


Duurzame beschermkleding
Onze technische beschermkleding wordt in veel verschillende 
werkomstandigheden gebruikt. Onze kleding maakt vaak 
het verschil tussen leven en dood en moet voldoen aan de 
hoogste normen. Tijdens de productontwikkeling gaat Sioen 
steeds op zoek naar de beste oplossing voor een bepaald 
beschermingsniveau, rekening houdend met comfort, 
gebruiks-en onderhoudsvriendelijkheid én duurzaamheid. 

Wij zoeken steeds het beste evenwicht, zonder veiligheid en 
bescherming te compromitteren. In deze collectie besteden 
we aandacht aan het aspect duurzaamheid.

Duurzaamheid is natuurlijk méér dan enkel recyclage van 
gebruikte producten.

Productieketen van beschermkleding en hun 
impact op het klimaat.

In de onderstaande grafiek zien we de verschillende stappen 
in de productieketen van beschermkleding met hun impact 
op het klimaat.
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DUURZAME MULTINORM  BESCHERMKLEDING

Bij recyclage kunnen we enkel de impact op het klimaat 
reduceren bij de productie van de vezels, aangezien de 
gerecycleerde grondstoffen herbruikt worden.

Bij gebruik van gerecycleerde grondstoffen is er geen 
reductie van de impact in de andere productiestappen.

Deze mogelijke reductie van maximaal 20%  
is zeker noemenswaardig.

We bereiken echter een grotere impact als we de levensduur 
van een product kunnen verlengen. In dit geval verminderen 
we de impact op het milieu in alle productiefases van een 
kledingstuk, enkel al omdat er minder geproduceerd wordt.

Dat is de reden waarom we in de ontwikkeling en productie 
van deze duurzame kleding een aantal belangrijke 
basisprincipes hanteren. 

In deze brochure lichten we onderstaande  
principes verder toe:

Efficiënt gebruik van grondstoffen  ................................................................. bladzijde 4

Eco-design om de levensduur te verlengen ............................................... bladzijde 6

Eco-design voor hergebruik/ ontmanteling en recyclage  .................. bladzijde 7

Productie met zorg voor mens en milieu  .................................................... bladzijde 8

Onze duurzame multinormkledij  ..................................................................... bladzijde 10
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Promoten

Voor-
komen

Langere levensduur van
producten met gebruik van

minder (grond)sto	en

Levensduur verlenging van
producten en onderdelen Maak &

gebruik fase

Afval fase
Nuttige toepassing van

materialen bij end-of-life

Stortplaats

Minder (natuurlijke) hulpbronnen verbruiken

Producten ontwerpen om langer mee te gaan

Hergebruiken / Repareren / Upgraden

Opknappen / Herfabriceren \ Hergebruiken

Recycleren

Recuperatie (vb. energie)

Weggooien
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Efficiënt gebruik 
van grondstoffen

De zuiverste vorm van preventie

We maken bij voorkeur gebruik van lichtere materialen 
en producten, steeds rekening houdend met het vereiste 
beschermingsniveau en de verwachte levensduur van een 
PBM. Op die manier verbruiken we uiteraard ook minder 
grondstoffen.

Waar mogelijk voeren we gradueel gerecycleerde (vb. 
R-PET) of (bio-) hernieuwbare grondstoffen in met een zo 
laag mogelijke voetafdruk wat betreft CO2 uitstoot, water- en 
energieverbruik, gebruik van chemicaliën, … (vb. vervangen 
van katoen door viscose of TencelTM/Lyocell).

Gebruik van hernieuwbare grondstoffen

We gebruiken hernieuwbare grondstoffen zoals TencelTM 
Lyocell-vezels, wat 100% bio-cellulose van duurzaam 
geproduceerd hout is.

Gecertificeerd en gecontroleerd hout:
bijna 100% van het hout en de pulp die worden gebruikt om 
de Lyocell-vezel te maken, is FSC® of PEFCTM gecertificeerd of 
gecontroleerd.

Geen gebruik van chemische meststoffen:
er zijn geen pesticiden nodig in tegenstelling tot wanneer je 
katoen verbouwt.

Gesloten productie: 
omzetten van  houtpulp tot bio-cellulosevezels is een gesloten 
kringloop. Tot 99,8% van de chemicaliën en oplosmiddelen 
wordt hergebruikt.

Geoptimaliseerd waterverbruik: 
tot 21x minder water nodig in vergelijking met het verbouwen 
van katoen.

Bos Hout Pulp Vezel Garen Stof Eindproduct

WATERVERBRUIK
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DUURZAME MULTINORM  BESCHERMKLEDING

Gebruik van gerecycleerde 
grondstoffen

Voor onze duurzame producten gebruiken 
we duurzame grondstoffen, zoals r-PES, 
wat 100% thermoplastisch gerecycleerde 
polyester is.

100% upcycling: 
gebruik van 100% gerecycleerd polyester uit 
PET-flessen en post-industrieel afval (vezels 
zijn traceerbaar en gecertificeerd).

45% energie, 20% water en 30% CO2 
uitstoot wordt bespaard in vergelijking met 
de productie van nieuw polyester.

100%
recycleerd 
polyester

-20%
waterverbruik

-45%
energiegebruik

-30%
 CO2-uitstoot

Voldoet aan de Global Recycled 
Standard (GRS)
Al onze grondstoffen zijn gecertificeerd volgens 
de Global Recycled Standard (GRS). GRS is een 
internationale, vrijwillige, standaard geldig voor 
het volledig product en stelt vereisten op voor 
certificatie door derden i.v.m. gerecycleerde 
inhoud, bewakingsketen, sociale en 
milieupraktijken en chemische beperkingen. Het 
doel van GRS is het gebruik van gerecycleerde 
materialen vergroten in producten en beperken/
uitroeien van de schade die veroorzaakt wordt 
door de productie ervan.

De doelstellingen van de GRS zijn:

 ☑ De garantie bieden dat de materialen 
die gebruikt worden in het eindproduct 
daadwerkelijk gerecycleerd zijn en 
duurzamer verwerkt worden.

 ☑ Traceerbaar maken van gerecycleerde 
bronmaterialen.

 ☑ Klanten, zowel merken als consumenten, 
een tool bieden zodat ze een geïnformeerde 
beslissing kunnen nemen.

 ☑ De schadelijke impact van productie op mens 
en milieu verminderen.

Kwaliteiten gecertifieerd volgens Oeko-
Tex® 100
Bij de keuze van de gebruikte grondstoffen 
zet Sioen maximaal in op Oeko-Tex® 100 
gecertificeerde kwaliteiten. Deze standaard is 
een van ’s werelds meest bekende labels voor 
textiel dat getest is op schadelijke stoffen. Als 
een textielproduct het Oeko-Tex® 100 label 
heeft, wil dat zeggen dat zelfs de kleinste 
componenten getest zijn op schadelijke stoffen 
en dat het product niet schadelijk is voor de 
gezondheid.

Natuurlijk gaat er ook aandacht naar duurzame 
verpakkingsmaterialen en -methoden, 
energieverbruik, transport, …

1012048
Centexbel
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Eco-design voor 
levensduur- 
verlenging

Hoe langer we beschermingskleding kunnen blijven gebruiken, 
hoe lager de impact van dit product op het milieu. Uiteindelijk 
wordt op die manier ook de “total cost of ownership” sterk 
verminderd.

Dankzij de keuze voor materialen met een zo lang mogelijke 
levensduur, moet je de PBM minder snel vervangen, 

Hierbij zijn de onderstaande elementen in de keuze van de 
materialen van belang:

 ⊲ Aandacht hebben voor 
weefsels met hoge 
mechanische sterktes 
(scheursterkte, abrasie, 
pilling, …) en goede 
kleurechtheden, bij 
gebruik en na wassen.

 ⊲ Optrekken van het 
max. aantal was- en 
droogcycli van stoffen 
en componenten.

 ⊲ Kiezen voor betere 
wasbestendige finishes 
(FLC, … ).

 ⊲ Stellen van 
hoge eisen qua 
hydrolysebestendigheid 
(vocht, temperatuur, …) 
bij kunststoffen (lijmen, 
coatings, laminaten, …).

PBM’s worden natuurlijk gebruikt in soms agressieve 
werkomstandigheden waarbij slijtage en beschadigingen 
onvermijdelijk zijn. Daarom geven we zo veel mogelijk 
aandacht aan eco-design waarbij onze beschermingskleding 
zodanig ontworpen wordt dat, indien nodig, herstellingen 
eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden en waardoor we de 
levensduur kunnen verlengen. Dit kan gebeuren door bv. een 
toegang- of opening in de voering van een kledingstuk te 
voorzien of de retro-reflecterende banden niet in de naad te 
verwerken om herstellingen te vergemakkelijken.

Sioen is ook steeds beschikbaar voor bijkomende informatie 
zoals herstellings-en reinigingsinstructies.
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Eco-design voor 
hergebruik / 
ontmanteling & 
recyclage

Eco-design houdt in dat er reeds van bij het concept van de 
beschermingskleding ook rekening wordt gehouden met het 
vervolgtraject na het buitengebruik nemen van het kledingstuk.

De volgende zaken moeten in overweging genomen worden:

 ⊲ Het streven naar een 
maximale homogeniteit 
bij de materiaal- en 
componentenkeuze. 
Zo zijn bijvoorbeeld 
de gebruikte YKK 
ritsen gemaakt in een 
gerecycleerd polyester 
in een voortreffelijke 
kwaliteit. Op die 
manier hoeven de 
ritsen bij recyclage niet 
gescheiden te worden 
van de rest van het 
kledingstuk omdat 
zowel het ritslint, als de 
spiraal en het gebruikte 
weefsel in hetzelfde 
gerecycleerd polyester 
geproduceerd worden.

 ⊲ De technische 
en economische 
haalbaarheid van het uit 
elkaar halen en sorteren 
van kledingmaterialen. 
Hiervoor wordt ook 
onderzocht hoe in de 
toekomst degradeerbare 
garens kunnen worden 
ingezet.

 ⊲ De verwijdering van 
storende componenten 
voor recyclage. Zo 
stikken we bijvoorbeeld 
de reflecterende banden 
niet volledig tot in de 
naad zodat de band bij 
recyclage gemakkelijk 
verwijderd kan worden.

7



Productie met 
zorg voor mens 
en milieu

Sioen Apparel is een divisie 
van de internationale Sioen 
groep, die volop inzet op 
duurzaamheid.

Bij Sioen is Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 
(MVO)- alle acties die 
we ondernemen om een 
positieve invloed te hebben 
op de wereld - een bron van 
innovatie en waardecreatie 
voor alle betrokken partijen.

Het is een belangrijk 
onderdeel van onze 
bedrijfsstrategie, en het wordt 
al decennia vertaald in onze 
bedrijfsslogan “innoveren om 
te beschermen”, waardoor 
het leven van mensen 
verbetert.

We gebruiken de triple 
bottom line en de SDG’s 
(Sustainable Development 
Goals) van de VN als 
leidraad bij onze activiteiten 
en prioriteiten. Onze acties 
vertalen zich in certificaten, 
audits, lidmaatschappen en 
awards.

De groep heeft MVO 
in haar missie, visie, 
waarden en strategie. 
Sioen voert deze uit in 
een duurzaamheidsbeleid 
en rapporteert hierover in 
haar jaarverslag dat een 
duurzaamheidsverslag bevat.

Daarnaast rapporteert 
de groep ook over de 
5 P’s van MVO (People, 
Planet, Prosperity, Peace, 
Partnerships) en over acties 
binnen de 17 SDG’S in 
een MVO-manifest. U kunt 
over onze verschillende 
initiatieven lezen op de CSR-
website.

csr.sioen.com

⊲ Download ons meest recente 
MVO-verslag

scan QR code
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ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die 
aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem 
zou moeten voldoen. OHSAS 18001 is dan weer een 
certificeerbare managementsysteemnorm voor veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden.

Het is daarnaast vanzelfsprekend dat ook de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties centraal 
staan in ons beleid.

 C
ER

TI
FI

CA
TIO

N BQA_EMS019_2011111
STeP certificatie

Sioen Apparel staat in voor 
alle onderdelen van het 
productie- en verkoopproces 
die SteP (Sustainable Textiles 
Production) by Oeko-Tex® 
gecertificeerd zijn:

 ⊲ R&D;
 ⊲ design;
 ⊲ productontwikkeling;
 ⊲ selectie van 

leveranciers, 
grondstoffen en 
aankoop;

 ⊲ CE-certificatie;
 ⊲ productie-instructies;
 ⊲ labo en 

kwaliteitscontrole;
 ⊲ planning;
 ⊲ verkoop;
 ⊲ logistiek en distributie.

Dat wil zeggen dat die 
activiteiten door het STeP 
managementsysteem 
worden gecontroleerd. Sioen 
behaalt daarbij de hoogste 
score, namelijk level 3. Het 
systeem is gebaseerd op 6 
pijlers:

1. kwaliteitsmanagement 
(cf. ISO 9001);

2. milieumanagement 
(cf. ISO 14001);

3. milieuprestaties;
4. chemisch management;
5. veiligheidsmanagement 

(cf. ISO 45001);
6. en maatschappelijke 

conformiteit 
(cf. SA8000).

We gaan verder dan onze 
eigen processen. We 
hebben al onze leveranciers 
gevraagd om een STeP by 
OEKO-TEX® gedragscode 
te ondertekenen. Daarbij 
stemmen ze ermee in dat 
ze dezelfde regels zullen 
toepassen die voor ons 
bedrijf gelden als het gaat 
om MVO. Tegelijkertijd 
hebben we hen ook 
gevraagd een Amfori 
BSCI-gedragscode te 
ondertekenen.

Onze eigen productiesites 
die instaan voor de 
confectie halen hun eigen 
ISO 14001 en ISO 45001 
certificaten en/of worden 
voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 
geauditeerd (BSCI) 
volgens AMFORI of WRAP 
(Worldwide Responsible 
Accredited Production).

14000049
Centexbel
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Jasper
086VA2PJH

13

987 Marineblauw/Fluo geel

Modena
019VA2PF9

17

H46 Korenblauw
B98 Marineblauw
M44 Grijs

Sartis
079VA2PF9

19

B98 Marineblauw

Ambier
024VN2PF9

21

049 Fluo Geel/Marine

Calanques
084VA2PJH

13

987 Marineblauw/Fluo geel

Varese
021VN2PF9

17

B98 Marineblauw
H46 Korenblauw
M44 Grijs

Rumes
080VA2PF9

19

B98 Marineblauw

Fareins
026VN2PF9

21

049 Fluo Geel/Marine

Komodo
087VA2PJH

14

049 Fluo Geel/Marine

Gramat
023VN2PF9

18

B98 Marineblauw
M44 Grijs
H46 Korenblauw

Reggio
020VA2PF9

20

049 Fluo Geel/Marine

Glacier
7297A2PJD

23

278 Fluo Geel/Marine

Rondane
085VA2PJH

14

049 Fluo Geel/Marine

Couvin
031VN2PF9

18

B98 Marineblauw

Matour
022VN2PF9

20

049 Fluo Geel/Marine

SIO-SAFETM ESSENTIAL ECO

SIO-SAFETM EXTRA ECO

Duurzame multinorm beschermkleding
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Innovatieve ecologische stof met vlamvertragende behan-
deling, 50% groene vezels, geen afbreuk aan de veiligheid 

Sio-SafeTM Essential Eco is een hoogwaardige vlamvertragende 
stof met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk en voldoet 
aan de hoogste normen voor multinormbescherming. Milieu-
vriendelijke TencelTM Lyocell geproduceerd uit op verantwoorde 
wijze gewonnen hout en Repreve© 100% gerecycleerde polyes-
tervezels vervangen de gewone katoen- en polyestervezels, wat 
resulteert in een stof met vlamvertragende behandeling die bijna 
50% groene vezels bevat.

Een groenere samenstelling zonder afbreuk te doen aan com-
fort en bescherming. Is dat wel mogelijk? Sio-SafeTM Essential 
Eco presteert uitzonderlijk goed op het vlak van vlamvertragen-
de bescherming in een industriële omgeving. De stof is zacht, 
zeer duurzaam en bestand tegen veelvuldig industrieel wassen. 
Dankzij het gebruik van TencelTM Lyocell biedt de stof zelfs een 
beter ademend vermogen en een betere vochtregulatie. 

Sio-SafeTM Essential Eco is een mix van 50% FR katoen –  
30% TencelTM Lyocell – 19% Repreve© gerecycleerd polyester 
– 1% AST; gewicht +- 320 g/m2

Jasper
086VA2PJH

13

987 Marineblauw/Fluo 
geel

Calanques
084VA2PJH

13

987 Marineblauw/Fluo geel

Komodo
087VA2PJH

13

049 Fluo Geel/Marine

Rondane
085VA2PJH

13

049 Fluo Geel/Marine
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Jasper - 086VA2PJH

ECO Blouson met ARC bescherming (APC 1)

Op zoek naar een jas met ARC-beschermingsniveau 1 die het 
milieu zo min mogelijk belast? Deze duurzame jas is gemaakt 
van onze Sio-SafeTM Essential Eco stof. We gebruiken 
milieuvriendelijke TencelTM Lyocell en 100% gerecycleerd 
Repreve© polyester in plaats van het gewone katoen en 
polyester. De Jasper is zacht, comfortabel en ademend 
zonder afbreuk te doen aan het beschermingsniveau. 
Bovendien is deze jas ontworpen voor demontage, wat 
betekent dat hij na gebruik gemakkelijk uit elkaar kan worden 
gehaald.

Stof:
50% cotton + 30% TencelTM Lyocell  + 19% recycled polyester + 1% 
ast; ± 320 g/m

Kleur: 
987 Marineblauw/Fluo geel

Europese normeringen:

Calanques - 084VA2PJH

ECO broek met ARC bescherming (APC1)

De duurzame Calanques broek past perfect bij onze 
Jasper jas. Ze bieden beiden klasse 1 ARC bescherming, 
hebben bijpassende designs en zijn ook gemaakt van onze 
duurzame Sio-SafeTM Essential Eco stof. Deze duurzame 
broeken zijn zeer zacht en comfortabel. Hun duurzame 
eigenschappen zijn te danken aan het gebruik van 
milieuvriendelijke TencelTM Lyocell en Repreve© gerecycleerd 
polyester in plaats van het reguliere katoen en polyester. 
Bovendien zijn ze ontworpen voor demontage.

Stof:
50% cotton + 30% TencelTM Lyocell  + 19% recycled polyester + 1% 
ast; ± 320 g/m

Kleur: 
987 Marineblauw/Fluo geel

Europese normeringen:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -1,66 kg CO2 eq/pc -33,5 m³ H2O eq/pc

CO2 -1,61 kg CO2 eq/pc -32,6 m³ H2O eq/pc
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Komodo - 087VA2PJH

ECO Signalisatieblouson met ARC bescherm-
ing (APC1)

De Komodo is de hi-vis versie van onze Jasper ECO jas. 
Dankzij het gebruik van de Sio-SafeTM Essential Eco-stof zijn 
we overgestapt op milieuvriendelijke TencelTM Lyocell en 
Repreve© gerecycleerd polyester in plaats van het gewone 
katoen en polyester. Al is de FR-behandelde stof gemaakt 
met 50% gerecycleerd materiaal, de jas biedt dezelfde 
hoogwaardige bescherming. Hij is zacht, comfortabel 
en ademend. Bovendien is deze jas ontworpen voor 
demontage, wat betekent dat hij na gebruik gemakkelijk uit 
elkaar kan worden gehaald.

Stof:
50% cotton + 30% TencelTM Lyocell  + 19% recycled polyester + 1% 
ast; ± 320 g/m

Kleur: 
049 Fluo Geel/Marine

Europese normeringen:

Rondane - 085VA2PJH

ECO Signalisatiebroek met ARC bescherming

De Rondane is een duurzame hi-vis broek die bij de Komodo 
jas past. Als onderdeel van ons duurzaam assortiment 
is deze broek gemaakt van ongeveer 50% groene 
materialen. Duurzame materialen betekent niet dat het 
beschermingsniveau lager is. De Sio-SafeTM Essential Eco 
stof biedt hoogwaardige bescherming met een lagere 
ecologische impact. Deze ademende, zeer zachte en 
comfortabele broek is ook ontworpen voor demontage.

Stof:
50% cotton + 30% TencelTM Lyocell  + 19% recycled polyester + 1% 
ast; ± 320 g/m

Kleur: 
049 Fluo Geel/Marine

Europese normeringen:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -1,64 kg CO2 eq/pc -33,2 m³ H2O eq/pc

CO2 -1,52 kg CO2 eq/pc -30,8 m³ H2O eq/pc
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Milieuvriendelijke inherente vlamvertragende stof

Voor Sio-SafeTM Extra Eco gebruiken we de hernieuwbare  
TencelTM Lyocell-vezels. Die zijn 100% bio-cellulose uit duurzaam 
gewonnen hout, waardoor de stof aanzienlijk minder water vraagt.

Hoewel de samenstelling van Sio-SafeTM Extra is veranderd, blijven de 
zachtheid en soepelheid van de stof behouden, samen met de uitstekende 
bescherming tegen ernstige brandwonden als gevolg van de blootstelling 
aan een vlamboog of andere industriële hitte en vlammen. Dankzij de keu-
ze voor TencelTM Lyocell-vezels biedt Sio-safeTM Extra Eco zelfs een betere 
vochtregulatie, wat uw comfort ten goede komt.

Voor PF9: 54% FR Modacrylic, 45% TencelTM Lyocell + 1% AST;  
gewicht +/- 300 g/m²

Modena
019VA2PF9

17

H46 Korenblauw
B98 Marineblauw
M44 Grijs

Sartis
079VA2PF9

19

B98 Marineblauw

Ambier
024VN2PF9

21

049 Fluo Geel/Marine

Varese
021VN2PF9

17

B98 Marineblauw
H46 Korenblauw
M44 Grijs

Rumes
080VA2PF9

19

B98 Marineblauw

Fareins
026VN2PF9

21

049 Fluo Geel/Marine

Gramat
023VN2PF9

18

B98 Marineblauw
M44 Grijs
H46 Korenblauw

Reggio
020VA2PF9

20

049 Fluo Geel/Marine

Glacier
7297A2PJD

23

278 Fluo Geel/Marine

Couvin
031VN2PF9

18

B98 Marineblauw

Matour
022VN2PF9

20

049 Fluo Geel/Marine
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Modena - 019VA2PF9

ECO 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.

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
H46 Korenblauw
B98 Marineblauw
M44 Grijs

Europese normeringen:

Varese - 021VN2PF9

ECO 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.

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
B98 Marineblauw
H46 Korenblauw
M44 Grijs

Europese normeringen:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -2,65 kg CO2 eq/pc -83,4 m³ H2O eq/pc

CO2 -2,92 kg CO2 eq/pc -91,9 m³ H2O eq/pc
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1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

Gramat - 023VN2PF9

ECO 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.

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
B98 Marineblauw
M44 Grijs
H46 Korenblauw

Europese normeringen:

Couvin - 031VN2PF9

ECO Overall met ARC bescherming

Onze Couvin is een zeer comfortabele overall met ARC-
bescherming 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!

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
B98 Marineblauw

Europese normeringen:

CO2 -3,55 kg CO2 eq/pc -112 m³ H2O eq/pc

CO2 -4,37 kg CO2 eq/pc -137,7 m³ H2O eq/pc
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1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

DUURZAME MULTINORM  BESCHERMKLEDING

Sartis - 079VA2PF9

ECO Blouson met ARC bescherming

De Sartis is een zachte en comfortabele blouson die 
u beschermt tegen vele industriële gevaren zoals de 
thermische gevaren van een elektrische vlamboog. De 
rechtopstaande kraag zorgt ervoor dat uw nek beschermd 
is en het verlengde rugpand zorgt voor voldoende overlap 
tussen blouson en broek zodat uw lichaam volledig bedekt 
en beschermd is. De vlamvertragende reflecterende 
banden zorgen voor uw zichtbaarheid. Dankzij het speciale 
vezelmengsel heeft de blouson ook goede vochtregulerende 
eigenschappen. Kortom, met de Sartis voelt u zich 
comfortabel en beschermd.

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
B98 Marineblauw

Europese normeringen:

Rumes - 080VA2PF9

ECO Broek met ARC bescherming

De Rumes broek werd gemaakt uit een inherent 
vlamvertragende stof en beschermt uitstekend tegen hitte, 
vlammen en de thermische gevaren van een elektrische 
vlamboog. De Rumes kan in vele industriële omgevingen 
gedragen worden aangezien deze broek u ook beschermt 
tegen lasvonken en vloeibare chemicaliën. Wanneer nodig 
kunt u ook kniebescherming in de kniezakken schuiven voor 
extra comfort. Voor uw bescherming en zichtbaarheid werden 
de beenuiteinden uitgerust met reflecterende banden.

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
B98 Marineblauw

Europese normeringen:

CO2 -2,69 kg CO2 eq/pc -84,9 m³ H2O eq/pc

CO2 -2,37 kg CO2 eq/pc -74,8 m³ H2O eq/pc
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Reggio - 020VA2PF9

ECO 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.

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
049 Fluo Geel/Marine

Europese normeringen:

Matour - 022VN2PF9

ECO 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.

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
049 Fluo Geel/Marine

Europese normeringen:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -2,72 kg CO2 eq/pc -85,6 m³ H2O eq/pc

CO2 -2,41 kg CO2 eq/pc -76 m³ H2O eq/pc
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DUURZAME MULTINORM  BESCHERMKLEDING

Ambier - 024VN2PF9

ECO 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.

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
049 Fluo Geel/Marine

Europese normeringen:

Fareins - 026VN2PF9

ECO 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.

Stof:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
049 Fluo Geel/Marine

Europese normeringen:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -3 kg CO2 eq/pc -94,4 m³ H2O eq/pc

CO2 -4,61 kg CO2 eq/pc -145,4 m³ H2O eq/pc
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DUURZAME MULTINORM  BESCHERMKLEDING

Glacier - 7297A2PJD

ECO signalisatieregenjas met ARC bescherming (APC 2)

De Glacier is gebaseerd op onze Nash, een van onze bestsellers en een 
betrouwbare, zeer comfortabele regenjas van topkwaliteit. Deze ARC klasse 2 jas 
is perfect wind- en waterdicht en heeft nu het Sustainable Sioen label, wat betekent 
dat we het ontwerp en de confectie hebben aangepast om de impact op het milieu 
te verminderen. Zo hebben we het gewicht van de gebruikte stoffen verminderd, 
het vroegere katoen vervangen door hernieuwbare TencelTM Lyocell en de confectie 
aangepast om het gemakkelijker te recycleren aan het einde van de levensduur. 
Daarnaast hebben we de reparatie vergemakkelijkt zodat de levensduur van het 
kledingstuk verlengd kan worden.

Stof:
51% FR modacryl + 43% TencelTM Lyocell + 5% aramide + 1% AST; ± 245g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine

Europese normeringen:

VOLDOET AAN EN 343:  
REGENBESCHERMING

GEBRUIKTE STOF 
WEEGT MINDER

GEWIJZIGDE CONFECTIE OM RITSEN 
EN KNOPEN GEMAKKELIJK TE SCHEIDEN 

AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

INTERLINER OM DE RECYCLEERBAARHEID 
TE VERBETEREN (IN PLAATS VAN EEN LAMINAAT 
AAN DE ACHTERKANT VAN DE BUITENSTOF)

LYOCELL (BIOGEBASEERD)  
IN PLAATS VAN KATOEN

MAXIMAAL GEBRUIK VAN 
HOMOGENE STOFFEN 
(GEMAKKELIJKER TE  
RECYCLEREN)

GEMAKKELIJK 
HERSTELBAAR 
DOOR OPENING 
IN DE VOERING

VERLENGDE LEVENSDUUR DANKZIJ 
VERHOOGD AANTAL WASBEURTEN

1012048
Centexbel
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Sioen PPC
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
België
Tel. +32 51 74 08 00
info@sioen-ppc.com

Get social:

www.sioen-ppc.com


