.S.) kunt u gemakkelijk
de softshells Heika of de Jerica in de Vaski of Talia jas
inritsen voor die koudere dagen.
Sioen werkt hard aan ontwerpen voor veilige, stijlvolle en
praktische beschermkledij voor vrouwen.

Talia - 546AA2EU1

Jerica - 547AA2TU2

Dames signalisatie regenjas

Dames signalisatie softshell

Keibu - 502AA2MPC

Tormi - 501AA2MPC

Vlamvertragende en
antistatische T-shirt
met lange mouwen
voor vrouwen

Vlamvertragende en
antistatische lange
onderbroek voor
vrouwen

Kasie - 066VA2PFA

Lesha - 067VA2PFA

Oroya - 072VA2PFA

Dames signalisatie
blouson met ARC
bescherming

Dames signalisatie broek
met ARC bescherming

Dames blouson met ARC Damesbroek met ARC
bescherming
bescherming

Heika - 7332A2TV4

Signalisatie regenparka
voor dames met ARC
bescherming

Signalisatie softshell
voor vrouwen met ARC
bescherming

2021034

Vaski - 7331A2ET2

Casma - 073VA2PFA
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