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bedrijfskleding is als volgt in te delen:

als in werksituaties gewone werkkleding niet voldoende 
bescherming biedt tegen bijvoorbeeld weersinvloeden, hitte, 
koude, chemicaliën of dat er een ander gevaar is om letsel 
of gezondheidsschade op te lopen, dient beschermende 
gecertifi ceerde kleding te worden gedragen. Gecertifi ceerde 
kleding kan aan diverse en normen voldoen. De regelgeving van 
bedrijfskleding begint met de europese norm en Iso 13688, 
waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan 
beschreven. 

EN ISO 13688:2013 
Beschermende kleding – algemene eisen

De en Iso 13688 beschrijft de algemene eisen waaraan 
beschermende kleding dient te voldoen. Deze internationale 
norm specifi ceert de algemene eisen op het gebied van onder 
meer de ergonomie, de compatibiliteit, de veroudering, de 
maataanduiding, de markering van beschermende kleding en de 
informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding 
geleverd dient te worden. De en Iso 13688 norm wordt altijd 
gebruikt in combinatie met andere normen voor specifi eke 
toepassingen. De norm mag nooit alleen gebruikt worden, maar 
moet altijd gebruikt worden in combinatie met een andere norm. 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen 
die op bedrijfskleding van toepassing zijn.

EN 343:2003+a1:2007 
Beschermende kleding tegen regen

De en 343 norm legt de eisen en testmethoden vast voor 
materialen en naden van kleding, die beschermen tegen neerslag 
(regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond. 

EN 343
X

y

Deze norm heeft als symbool een paraplu, met 
daarnaast boven elkaar twee waarden, een X en een 
y. De X-waarde geeft de waterdichtheid aan en de 
y-waarde geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan 
(het ademende vermogen). 

Deze norm valt onder ‘autocertifi cering’, dit betekent dat je dit 
product als fabrikant zijnde zelf mag certifi ceren en het hoeft dus 
niet telkens door een testinstituut goedgekeurd te worden. Het 
enige risico dat de drager loopt is namelijk dat hij nat wordt en 
dat is niet levensbedreigend. Wanneer deze norm in combinatie 
met andere normen wordt gebruikt, dan wordt wel de gehele 
combinatie van normen door het testinstituut gecontroleerd.

X-waarde: waterdichtheid
bij de X-waarde zijn er drie klassen. Hierbij is 3 de hoogste klasse 
(dus het meest waterdicht) en 1 de laagste. er wordt een bepaalde 
hoeveelheid water onder druk op het doek (in combinatie met 
insert) aangebracht en afhankelijk van de hoeveelheid druk die het 
doorstaat wordt de klasse bepaald.

Y-waarde: dampdoorlatendheid
De y-waarde geeft het ademende vermogen van het doek/doeken 
(alle lagen die bij het product gebruikt worden) aan. ook voor het 
ademende vermogen zijn er drie klassen. klasse 1 is de laagste 
waarde en klasse 3 de hoogste. 

De term bedrijfskleding is een verzamelnaam voor alle kleding die het werken veiliger of gemakkelijker maakt, 
door de overheid verplicht is gesteld of bij een bedrijf wordt gedragen voor het uitdragen van een uniforme 
en representatieve uitstraling. Het algemene kenmerk van bedrijfskleding is dat de kleding wordt gedragen 
tijdens het uitoefenen van diverse werkzaamheden. 

 BEDRIJFSKLEDING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus 
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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bedrijfskleding is als volgt in te delen:

als in werksituaties gewone werkkleding niet voldoende 
bescherming biedt tegen bijvoorbeeld weersinvloeden, hitte, 
koude, chemicaliën of dat er een ander gevaar is om letsel 
of gezondheidsschade op te lopen, dient beschermende 
gecertifi ceerde kleding te worden gedragen. Gecertifi ceerde 
kleding kan aan diverse en normen voldoen. De regelgeving van 
bedrijfskleding begint met de europese norm en Iso 13688, 
waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan 
beschreven. 

EN ISO 13688:2013 
Beschermende kleding – algemene eisen

De en Iso 13688 beschrijft de algemene eisen waaraan 
beschermende kleding dient te voldoen. Deze internationale 
norm specifi ceert de algemene eisen op het gebied van onder 
meer de ergonomie, de compatibiliteit, de veroudering, de 
maataanduiding, de markering van beschermende kleding en de 
informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding 
geleverd dient te worden. De en Iso 13688 norm wordt altijd 
gebruikt in combinatie met andere normen voor specifi eke 
toepassingen. De norm mag nooit alleen gebruikt worden, maar 
moet altijd gebruikt worden in combinatie met een andere norm. 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen 
die op bedrijfskleding van toepassing zijn.

EN 343:2003+a1:2007 
Beschermende kleding tegen regen

De en 343 norm legt de eisen en testmethoden vast voor 
materialen en naden van kleding, die beschermen tegen neerslag 
(regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond. 

EN 343
X

y

Deze norm heeft als symbool een paraplu, met 
daarnaast boven elkaar twee waarden, een X en een 
y. De X-waarde geeft de waterdichtheid aan en de 
y-waarde geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan 
(het ademende vermogen). 

Deze norm valt onder ‘autocertifi cering’, dit betekent dat je dit 
product als fabrikant zijnde zelf mag certifi ceren en het hoeft dus 
niet telkens door een testinstituut goedgekeurd te worden. Het 
enige risico dat de drager loopt is namelijk dat hij nat wordt en 
dat is niet levensbedreigend. Wanneer deze norm in combinatie 
met andere normen wordt gebruikt, dan wordt wel de gehele 
combinatie van normen door het testinstituut gecontroleerd.

X-waarde: waterdichtheid
bij de X-waarde zijn er drie klassen. Hierbij is 3 de hoogste klasse 
(dus het meest waterdicht) en 1 de laagste. er wordt een bepaalde 
hoeveelheid water onder druk op het doek (in combinatie met 
insert) aangebracht en afhankelijk van de hoeveelheid druk die het 
doorstaat wordt de klasse bepaald.

Y-waarde: dampdoorlatendheid
De y-waarde geeft het ademende vermogen van het doek/doeken 
(alle lagen die bij het product gebruikt worden) aan. ook voor het 
ademende vermogen zijn er drie klassen. klasse 1 is de laagste 
waarde en klasse 3 de hoogste. 

De term bedrijfskleding is een verzamelnaam voor alle kleding die het werken veiliger of gemakkelijker maakt, 
door de overheid verplicht is gesteld of bij een bedrijf wordt gedragen voor het uitdragen van een uniforme 
en representatieve uitstraling. Het algemene kenmerk van bedrijfskleding is dat de kleding wordt gedragen 
tijdens het uitoefenen van diverse werkzaamheden. 

BEDRIJFSKLEDING 
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Rijkswaterstaat (RWS)

behalve de van toepassing zijnde normen kunnen nationaal 
andere regelingen en aanbevelingen gelden in de verschillende 
eu-lidstaten. In nederland kennen we bijvoorbeeld de eisen van 
rijkswaterstaat. rijkswaterstaat eist dat aannemers door hen 
tewerkgestelde personen, die zich voor de uitvoering van hun taak 
buiten enig voertuig langs of op een weg welke niet gesloten is 
voor openbaar verkeer bevinden, veiligheidskleding laten dragen 
die voldoet aan het bepaalde in en Iso 20471 norm plus nog 
een aantal extra eisen betreffende de vorm en oppervlakte van 
de retro refl ecterende zilvergrijze banden en de kleur van het 
basismateriaal. 

let op: dit is een eis van rijkswaterstaat aan hun aannemers. 
Dat betekent dat als personen niet in opdracht van rijkswaterstaat 
werkzaamheden verrichten, deze eis niet geldt. op basis van een 
goede risicoanalyse dient te worden bepaald of hogere eisen dan 
het bepaalde in en Iso 20471 norm noodzakelijk zijn. 

EN ISO 14116:2015 Beschermende kleding 
tegen vlammen - materialen, samengestelde 
materialen en kleding met een beperkte 
vlamverspreiding

EN ISO 
14116 De en Iso 14116 norm legt de prestatievereisten 

vast voor de beperkte vlamspreidingseigenschappen 
van materialen, samengestelde materialen en 
beschermkleding om de kans op ontvlamming van 
de kleding te beperken. De drager mag geen extra 

letsels oplopen doordat zijn kleding brandt. beschermkleding die 
voldoet aan deze norm moet werknemers beschermen tegen 
occasioneel en kort contact met kleine vlammen, in 
omstandigheden waar er geen signifi cant hittegevaar is en er geen 
andere hittebronnen aanwezig zijn. Wanneer bescherming tegen 
hittegevaren vereist is naast bescherming tegen beperkte 
vlamverspreiding, zijn normen zoals de en Iso 11612 van 
toepassing. een classifi catiesysteem is voorzien voor materialen, 
samengestelde materialen en kleding stukken die getest zijn volgens 
en Iso 15025, procedure a. 

alle materialen die claimen aan de en Iso 14116 norm te 
voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van 
1, 2 of 3 te hebben bij testen conform Iso 15025.  

Index 1 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, een gat kan worden gevormd.
Index 2 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming.
Index 3 - De vlam verspreid zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming, de navlamtijd van 
elke individueel specimen bedraagt niet meer dan 2 seconden.   

(De EN ISO 14116 vervangt de EN 533 norm)

EN 14058:2004 Beschermende kleding tegen 
koele omstandigheden

EN 14058
a
b
c
d
e

De en 14058 norm legt vereisten en testmethoden 
vast voor kledingstukken voor bescherming tegen 
koele omstandigheden. er wordt getest bij koude op 
de prestaties van thermische weerstand, 
luchtdoorlatendheid, de weerstand aan het 

doordringen van water en voortkomende thermische isolatie. 
Deze standaard is bedoeld voor omgevingen met temperaturen 
hoger dan -5°C.

Deze norm heeft als symbool een ijskristal in het pictogram. 
naast het pictogram kunnen vijf waarden staan. 
Van boven naar beneden:

a. rct: de thermische weerstandsklasse, die gemeten wordt op alle 
doeklagen samen (3 niveaus)
kleding die materiaal bevat met een rct waarde hoger dan 
0,25 zijn in principe ontworpen om te gebruiken in de koude 
(zie en 342) en vallen buiten het gebied van de en 14058.

b. luchtdoorlatendheid wordt gemeten op alle doeklagen samen 
(3 niveaus) (optioneel)

c. Waterdichtheid (2 niveaus) (optioneel) 
d. thermische isolatie middels bewegende mannequin (Icler) 

(optioneel) 
e. thermische isolatie middels statische mannequin (Icle) 

(optioneel) 

(Note: ‘X’ betekent niet getest)

EN 342:2004+C1:2008 Beschermende kleding 
tegen koude en lage temperaturen

EN 342
a
b
c
d

De en 342 norm legt vereisten en testmethoden 
vast voor kledingstukken en kledingensembles (overall 
of tweedelig pak) voor bescherming tegen een koude 
omgeving, gekenmerkt door een combinatie van 
vochtig heid, wind en een luchttemperatuur lager 
dan -5°C. 

Deze norm heeft als symbool een ijskristal. Daarnaast staan vier 
waarden aangeven. Wat deze waarden precies inhouden, wordt 
hierna uitgelegd.

a. (u) Icler; resulterende thermische basisisolatie (m2k/W). 
Gemeten op een ‘bewegende’ mannequin (+ type referentie 
ondergoed)

b. (u) Icle; resulterende thermische isolatie (m2k/W). Gemeten op 
een statische mannequin (optioneel, ‘X’ betekent niet getest)

c. luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 niveaus)
d. Waterpenetratie-weerstandsklasse (2 niveaus) (optioneel, 

‘X’ betekent niet getest)

EN ISO 20471:2013+a1:2016 
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - 
Beproevingsmethoden en eisen

EN ISO 20471
X

De en Iso 20471 norm legt vereisten vast voor 
kleding die tot doel heeft de aanwezigheid van 
de gebruiker visueel te benadrukken om hem 
meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, 
zowel bij dag als bij nacht (belichting door 
koplampen van wagens). 

De zichtbaarheid wordt verbeterd door een hoog contrast tussen 
de kleding en de omgevingsachtergrond waartegen de kleding 
wordt gezien:
• In daglicht dankzij het fl uorescerende achtergrondmateriaal
• ’s nachts wanneer de refl ecterende banden het licht van 

tegemoetkomende koplampen refl ecteren 

prestatievereisten zijn voorzien voor kleur en refl ectie alsook 
voor de minimale oppervlaktes en voor de positionering van de 
materialen in beschermkleding.

De hoge zichtbaarheidskleding, die genormeerd is volgens 
deze norm, valt in risicoklasse II. Deze norm heeft als symbool 
het veiligheidsvestje, met daarnaast een waarde staan (x). Het 
cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel 
valt. Dat hangt af van de minimum oppervlakte fl uorescerend en 
refl ecterend materiaal:

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluorescerend materiaal 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

refl ecterend materiaal 
(verplichte lengte bij 
50 mm brede stroken)

0,10 m2 

(2 m)
0,13 m2 

(2,6 m)
0,20 m2 

(4m)

er zijn ook specifi eke voorschriften vastgelegd met betrekking tot 
de plaatsing van het fl uorescerend en refl ecterend materiaal op 
romp, mouwen en pijpen. De achtergrond, het fl uorescerende 
materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en rood. De 
kleurcoördinaten en de luminantiefactor moeten binnen bepaalde 
grenzen vallen (voor en na belichting). tevens worden er eisen 
gesteld aan de kleurechtheid van zowel de fl uorescerende kleuren 
als de contrastkleuren.

(De EN ISO 20471 vervangt de EN 471 norm)

 BEDRIJFSKLEDING
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Rijkswaterstaat (RWS)

behalve de van toepassing zijnde normen kunnen nationaal 
andere regelingen en aanbevelingen gelden in de verschillende 
eu-lidstaten. In nederland kennen we bijvoorbeeld de eisen van 
rijkswaterstaat. rijkswaterstaat eist dat aannemers door hen 
tewerkgestelde personen, die zich voor de uitvoering van hun taak 
buiten enig voertuig langs of op een weg welke niet gesloten is 
voor openbaar verkeer bevinden, veiligheidskleding laten dragen 
die voldoet aan het bepaalde in en Iso 20471 norm plus nog 
een aantal extra eisen betreffende de vorm en oppervlakte van 
de retro refl ecterende zilvergrijze banden en de kleur van het 
basismateriaal. 

let op: dit is een eis van rijkswaterstaat aan hun aannemers. 
Dat betekent dat als personen niet in opdracht van rijkswaterstaat 
werkzaamheden verrichten, deze eis niet geldt. op basis van een 
goede risicoanalyse dient te worden bepaald of hogere eisen dan 
het bepaalde in en Iso 20471 norm noodzakelijk zijn. 

EN ISO 14116:2015 Beschermende kleding 
tegen vlammen - materialen, samengestelde 
materialen en kleding met een beperkte 
vlamverspreiding

EN ISO 
14116 De en Iso 14116 norm legt de prestatievereisten 

vast voor de beperkte vlamspreidingseigenschappen 
van materialen, samengestelde materialen en 
beschermkleding om de kans op ontvlamming van 
de kleding te beperken. De drager mag geen extra 

letsels oplopen doordat zijn kleding brandt. beschermkleding die 
voldoet aan deze norm moet werknemers beschermen tegen 
occasioneel en kort contact met kleine vlammen, in 
omstandigheden waar er geen signifi cant hittegevaar is en er geen 
andere hittebronnen aanwezig zijn. Wanneer bescherming tegen 
hittegevaren vereist is naast bescherming tegen beperkte 
vlamverspreiding, zijn normen zoals de en Iso 11612 van 
toepassing. een classifi catiesysteem is voorzien voor materialen, 
samengestelde materialen en kleding stukken die getest zijn volgens 
en Iso 15025, procedure a. 

alle materialen die claimen aan de en Iso 14116 norm te 
voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van 
1, 2 of 3 te hebben bij testen conform Iso 15025.  

Index 1 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, een gat kan worden gevormd.
Index 2 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming.
Index 3 - De vlam verspreid zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming, de navlamtijd van 
elke individueel specimen bedraagt niet meer dan 2 seconden.   

(De EN ISO 14116 vervangt de EN 533 norm)

EN 14058:2004 Beschermende kleding tegen 
koele omstandigheden

EN 14058
a
b
c
d
e

De en 14058 norm legt vereisten en testmethoden 
vast voor kledingstukken voor bescherming tegen 
koele omstandigheden. er wordt getest bij koude op 
de prestaties van thermische weerstand, 
luchtdoorlatendheid, de weerstand aan het 

doordringen van water en voortkomende thermische isolatie. 
Deze standaard is bedoeld voor omgevingen met temperaturen 
hoger dan -5°C.

Deze norm heeft als symbool een ijskristal in het pictogram. 
naast het pictogram kunnen vijf waarden staan. 
Van boven naar beneden:

a. rct: de thermische weerstandsklasse, die gemeten wordt op alle 
doeklagen samen (3 niveaus)
kleding die materiaal bevat met een rct waarde hoger dan 
0,25 zijn in principe ontworpen om te gebruiken in de koude 
(zie en 342) en vallen buiten het gebied van de en 14058.

b. luchtdoorlatendheid wordt gemeten op alle doeklagen samen 
(3 niveaus) (optioneel)

c. Waterdichtheid (2 niveaus) (optioneel) 
d. thermische isolatie middels bewegende mannequin (Icler) 

(optioneel) 
e. thermische isolatie middels statische mannequin (Icle) 

(optioneel) 

(Note: ‘X’ betekent niet getest)

EN 342:2004+C1:2008 Beschermende kleding 
tegen koude en lage temperaturen

EN 342
a
b
c
d

De en 342 norm legt vereisten en testmethoden 
vast voor kledingstukken en kledingensembles (overall 
of tweedelig pak) voor bescherming tegen een koude 
omgeving, gekenmerkt door een combinatie van 
vochtig heid, wind en een luchttemperatuur lager 
dan -5°C. 

Deze norm heeft als symbool een ijskristal. Daarnaast staan vier 
waarden aangeven. Wat deze waarden precies inhouden, wordt 
hierna uitgelegd.

a. (u) Icler; resulterende thermische basisisolatie (m2k/W). 
Gemeten op een ‘bewegende’ mannequin (+ type referentie 
ondergoed)

b. (u) Icle; resulterende thermische isolatie (m2k/W). Gemeten op 
een statische mannequin (optioneel, ‘X’ betekent niet getest)

c. luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 niveaus)
d. Waterpenetratie-weerstandsklasse (2 niveaus) (optioneel, 

‘X’ betekent niet getest)

EN ISO 20471:2013+a1:2016 
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - 
Beproevingsmethoden en eisen

EN ISO 20471
X

De en Iso 20471 norm legt vereisten vast voor 
kleding die tot doel heeft de aanwezigheid van 
de gebruiker visueel te benadrukken om hem 
meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, 
zowel bij dag als bij nacht (belichting door 
koplampen van wagens). 

De zichtbaarheid wordt verbeterd door een hoog contrast tussen 
de kleding en de omgevingsachtergrond waartegen de kleding 
wordt gezien:
• In daglicht dankzij het fl uorescerende achtergrondmateriaal
• ’s nachts wanneer de refl ecterende banden het licht van 

tegemoetkomende koplampen refl ecteren 

prestatievereisten zijn voorzien voor kleur en refl ectie alsook 
voor de minimale oppervlaktes en voor de positionering van de 
materialen in beschermkleding.

De hoge zichtbaarheidskleding, die genormeerd is volgens 
deze norm, valt in risicoklasse II. Deze norm heeft als symbool 
het veiligheidsvestje, met daarnaast een waarde staan (x). Het 
cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel 
valt. Dat hangt af van de minimum oppervlakte fl uorescerend en 
refl ecterend materiaal:

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluorescerend materiaal 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

refl ecterend materiaal 
(verplichte lengte bij 
50 mm brede stroken)

0,10 m2 

(2 m)
0,13 m2 

(2,6 m)
0,20 m2 

(4m)

er zijn ook specifi eke voorschriften vastgelegd met betrekking tot 
de plaatsing van het fl uorescerend en refl ecterend materiaal op 
romp, mouwen en pijpen. De achtergrond, het fl uorescerende 
materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en rood. De 
kleurcoördinaten en de luminantiefactor moeten binnen bepaalde 
grenzen vallen (voor en na belichting). tevens worden er eisen 
gesteld aan de kleurechtheid van zowel de fl uorescerende kleuren 
als de contrastkleuren.

(De EN ISO 20471 vervangt de EN 471 norm)

BEDRIJFSKLEDING 
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EN 1149 Beschermende kleding met 
elektrostatische eigenschappen

EN 1149-5 antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door 
elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand 
of explosies kunnen veroorzaken.  en 1149-5 is een 
overkoepelende norm. Deze norm is onderdeel van 

een serie normen i.v.m. uiteenlopende toepassingen en materialen.

De en 1149 bestaat uit de volgende onderdelen:

EN 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van 
oppervlakte weerstand
EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting van de 
elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van het 
ladingverval
EN 1149-5:2008 prestatie eisen

Deze norm heeft als symbool een bliksemschicht. Deze norm 
specifi ceert de vereisten van elektrisch geleidende kleding. Deze 
kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem (o.a. in 
combinatie met geleidend schoeisel). De kleding voorkomt het 
ontstaan van vonken, hierdoor worden ook explosies voorkomen.
De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij 
gecombineerd is met de norm voor vlamvertragende kleding 
(en Iso 11612). Deze kleding wordt gedragen in explosie 
gevaarlijke ruimten. Indien er kans is op een explosie bestaat er 
dus ook kans op vuur. Deze kleding mag niet gebruikt worden in 
met zuurstof verrijkte omgevingen en beschermt ook niet tegen 
netspanning. kleding die voldoet aan de norm en 1149-5, 
wordt vaak toegepast bij bedrijven die aan de ateX-richtlijn 
dienen te voldoen.

EN IEC 61482-1-2:2015 Beschermende kleding 
tegen de thermische gevaren van een 
elektrische vlamboog

EN IEC 61482-2

Class x

De en IeC 61482 norm is opgesteld voor 
kleding die bescherming biedt tegen de 
thermische gevolgen van een elektrische boog. 
De bescherming tegen de gevolgen van een 
‘electric arc’ kan op twee manieren getest 
worden. 

IEC 61482-1-1: de ‘open arc’ methode
Deze testmethode wordt in de usa gebruikt. testen volgens deze 
methode levert de atpV-waarde of ebt50. De atpV waarde 
is de waarde (in cal/cm²) waarbij een 50% bescherming 
voorspeld wordt tegen tweedegraads brandwonden. Hoe hoger 
de waarde, hoe beter de bescherming. In amerika wordt voor 
elektriciteitsmedewerkers een minimale atpV-waarde van 8 vereist. 
De gemeten atpV waarde staat op het normetiket. 

IEC 61482-1-2: de BOX-test
Deze testmethode wordt in europa gebruikt. bij deze methode 
wordt vanuit 1 richting (de box) een vlamboog opgewekt 
door kortsluiting met 4ka (voor klasse 1) of 7ka (voor klasse 
2). De vlamboog duurt daarbij niet langer dan 500 ms. De 
warmte doorgang wordt gemeten en moet (om aan de klasse te 
voldoen) onder de stoll curve blijven. De stoll curve is een tabel 
die aangeeft bij welke temperatuur en tijd een tweedegraads 
brandwond ontstaat. tevens wordt beoordeeld op navlammen, 
gatvorming, smelten e.d. naast het doek wordt er ook een jas 
getest. Hierbij wordt geen energetische waarde bepaald, maar 
de jas wordt na blootstelling aan de vlamboog gecontroleerd 
op mankementen met betrekking tot de naden, sluitingen en alle 
andere accessoires.

als modeleisen worden de modeleisen van lasserskleding 
(en Iso 11611) aangehouden.

EN ISO 11612:2015 beschermende kleding tegen 
hitte en vlammen - minimale prestatie-eisen

EN ISO 11612

a b c d e f

De en Iso 11612 norm legt de 
prestatievereisten vast voor beschermkleding die 
het lichaam van de drager (behalve de handen) 
moet beschermen tegen hitte en/of vlammen. 
De prestatievereisten die vastgelegd zijn in de 

en Iso 11612, zijn van toepassing op beschermkleding die voor 
uiteenlopende doeleinden kan worden gedragen, waar kleding 
met beperkte vlamverspreiding vereist is en waar de gebruiker 
blootgesteld kan worden aan stralings-, convectie- of 
contactwarmte of spatten van gesmolten metaal. De norm is niet 
van toepassing voor brandweerlieden (en 469) en lassers 
(en Iso 11611). De vereisten omvatten: prestaties na 
voorbehandeling van de stof, accessoires, mechanische 
eigenschappen, maatvastheid, etc.

De norm kent voor wat betreft het doek een aantal testen. De 
resultaten van deze testen worden weergegeven door de letters 
a, b, C, D, e en F. staat er een letter niet genoemd, of is de 
klasse ‘0’ dan is de laagste waarde niet gehaald, of de test is niet 
uitgevoerd; de kleding biedt dan geen bescherming tegen deze 
eigenschap.

a: a1 of a2 (oppervlakte of randontvlamming) 
werden getest a.d.h.v. de index 3 test van de 
EN ISO 15025

B: Convectiehitte ISO 915
prestatieniveau transfer convectiehitte Index (HtI24°)

min max

b1 4,0 s < 10 s

b2 10,0 s < 20 s

b3 20,0 s

C: Stralingshittetest ISO 6942, hitttefl ux 20 kW/m²
De kleding moet minstens C1 halen
prestatieniveau transfer stralingshitte Index (rHtI24°)

min max

C1 7,0 s < 20 s

C2 20,0 s < 50 s

C3 50,0 s < 95 s

C4 90,0 s

D: Spatten van gesmolten aluminium ISO 9185
De kleding moet minstens D1 halen
prestatieniveau spatten gesmolten aluminium

min max

D1 100 g < 200 g

D2 200 g < 350 g

D3 350 g

E: Spatten van gesmolten ijzer ISO 9185
De kleding moet minstens E1 halen
prestatieniveau spatten gesmolten ijzer

min max

e1 60 g < 120 g

e2 120 g < 200 g

e3 200 g

F: Contacthitte (codeletter F) ISO 12127 - 250°C
De kleding moet minstens F1 halen
prestatieniveau Contacthitte

min max

F1 5,0 s 10,0 s

F2 10,0 s 15,0 s

F3 > 15,0 s

(De EN ISO 11612 vervangt de EN 531 norm)

EN ISO 11611:2015 Beschermende kleding voor 
gebruik bij lassen en verwante processen

EN ISO 11611

Class x

De en Iso 11611 norm legt de vereisten vast 
voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die 
bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) 
gedragen kan worden en bescherming biedt 
tegen kleine spatten van gesmolten metaal, 

toevallig vlamcontact en uV-straling. De norm handelt niet over 
beschermende kleding die gedragen wordt bij speciale 
laswerkzaamheden.

Deze norm bestaat uit een aantal testen. De belangrijkste testen 
worden beschreven in de norm Iso 6942, Iso 9150, Iso 15025 
en en 1149-2. De norm en Iso 11611 kent twee klassen. 

Klasse 1 (laagste niveau): minder gevaarlijke lassituaties
Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

Voor een geschikte algemene bescherming tegen risico’s waaraan 
lassers kunnen blootstaan, moeten bovendien pbM worden 
gedragen die door andere normen worden gedekt, om het hoofd, 
het gezicht, de handen en de voeten te beschermen.

(De EN ISO 11611 vervangt de EN 470 norm)
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EN 1149 Beschermende kleding met 
elektrostatische eigenschappen

EN 1149-5 antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door 
elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand 
of explosies kunnen veroorzaken.  en 1149-5 is een 
overkoepelende norm. Deze norm is onderdeel van 

een serie normen i.v.m. uiteenlopende toepassingen en materialen.

De en 1149 bestaat uit de volgende onderdelen:

EN 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van 
oppervlakte weerstand
EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting van de 
elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van het 
ladingverval
EN 1149-5:2008 prestatie eisen

Deze norm heeft als symbool een bliksemschicht. Deze norm 
specifi ceert de vereisten van elektrisch geleidende kleding. Deze 
kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem (o.a. in 
combinatie met geleidend schoeisel). De kleding voorkomt het 
ontstaan van vonken, hierdoor worden ook explosies voorkomen.
De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij 
gecombineerd is met de norm voor vlamvertragende kleding 
(en Iso 11612). Deze kleding wordt gedragen in explosie 
gevaarlijke ruimten. Indien er kans is op een explosie bestaat er 
dus ook kans op vuur. Deze kleding mag niet gebruikt worden in 
met zuurstof verrijkte omgevingen en beschermt ook niet tegen 
netspanning. kleding die voldoet aan de norm en 1149-5, 
wordt vaak toegepast bij bedrijven die aan de ateX-richtlijn 
dienen te voldoen.

EN IEC 61482-1-2:2015 Beschermende kleding 
tegen de thermische gevaren van een 
elektrische vlamboog

EN IEC 61482-2

Class x

De en IeC 61482 norm is opgesteld voor 
kleding die bescherming biedt tegen de 
thermische gevolgen van een elektrische boog. 
De bescherming tegen de gevolgen van een 
‘electric arc’ kan op twee manieren getest 
worden. 

IEC 61482-1-1: de ‘open arc’ methode
Deze testmethode wordt in de usa gebruikt. testen volgens deze 
methode levert de atpV-waarde of ebt50. De atpV waarde 
is de waarde (in cal/cm²) waarbij een 50% bescherming 
voorspeld wordt tegen tweedegraads brandwonden. Hoe hoger 
de waarde, hoe beter de bescherming. In amerika wordt voor 
elektriciteitsmedewerkers een minimale atpV-waarde van 8 vereist. 
De gemeten atpV waarde staat op het normetiket. 

IEC 61482-1-2: de BOX-test
Deze testmethode wordt in europa gebruikt. bij deze methode 
wordt vanuit 1 richting (de box) een vlamboog opgewekt 
door kortsluiting met 4ka (voor klasse 1) of 7ka (voor klasse 
2). De vlamboog duurt daarbij niet langer dan 500 ms. De 
warmte doorgang wordt gemeten en moet (om aan de klasse te 
voldoen) onder de stoll curve blijven. De stoll curve is een tabel 
die aangeeft bij welke temperatuur en tijd een tweedegraads 
brandwond ontstaat. tevens wordt beoordeeld op navlammen, 
gatvorming, smelten e.d. naast het doek wordt er ook een jas 
getest. Hierbij wordt geen energetische waarde bepaald, maar 
de jas wordt na blootstelling aan de vlamboog gecontroleerd 
op mankementen met betrekking tot de naden, sluitingen en alle 
andere accessoires.

als modeleisen worden de modeleisen van lasserskleding 
(en Iso 11611) aangehouden.

EN ISO 11612:2015 beschermende kleding tegen 
hitte en vlammen - minimale prestatie-eisen

EN ISO 11612

a b c d e f

De en Iso 11612 norm legt de 
prestatievereisten vast voor beschermkleding die 
het lichaam van de drager (behalve de handen) 
moet beschermen tegen hitte en/of vlammen. 
De prestatievereisten die vastgelegd zijn in de 

en Iso 11612, zijn van toepassing op beschermkleding die voor 
uiteenlopende doeleinden kan worden gedragen, waar kleding 
met beperkte vlamverspreiding vereist is en waar de gebruiker 
blootgesteld kan worden aan stralings-, convectie- of 
contactwarmte of spatten van gesmolten metaal. De norm is niet 
van toepassing voor brandweerlieden (en 469) en lassers 
(en Iso 11611). De vereisten omvatten: prestaties na 
voorbehandeling van de stof, accessoires, mechanische 
eigenschappen, maatvastheid, etc.

De norm kent voor wat betreft het doek een aantal testen. De 
resultaten van deze testen worden weergegeven door de letters 
a, b, C, D, e en F. staat er een letter niet genoemd, of is de 
klasse ‘0’ dan is de laagste waarde niet gehaald, of de test is niet 
uitgevoerd; de kleding biedt dan geen bescherming tegen deze 
eigenschap.

a: a1 of a2 (oppervlakte of randontvlamming) 
werden getest a.d.h.v. de index 3 test van de 
EN ISO 15025

B: Convectiehitte ISO 915
prestatieniveau transfer convectiehitte Index (HtI24°)

min max

b1 4,0 s < 10 s

b2 10,0 s < 20 s

b3 20,0 s

C: Stralingshittetest ISO 6942, hitttefl ux 20 kW/m²
De kleding moet minstens C1 halen
prestatieniveau transfer stralingshitte Index (rHtI24°)

min max

C1 7,0 s < 20 s

C2 20,0 s < 50 s

C3 50,0 s < 95 s

C4 90,0 s

D: Spatten van gesmolten aluminium ISO 9185
De kleding moet minstens D1 halen
prestatieniveau spatten gesmolten aluminium

min max

D1 100 g < 200 g

D2 200 g < 350 g

D3 350 g

E: Spatten van gesmolten ijzer ISO 9185
De kleding moet minstens E1 halen
prestatieniveau spatten gesmolten ijzer

min max

e1 60 g < 120 g

e2 120 g < 200 g

e3 200 g

F: Contacthitte (codeletter F) ISO 12127 - 250°C
De kleding moet minstens F1 halen
prestatieniveau Contacthitte

min max

F1 5,0 s 10,0 s

F2 10,0 s 15,0 s

F3 > 15,0 s

(De EN ISO 11612 vervangt de EN 531 norm)

EN ISO 11611:2015 Beschermende kleding voor 
gebruik bij lassen en verwante processen

EN ISO 11611

Class x

De en Iso 11611 norm legt de vereisten vast 
voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die 
bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) 
gedragen kan worden en bescherming biedt 
tegen kleine spatten van gesmolten metaal, 

toevallig vlamcontact en uV-straling. De norm handelt niet over 
beschermende kleding die gedragen wordt bij speciale 
laswerkzaamheden.

Deze norm bestaat uit een aantal testen. De belangrijkste testen 
worden beschreven in de norm Iso 6942, Iso 9150, Iso 15025 
en en 1149-2. De norm en Iso 11611 kent twee klassen. 

Klasse 1 (laagste niveau): minder gevaarlijke lassituaties
Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

Voor een geschikte algemene bescherming tegen risico’s waaraan 
lassers kunnen blootstaan, moeten bovendien pbM worden 
gedragen die door andere normen worden gedekt, om het hoofd, 
het gezicht, de handen en de voeten te beschermen.

(De EN ISO 11611 vervangt de EN 470 norm)
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EN 14404:2004+a1:2010 Kniebeschermers voor 
werk in knielende positie

EN 14404 De en 14404 is enkel en alleen van toepassing in 
combinatie met gecertifi ceerde kniestukken. In 
combinatie met deze kniestukken, is de norm 
en 14404 van toepassing voor alle standaard 
werkkleding met de en 14404 norm. 

Testen
De kniebeschermer wordt getest op drie eigenschappen: 
perforatie, krachtverdeling en kracht bij impact.  er zijn 2 levels 
mogelijk.  

Level 1: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is 
tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert 
door liggende voorwerpen van meer dan 1 cm hoog. perforatie 
weerstand minstens 100 n.
Level 2: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen 
gebruik onder zware omstandigheden, zoals bij het knielen op 
steen in mijnen en steengroeven. perforatieweerstand minstens 
250 n.

EN 381 Beschermende kleding voor gebruikers 
van kettingzagen

EN 381 De norm en 381 komt overeen met beschermende 
kleding voor gebruikers van kettingzagen. De norm is 
samengesteld uit meerdere delen. elk deel behandelt een 
specifi ek deel van het lichaam:

EN 381-5:1995 Eisen voor beenbeschermers 
beschermende kleding gecertifi ceerd volgens de en 381-5 norm 
biedt bescherming voor de benen tegen snijwonden van manueel 
bediende kettingzagen. Het kledingstuk is gecertifi ceerd volgens 
de draaisnelheid van de ketting.

Klasse Kettingsnelheid (m/s)
0 16

1 20

2 24

3 28

De en 381-5 norm geeft drie verschillende ontwerpen volgens 
de opgegeven klasse. ontwerp a en b worden gebruikt voor het 
dagelijks werk van professionele boswachters. ontwerp C bedekt 
het volledige been en wordt meer gebruikt voor personen die niet 
regelmatig met kettingzagen werken (en bijgevolg een hogere 
risicogroep vormen), of in buitengewone omstandigheden, zoals 
bij het werken in bomen.

EN 381-7:1999 Eisen voor beschermende 
handschoenen
Deze norm specifi ceert de eisen voor handschoenen met 
betrekking tot de weerstand tegen insnijdingen door een 
kettingzaag, bij beproeving volgens de methode beschreven in 
en 381-4.

EN 381-9:1997 Eisen voor beenkappen voor 
kettingzagen
Deze norm specifi ceert de aan te wenden criteria bij het 
beoordelen van de weerstand van beenkappen tegen insnijding 
door kettingzagen. De norm bevat tevens een eis inzake de 
weerstand van de lussen die onder de voet door lopen. Deze 
norm geldt voor beenkappen, gebruikt in combinatie met 
veiligheidsschoenen conform de en Iso 20345 norm. De 
beenkappen bieden slechts een gedeeltelijke bescherming tegen 
snijwonden veroorzaakt door kettingzagen.

EN 381-11:2002 Eisen voor beschermers voor het 
bovenlichaam
Deze norm houdt in dat de kleding beschermd is voor het 
bovenlichaam, tegen snijwonden van manueel bediende 
kettingzagen. Het kledingstuk is gecertifi ceerd volgens de 
draaisnelheid van de ketting.

EN 469:2006+a1:2006 Beschermende kleding 
voor brandweerlieden

EN 469
Xf1
X1
y1
Z2

brandweerlieden hebben kleding nodig die hen 
beschermt tegen gevaren tijdens een brand. Hun 
kleding mag geen vlam vatten, moet goed ademen 
en voldoende bescherming bieden tegen hitte, 
vlammen en rook. Deze en andere eisen aan kleding 

voor brandweerlieden staan beschreven in deze norm. De norm 
gaat over kleding die het lijf en de benen bedekt. schoenen, 
helmen en andere bescherming vallen erbuiten. 

een basisidee van de norm en 469 is dat 3 waarden ( X / y / Z) 
het prestatieniveau aanduiden (een prestatieniveau 1 dat lager is 
of een hoger prestatieniveau 2):

1. Xf1 of Xf2 De prestaties in de hittetesten (vlam)
2. X1 of X2 De prestaties in de hittetesten (straling)
3. Y1 of Y2 De prestaties in de testen van ondoorlatendheid
4. Z 1 of Z2 Weerstand tegen waterdamp

EN 13034:2005+a1:2009 Beschermende kleding 
tegen vloeibare chemicaliën type 6 van PB (6)

EN 13034 De en 13034 norm legt de vereisten en testmethoden 
vast voor chemische beschermingspakken van type 6, 
zowel pakken voor éénmalig gebruik als 
herbruikbare pakken. Voor bijbehorende uitrustingen, 

zoals handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken 
van het pak wordt verwezen naar de overeenkomstige 
productnormen. type 6 kleding is kleding die een beperkte 
bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van 
chemische vloeistoffen. over het algemeen zal deze kleding 
gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig 
vloeistofdichte materialen. 

EN 14605:2005+a1:2009 Beschermende kleding 
tegen vloeibare chemicaliën (inclusief 
permeatieweerstandstest)

De en 14605 norm beschrijft beschermende (disposable) kleding 
tegen vloeibare chemicaliën (type 3) en chemicaliën in nevelvorm 
(type 4) inclusief producten die een gedeelte van het lichaam 
beschermen. (type pb = parts of body)

Type 3
Volledige lichaamsbescherming met vloeistofdichte verbindingen 
tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk. en indien 
van toepassing tussen de kleding en bijvoorbeeld een hoofdkap, 
overschoenen, handschoenen, etc.

Type 4
Volledige lichaamsbescherming met spraydichte verbindingen 
tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk. en indien 
van toepassing tussen de kleding en bijvoorbeeld een hoofdkap, 
overschoenen, handschoenen, etc.

Vanwege de complexiteit van het product dient u een zorgvuldige 
keuze te maken en de gebruiksaanwijzingen goed ter kennis te 
nemen.

Huidige Europese ‘Types’ in chemisch 
beschermende kleding
EN ‘Types’ Defi nitie Symbolen

en 943-1 & 2
‘type 1’

Gasdichte chemisch beschermende 
kleding
beschermende kleding tegen vloeibare 
en, gasvormige chemicaliën, aërosols en 
stofdeeltjes

en 943-1
‘type 2’

Niet gasdichte chemisch bescher-
mende kleding
pakken die positieve druk overdruk houden 
om de toegang van stof, vloeistoffen en 
dampen te voorkomen

en 14605
‘type 3’

Pakken bestand tegen vloeistoffen
pakken die kunnen beschermen tegen sterke 
en gerichte stralen van vloeibare chemische 
stoffen onder druk

en 14605
‘type 4’

Pakken bestand tegen nevels onder 
druk
verzadiging van vloeibare chemische 
stoffen

en Iso 13982-1
‘type 5’

Bescherming tegen stofdeeltjes
pakken die bescherming geven voor het 
hele lichaam tegen stofdeeltjes in de lucht

en 13034
‘type 6’

Nevelbestendige pakken
pakken die bescherming bieden tegen lichte 
nevels van chemische stoffen

onderstaande normen kunnen van toepassing zijn op de 
verschillende type chemisch bestendige overalls.

Standaard Defi nitie Symbolen

en 1073-2
beschermende kleding tegen contaminatie 
door radioactieve stofdeeltjes

en 14126

beschermende kleding tegen infecterende 
stoffen (‘type’ vooraf gegaan door ‘-b’ 
[type 3-b] duidt goedkeuring door deze 
europese norm aan)

en 1149-1
en 1149-5

beschermende kleding met elektrostatische 
eigenschappen

DIn 32781
beschermende kleding.
beschermende pakken tegen pesticides

en Iso 14116
beschermende kleding
Materialen met beperkte vlamverspreiding

en 12941
ademhalingsbeschermapparatuur
aangedreven fi lterapparaten met 
geïntegreerde helm of kap

 BEDRIJFSKLEDING

catalogus2016_2.indd   106 11-04-17   16:12



 107

     INLEIDING     INLEIDING

EN 14404:2004+a1:2010 Kniebeschermers voor 
werk in knielende positie

EN 14404 De en 14404 is enkel en alleen van toepassing in 
combinatie met gecertifi ceerde kniestukken. In 
combinatie met deze kniestukken, is de norm 
en 14404 van toepassing voor alle standaard 
werkkleding met de en 14404 norm. 

Testen
De kniebeschermer wordt getest op drie eigenschappen: 
perforatie, krachtverdeling en kracht bij impact.  er zijn 2 levels 
mogelijk.  

Level 1: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is 
tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert 
door liggende voorwerpen van meer dan 1 cm hoog. perforatie 
weerstand minstens 100 n.
Level 2: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen 
gebruik onder zware omstandigheden, zoals bij het knielen op 
steen in mijnen en steengroeven. perforatieweerstand minstens 
250 n.

EN 381 Beschermende kleding voor gebruikers 
van kettingzagen

EN 381 De norm en 381 komt overeen met beschermende 
kleding voor gebruikers van kettingzagen. De norm is 
samengesteld uit meerdere delen. elk deel behandelt een 
specifi ek deel van het lichaam:

EN 381-5:1995 Eisen voor beenbeschermers 
beschermende kleding gecertifi ceerd volgens de en 381-5 norm 
biedt bescherming voor de benen tegen snijwonden van manueel 
bediende kettingzagen. Het kledingstuk is gecertifi ceerd volgens 
de draaisnelheid van de ketting.

Klasse Kettingsnelheid (m/s)
0 16

1 20

2 24

3 28

De en 381-5 norm geeft drie verschillende ontwerpen volgens 
de opgegeven klasse. ontwerp a en b worden gebruikt voor het 
dagelijks werk van professionele boswachters. ontwerp C bedekt 
het volledige been en wordt meer gebruikt voor personen die niet 
regelmatig met kettingzagen werken (en bijgevolg een hogere 
risicogroep vormen), of in buitengewone omstandigheden, zoals 
bij het werken in bomen.

EN 381-7:1999 Eisen voor beschermende 
handschoenen
Deze norm specifi ceert de eisen voor handschoenen met 
betrekking tot de weerstand tegen insnijdingen door een 
kettingzaag, bij beproeving volgens de methode beschreven in 
en 381-4.

EN 381-9:1997 Eisen voor beenkappen voor 
kettingzagen
Deze norm specifi ceert de aan te wenden criteria bij het 
beoordelen van de weerstand van beenkappen tegen insnijding 
door kettingzagen. De norm bevat tevens een eis inzake de 
weerstand van de lussen die onder de voet door lopen. Deze 
norm geldt voor beenkappen, gebruikt in combinatie met 
veiligheidsschoenen conform de en Iso 20345 norm. De 
beenkappen bieden slechts een gedeeltelijke bescherming tegen 
snijwonden veroorzaakt door kettingzagen.

EN 381-11:2002 Eisen voor beschermers voor het 
bovenlichaam
Deze norm houdt in dat de kleding beschermd is voor het 
bovenlichaam, tegen snijwonden van manueel bediende 
kettingzagen. Het kledingstuk is gecertifi ceerd volgens de 
draaisnelheid van de ketting.

EN 469:2006+a1:2006 Beschermende kleding 
voor brandweerlieden

EN 469
Xf1
X1
y1
Z2

brandweerlieden hebben kleding nodig die hen 
beschermt tegen gevaren tijdens een brand. Hun 
kleding mag geen vlam vatten, moet goed ademen 
en voldoende bescherming bieden tegen hitte, 
vlammen en rook. Deze en andere eisen aan kleding 

voor brandweerlieden staan beschreven in deze norm. De norm 
gaat over kleding die het lijf en de benen bedekt. schoenen, 
helmen en andere bescherming vallen erbuiten. 

een basisidee van de norm en 469 is dat 3 waarden ( X / y / Z) 
het prestatieniveau aanduiden (een prestatieniveau 1 dat lager is 
of een hoger prestatieniveau 2):

1. Xf1 of Xf2 De prestaties in de hittetesten (vlam)
2. X1 of X2 De prestaties in de hittetesten (straling)
3. Y1 of Y2 De prestaties in de testen van ondoorlatendheid
4. Z 1 of Z2 Weerstand tegen waterdamp

EN 13034:2005+a1:2009 Beschermende kleding 
tegen vloeibare chemicaliën type 6 van PB (6)

EN 13034 De en 13034 norm legt de vereisten en testmethoden 
vast voor chemische beschermingspakken van type 6, 
zowel pakken voor éénmalig gebruik als 
herbruikbare pakken. Voor bijbehorende uitrustingen, 

zoals handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken 
van het pak wordt verwezen naar de overeenkomstige 
productnormen. type 6 kleding is kleding die een beperkte 
bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van 
chemische vloeistoffen. over het algemeen zal deze kleding 
gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig 
vloeistofdichte materialen. 

EN 14605:2005+a1:2009 Beschermende kleding 
tegen vloeibare chemicaliën (inclusief 
permeatieweerstandstest)

De en 14605 norm beschrijft beschermende (disposable) kleding 
tegen vloeibare chemicaliën (type 3) en chemicaliën in nevelvorm 
(type 4) inclusief producten die een gedeelte van het lichaam 
beschermen. (type pb = parts of body)

Type 3
Volledige lichaamsbescherming met vloeistofdichte verbindingen 
tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk. en indien 
van toepassing tussen de kleding en bijvoorbeeld een hoofdkap, 
overschoenen, handschoenen, etc.

Type 4
Volledige lichaamsbescherming met spraydichte verbindingen 
tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk. en indien 
van toepassing tussen de kleding en bijvoorbeeld een hoofdkap, 
overschoenen, handschoenen, etc.

Vanwege de complexiteit van het product dient u een zorgvuldige 
keuze te maken en de gebruiksaanwijzingen goed ter kennis te 
nemen.

Huidige Europese ‘Types’ in chemisch 
beschermende kleding
EN ‘Types’ Defi nitie Symbolen

en 943-1 & 2
‘type 1’

Gasdichte chemisch beschermende 
kleding
beschermende kleding tegen vloeibare 
en, gasvormige chemicaliën, aërosols en 
stofdeeltjes

en 943-1
‘type 2’

Niet gasdichte chemisch bescher-
mende kleding
pakken die positieve druk overdruk houden 
om de toegang van stof, vloeistoffen en 
dampen te voorkomen

en 14605
‘type 3’

Pakken bestand tegen vloeistoffen
pakken die kunnen beschermen tegen sterke 
en gerichte stralen van vloeibare chemische 
stoffen onder druk

en 14605
‘type 4’

Pakken bestand tegen nevels onder 
druk
verzadiging van vloeibare chemische 
stoffen

en Iso 13982-1
‘type 5’

Bescherming tegen stofdeeltjes
pakken die bescherming geven voor het 
hele lichaam tegen stofdeeltjes in de lucht

en 13034
‘type 6’

Nevelbestendige pakken
pakken die bescherming bieden tegen lichte 
nevels van chemische stoffen

onderstaande normen kunnen van toepassing zijn op de 
verschillende type chemisch bestendige overalls.

Standaard Defi nitie Symbolen

en 1073-2
beschermende kleding tegen contaminatie 
door radioactieve stofdeeltjes

en 14126

beschermende kleding tegen infecterende 
stoffen (‘type’ vooraf gegaan door ‘-b’ 
[type 3-b] duidt goedkeuring door deze 
europese norm aan)

en 1149-1
en 1149-5

beschermende kleding met elektrostatische 
eigenschappen

DIn 32781
beschermende kleding.
beschermende pakken tegen pesticides

en Iso 14116
beschermende kleding
Materialen met beperkte vlamverspreiding

en 12941
ademhalingsbeschermapparatuur
aangedreven fi lterapparaten met 
geïntegreerde helm of kap
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EN ISO 12402 Persoonlijke drijfmiddelen

De en Iso 12402 norm bestaat uit vier verschillende normen. 
De normen zijn voor reddingsvesten en drijfhulpmiddelen, die elk 
een type reddingsvest omschrijven die voor een specifi eke groep 
gebruikers geschikt is.

EN ISO 12402-5:2006 Zwemvesten (niveau 50) 
Drijfvermogen niet groter dan 50 newton. alleen 
geschikt voor goede zwemmers die zich in beschut 
water bevinden. niet veilig bij bewusteloosheid. 
Geschikt voor personen vanaf 40 kg. 

EN ISO 12402-4:2006 Reddingsvesten (niveau 100) 
Drijfvermogen niet groter dan 100 newton. Geschikt 
voor volwassenen en kinderen die kunnen zwemmen 
die zich bevinden op binnenwater of beschut water. 
Deze vesten zijn beperkt veilig bij bewusteloosheid, 

afhankelijk van de gedragen kleding.

EN ISO 12402-3:2006 Reddingsvesten (niveau 150) 
Drijfvermogen niet groter dan 150 newton. Geschikt 
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers. Dit vest is 
onder vrijwel alle omstandigheden veilig bij 
bewusteloosheid. bij het dragen van zware 

waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid.

EN ISO 12402-2:2006 Reddingsvesten (niveau 275) 
Drijfvermogen niet groter dan 275 newton. Geschikt 
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers op open zee 
en onder extreem zware weersomstandigheden. Dit 
vest is ook geschikt voor dragers van zware 

waterdichte kleding en is onder vrijwel alle weersomstandigheden 
volkomen veilig bij bewusteloosheid.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment bedrijfskleding. Mocht u een bepaald product niet 
kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.

 BEDRIJFSKLEDING
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Fristads Kansas 233 Luxe broek

Zwart - art.nr.: 2.28.727.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 295 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• slijtvast
• Zonder bandplooi
• Grote beenzak met verborgen rits en klep, kleinere beenzak voor 

mobiele telefoon en duimstok en pennenhouder
• Maten: 42 t/m 66 (kaki en grijs vanaf 44 t/m 62) 

Marineblauw
art.nr.: 2.28.720.00*

kaki
art.nr.: 2.28.724.00*

Grijs
art.nr.: 2.28.726.00*

Fristads Kansas 480 P154 jack

Donkergrijs - art.nr.: 2.48.507.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Verstelbare taille en mouwen
• twee zakken aan de voorzijde, twee borstzakken met klep, één met 

pennenzakje, één binnenzak en binnenzak voor mobiele telefoon  
met klittenband

• Maten: Xs t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.48.506.00*

korenblauw
art.nr.: 2.48.508.00*

Zwart
art.nr.: 2.48.509.00*

m-Wear 7260 Eduard broek

Grijs - art.nr.: 2.27.263.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
• kniezakken
• "triple stitch" naden voor extra versteviging
• twee achterzakken met klep waarvan één met klittenbandsluiting, 

spijkerzakken met gereedschapslussen, één duimstokzak en één 
dijbeenzak met extra GsM zak

• D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus
• Maten: 44 t/m 64 

 
Marineblauw

art.nr.: 2.27.260.00

 
Wit

art.nr.: 2.27.262.00

 
Zwart

art.nr.: 2.27.265.00

m-Wear 2263 jas

art.nr.: 2.22.263.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting
• Manchetten met drukknoopsluiting
• twee borstzakken met klep, D-ring en gereedschapslussen
• Versterkte schouderstukken
• twee verticale steekzakken
• afritsbare mouwen
• pennenzakje op mouw
• kleur: grijs/zwart
• Maten: s t/m 3Xl

EN ISO 12402 Persoonlijke drijfmiddelen

De en Iso 12402 norm bestaat uit vier verschillende normen. 
De normen zijn voor reddingsvesten en drijfhulpmiddelen, die elk 
een type reddingsvest omschrijven die voor een specifi eke groep 
gebruikers geschikt is.

EN ISO 12402-5:2006 Zwemvesten (niveau 50) 
Drijfvermogen niet groter dan 50 newton. alleen 
geschikt voor goede zwemmers die zich in beschut 
water bevinden. niet veilig bij bewusteloosheid. 
Geschikt voor personen vanaf 40 kg. 

EN ISO 12402-4:2006 Reddingsvesten (niveau 100) 
Drijfvermogen niet groter dan 100 newton. Geschikt 
voor volwassenen en kinderen die kunnen zwemmen 
die zich bevinden op binnenwater of beschut water. 
Deze vesten zijn beperkt veilig bij bewusteloosheid, 

afhankelijk van de gedragen kleding.

EN ISO 12402-3:2006 Reddingsvesten (niveau 150) 
Drijfvermogen niet groter dan 150 newton. Geschikt 
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers. Dit vest is 
onder vrijwel alle omstandigheden veilig bij 
bewusteloosheid. bij het dragen van zware 

waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid.

EN ISO 12402-2:2006 Reddingsvesten (niveau 275) 
Drijfvermogen niet groter dan 275 newton. Geschikt 
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers op open zee 
en onder extreem zware weersomstandigheden. Dit 
vest is ook geschikt voor dragers van zware 

waterdichte kleding en is onder vrijwel alle weersomstandigheden 
volkomen veilig bij bewusteloosheid.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment bedrijfskleding. Mocht u een bepaald product niet 
kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.
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Fristads Kansas 241 PS25 broek

Korenblauw - art.nr.: 2.28.898.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 290 gr/m²
• stretchkwaliteit
• Cordura verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte verstelbare 

kniebescherming
• twee met Cordura verstevigde, weg te steken, loshangende zakken
• Zak voor duimstok met gereedschapszakje, pennenzakje ingenaaid op 

rechter zijnaad en beenzak met zak voor mobiele telefoon
• Hamerlus en D-ring
• Maten: 44 t/m 66
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: kaki en wit

Marineblauw
art.nr.: 2.28.890.00

Zwart
art.nr.: 2.28.891.00*

Grijs
art.nr.: 2.28.892.00*

Fristads Kansas 278 P154 damesbroek

Zwart - art.nr.: 2.28.704.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• twee steekzakken, twee achterzakken waarvan één met klep, beenzak 

met duimstokzak aan binnenzijde, drie extra zakjes, beenzak met klep 
en mobiele telefoonzak met klep

• Maten: 34 t/m 50 

Grijs
art.nr.: 2.28.700.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.28.706.00*

HaVEP 80231 broek

Zwart/charcoal grijs - art.nr.: 2.27.646.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken, twee achterzakken, loshangende duimstokzak met extra 

toolzakjes, loshangende dijbeenzak, hamerlus en D-ring
• Cordura versterkingen en drievoudig gestikte naden
• Zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/lycra) in de knieholte 
• extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
• Maten: 46 t/m 64
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: kaki/charcoal grijs en  

groen/charcoal grijs

Marineblauw
art.nr.: 2.27.647.00*

Wit/charcoal grijs
art.nr.: 2.27.648.00*

Charcoal grijs
art.nr.: 2.27.649.00*

HaVEP 8237 broek

Wit - art.nr.: 2.28.682.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee ingezette zijzakken, achterzak en duimstokzak
• elastiek in rug
• Maten: 42 t/m 64 (wit vanaf 44)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: flessengroen 

Marineblauw
art.nr.: 2.28.670.00*

korenblauw
art.nr.: 2.28.671.00*

rafblauw
art.nr.: 2.28.672.00*
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Blåkläder 1525 broek

art.nr.: 2.80.483.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, effen, 166 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op hangzakken, duimstokzak, knieën en 

achterzakken
• Hamerlus aan zijkant
• lussen, waarvan één met D-ring
• Metalen knopen
• Drie-dubbel gestikte naden
• achterzakken met plooi, beenzak met klep en plooi met pennenzak, 

extra zak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken met opzetstuk, 
spijkerzakken met schroevendraaierzakken en gereedschaphouder die 
in de geplooide voorzakken kunnen worden opgeborgen, duimstokzak 
met meshouder en pennenzak

• kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
• kleur: donkergrijs/zwart
• Maten: 44 t/m 64

Blåkläder 1503 broek

Grijs/zwart - art.nr.: 2.80.465.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op knieën en achterzakken
• Hamerlus aan zijkant, lussen, waarvan één met D-ring
• achterzakken, beenzak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken, 

spijkerzakken, duimstokzak met meshouder en pennenzak
• kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
• Maten: 44 t/m 62
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood/zwart,  

korenblauw/zwart en zwart/grijs

Wit/grijs
art.nr.: 2.80.460.00

kaki/zwart
art.nr.: 2.80.461.00

Marineblauw/zwart
art.nr.: 2.80.464.00

HaVEP 4024 stofjas

Rafblauw - art.nr.: 2.23.072.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verstelbare doorsteekceintuur met drukknopen
• twee voorzakken, één borstzak en één binnenzak
• rugplooien
• Maten: 46 t/m 64 

Marineblauw
art.nr.: 2.23.070.00*

Flessengroen
art.nr.: 2.23.086.00*

HaVEP 4025 stofjas

art.nr.: 2.23.182.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee voorzakken, één borstzak, één binnenzak, één GsM-zakje en 

pennenzakje op mouw
• tailleband op rug
• rugplooien
• kleur: wit
• Maten: 44 t/m 64
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Helly Hansen 76447 ashford broek

marineblauw - art.nr.: 2.27.732.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 275 gr/m²
• Click-on lussen voor, achter en aan de zijden voor extra gereedschap
• twee steekzakken, twee achterzakken, waarvan één met klep 

en klittenbandsluiting, zak met klep op het bovenbeen voor het 
opbergen van bijvoorbeeld timmermanspotlood en extra accessoires/
gereedschappen en zak voor duimstok met ruimte voor bijvoorbeeld een 
winkelhaak die aan onderzijde los is voor extra flexibiliteit

• Inzetstuk in het kruis voor optimale pasvorm en bewegingsvrijheid
• Maten: 44 t/m 64

Zwart
art.nr.: 2.27.730.00*

Grijs
art.nr.: 2.27.733.00*

Blåkläder 1570 1860 broek

marineblauw - art.nr.: 2.80.530.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op knieën en achterzakken
• Hamerlus aan zijkant en lussen, waarvan één met D-ring
• Drie-dubbel gestikte naden
• achterzakken, beenzak, telefoonzak, ID-kaartzak, voorzakken, 

duimstokzak met meshouder en pennenzak
• Maten: 44 t/m 62
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: rood

korenblauw
art.nr.: 2.80.529.00

Grijs
art.nr.: 2.80.531.00

Zwart
art.nr.: 2.80.532.00

Blåkläder 1532 1860 broek

art.nr.: 2.80.502.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op knieën
• Hamerlus aan zijkant
• lussen, waarvan één met D-ring
• Metalen knopen
• Drie-dubbel gestikte naden
• achterzakken met plooi, beenzak met klep en plooi met pennenzak, 

extra zak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken met opzetstuk, 
extra meszak op de dij, spijkerzakken met schroevendraaierzakken en 
gereedschaphouder die in de geplooide voorzakken kunnen worden 
opgeborgen, duimstokzak met meshouder en pennenzak

• kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
• kleur: grijs
• Maten: 44 t/m 62

Blåkläder 1530 1860 broek

Kaki - art.nr.: 2.80.494.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op knieën en achterzakken
• Hamerlus aan zijkant en lussen, waarvan één met D-ring
• Drie-dubbel gestikte naden
• ID-kaartzak, achterzakken, beenzak, telefoonzak, voorzakken met 

opzetstuk, spijkerzakken en duimstokzak met meshouder en pennenzak
• Maten: 44 t/m 62
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: rood 

korenblauw
art.nr.: 2.80.496.00

Marineblauw
art.nr.: 2.80.497.00

Zwart
art.nr.: 2.80.498.00
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HaVEP 8634 broek

art.nr.: 2.29.021.00*
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken waarvan één met horlogezakje, twee 

achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met 
klep en GsM-zakje met klep

• Cordura versterkingen
• een D-ring voor en één D-ring achter
• kleur: zwart
• Maten: 44 t/m 64

HaVEP 8730 broek

Zwart - art.nr.: 2.29.071.00
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, canvas, 320 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken, twee loshangende voorzakken, twee achterzakken, 

duimstokzak, dijbeenzak met klep en GsM-zakje
• Verstelbare Cordura kniezakken
• riem
• Cordura versterkingen
• Hamerlus
• reflecterende piping
• Maten: 42 t/m 64 (marineblauw en zwart vanaf 46 leverbaar)

Marineblauw
art.nr.: 2.29.060.00*

antraciet
art.nr.: 2.29.073.00*

HaVEP 8597 broek

Zwart - art.nr.: 2.29.011.00
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken waarvan één met horlogezakje, twee 

achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak  
met klep en GsM-zakje met klep

• Cordura kniezakken en Cordura versterkingen
• een D-ring voor en één D-ring achter
• Maten: 44 t/m 64 (zwart vanaf 40, grijs vanaf 46 en wit/grijs vanaf 

46 t/m 62)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen/zwart

Marineblauw
art.nr.: 2.29.000.00

Grijs
art.nr.: 2.29.013.00

Wit/grijs
art.nr.: 2.29.012.00*

HaVEP 80229 broek

Zwart/charcoal grijs - art.nr.: 2.27.658.00*
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 320 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken, twee achterzakken waarvan één met klep, loshangende 

duimstokzak met extra toolzakjes en loshangende dijbeenzak
• eén D-ring voor badgehouder en verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop
• Cordura kniezakken en versterkingen en drievoudig gestikte naden 
• Zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/lycra) in de knieholte
• extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
• Maten: 46 t/m 64
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: kaki/charcoal grijs

Marineblauw
art.nr.: 2.27.659.00*

Wit/charcoal grijs
art.nr.: 2.27.660.00*

Charcoal grijs
art.nr.: 2.27.661.00*
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HaVEP 4023 stofjas

marineblauw - art.nr.: 2.22.270.00*
• kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee voorzakken, borstzak, binnenzak en GsM-zakje
• pennenzakje op mouw
• tailleband op rug, rugplooien en split
• Maten: 46 t/m 64 (rafblauw vanaf 40 en wit vanaf 44)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: grijs en kaki 

korenblauw
art.nr.: 2.22.271.00*

rafblauw
art.nr.: 2.22.272.00*

Wit
art.nr.: 2.22.282.00*

HaVEP 8286 broek

marineblauw - art.nr.: 2.27.390.00
• kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• kniezakken
• twee ingezette zijzakken, twee achterzakken waarvan één met knoop 

en één duimstokzak
• elastiek in rug
• Maten: 44 t/m 64 (korenblauw en kaki vanaf 46) 

korenblauw
art.nr.: 2.27.391.00*

Wit
art.nr.: 2.27.392.00*

kaki
art.nr.: 2.27.394.00*

HaVEP 8262 broek

marineblauw - art.nr.: 2.27.370.00
• kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken, twee achterzakken waarvan één met knoop 

en één duimstokzak
• elastiek in rug
• Maten: 42 t/m 66 (k.blauw en kaki vanaf 44 en oranje van 44 t/m 64)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rafblauw, wit, grijs, olijfgroen 

en flessengroen 

korenblauw
art.nr.: 2.27.371.00*

kaki
art.nr.: 2.27.374.00*

oranje
art.nr.: 2.27.376.00*

HaVEP 3054 jas

marineblauw - art.nr.: 2.22.370.00*
• kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte knoopsluiting
• twee voorzakken, één borstzak en één binnenzak
• Maten: 46 t/m 64
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: wit 

korenblauw
art.nr.: 2.22.371.00*

kaki
art.nr.: 2.22.374.00*

Grijs
art.nr.: 2.22.383.00*
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Blåkläder X1500 1370 broek

Grijs/zwart - art.nr.: 2.80.456.00
• kwaliteit: 100% katoen, twill, 370 gr/m²
• Voorgevormde pijpen
• Cordura versterkte zakken, knieën en onderkant
• Verstevigde naad in kruis, binnenbeennaad dubbel gestikt
• achterzakken, beenzak met dubbel vak, zak met rits op dij en schuine 

voorzakken
• kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
• Cordura versterkte duimstokzak met pennenzak en meshouder
• Verstelbare broekspijp opening met aanrijgkoord en Cordura-versterkt
• Maten: 44 t/m 62

Marineblauw/zwart
art.nr.: 2.80.455.00

Zwart
art.nr.: 2.80.457.00

Blåkläder 1091 broek

art.nr.: 2.80.406.00
• kwaliteit: 100% katoen, twill, 320 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Deze broek heeft zakken speciaal ontworpen voor de gereedschappen 

van de schilders
• Cordura-versterking op knieën, achterzakken en plamuurmeszak
• achterzakken met plooi, beenzak met pennenzak, telefoonzak en  

ID-kaartzak, beenzak, speciaal bedoeld voor plamuurmes en 
voorzakken met opzetstuk

• Hamerlus aan zijkant
• lussen, waarvan één met D-ring
• Metalen knopen
• Drie-dubbel gestikte naden
• kleur: wit
• Maten: 44 t/m 62

Fristads Kansas 255K FaS broek

Blauw - art.nr.: 2.28.780.00*
• kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
• Zakken die onderhevig zijn aan slijtage zijn verstevigd met 100% 

polyamide
• Cordura verstevigde kniezakken
• twee weg te steken, met Cordura verstevigde, loshangende zakken, 

twee grote zakken aan voor- en achterzijde, verborgen  
ID-pashouder, duimstokzak, pennenzakje, zak voor mobiele telefoon, 
gereedschapszakje, beenzak met klep, twee hamerlussen, waarvan  
één verstelbaar, knoop en lus voor timmermansmes

• Maten: 44 t/m 60

Zwart
art.nr.: 2.28.781.00*

Fristads Kansas 451 FaS jack

Zwart - art.nr.: 2.42.219.00*
• kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
• rits tot bovenzijde kraag
• Ventilatie op rugpand
• Verstelbare mouwen en taille
• Veiligheidszakje, twee zakken aan de voorzijde, twee borstzakken met 

klep en knoop, één met knoop en lus voor timmermansmes en één met 
gereedschapslussen en zak op mouw

• Verborgen ID-pashouder
• binnenzak met knoop en binnenzak voor mobiele telefoon
• Maten: Xs t/m 3Xl

blauw
art.nr.: 2.42.218.00*

Donkergrijs
art.nr.: 2.42.222.00*

catalogus2016_2.indd   115 11-04-17   16:13



WERKKLEDING aLGEmEEN - Jassen en broeken katoen

116BEDRIJFSKLEDING

Bram's Paris Sander 1.3590/a82 
spijkerbroek 

Lengte 32 - art.nr.: 2.31.778.00
• kwaliteit: 14,5 oz (blue) Denim
• ykk-ritssluiting
• Dijbeenzak met geïntegreerde telefoonzak met klittenbandsluiting
• normal Waist
• Cordura kniestukken t.b.v. universele kniepads
• sleutelhouder, duimstokzak, rolmaatzakje en hamerlus
• achterzakken met klittenbandsluiting
• kleur: donkerblauw
• Maten: 30 t/m 42
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: zwart 

lengte 34
art.nr.: 2.31.779.00

Bram's Paris Dylan 1.3700/a50 
spijkerbroek 

Lengte 32 - art.nr.: 2.31.761.00
• kwaliteit: 100% katoen
• ykk-ritssluiting
• 5-pocket model
• Comfort fi t
• Medium waist
• rechte pijp
• stone Wash kleur
• kleur: blauw
• Maten: 30 t/m 48 (lengte 36 is t/m 42) 

lengte 30
art.nr.: 2.31.760.00*

lengte 34
art.nr.: 2.31.762.00

lengte 36
art.nr.: 2.31.763.00

Bram's Paris Elton 3.3095/a51 
spijkerjack 

art.nr.: 2.22.740.00
• kwaliteit: 100% katoen
• knoopsluiting
• twee borstzakken met klep en twee insteekzakken
• stone Wash kleur
• kleur: blauw
• Maten: M t/m 3Xl 

Broek 100% katoen 

art.nr.: 2.27.270.00
• kwaliteit: 100% katoen, 260 gr/m²
• Gulpsluiting met rits
• Vast elastiek in de rugband
• riemlussen
• een dijbeenzak met extra zakje, één duimstokzak en twee achterzakken
• kniezakken
• kleur: marineblauw
• Maten: 44 t/m 64 
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Wrangler Texas Stretch spijkerbroek

Lengte 32 - art.nr.: 2.59.207.00
• kwaliteit: 98,5% katoen/1,5% elastaan
• ritssluiting
• recht model spijkerbroek
• stretch model
• 5-pocket model
• stone Wash kleur
• kleur: blauw
• Maten: 30 t/m 42 (lengte 32 is t/m 44, lengte 34 is t/m 48 en  

lengte 36 vanaf 32 t/m 44)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: donkerblauw

lengte 30
art.nr.: 2.59.206.00*

lengte 34
art.nr.: 2.59.208.00

lengte 36
art.nr.: 2.59.209.00

Wrangler Texas Stone blauw 
spijkerbroek

Lengte 30 - art.nr.: 2.59.201.00
• kwaliteit: 100% katoen (stonewash Denim)
• ritssluiting
• regular fit
• 5-pocket model
• rechte pijp
• kleur: blauw
• Maten: 30 t/m 42 (lengte 32 is t/m 48 en lengte 36 vanaf 32 t/m 38)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: donkerblauw 

lengte 32
art.nr.: 2.59.202.00

lengte 34
art.nr.: 2.59.203.00

lengte 36
art.nr.: 2.59.204.00

Bram's Paris Lisa 1.4350/R12 dames 
spijkerbroek

Lengte 30 - art.nr.: 2.31.600.00*
• kwaliteit: 98% katoen/2% stretch
• ykk-ritssluiting
• 5-pocket model
• tight fit
• smalle pijp
• Hoge taille
• Duimstokzak en zijzak met klittenbandsluiting
• kleur: donkerblauw
• Maten: 28 t/m 40 

lengte 32
art.nr.: 2.31.601.00*

Bram's Paris mike 1.3311/a50 
spijkerbroek

Lengte 32 - art.nr.: 2.31.688.00*
• kwaliteit: 100% katoen
• ykk-ritssluiting
• 5-pocket model
• regular fit
• recht model
• Medium waist
• Duimstokzak
• kleur: blauw
• Maten: 29 t/m 44
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: donkerblauw

lengte 34
art.nr.: 2.31.690.00*

lengte 36
art.nr.: 2.31.692.00*
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Blåkläder 2610 amerikaanse overall

Zwart - art.nr.: 2.80.391.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 240 gr/m²
• Gulp met kunststof rits
• Hamerlus aan zijkant
• Metalen knopen
• Verstelbaar in de taille
• Metaalvrije gesp
• achterzak met klep, borstzak met klep en pennenzak, binnenzak met 

rits, zijzakken en duimstokzak met pennenzak
• Maten: 44 t/m 64
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw

Grijs
art.nr.: 2.80.390.00

kaki
art.nr.: 2.80.386.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.80.389.00*

HaVEP 2095 amerikaanse overall

Flessengroen - art.nr.: 2.13.896.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en 

duimstokzak
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Maten: 44 t/m 66 (marineblauw en korenblauw vanaf 46)

Marineblauw
art.nr.: 2.13.880.00*

korenblauw
art.nr.: 2.13.881.00*

rafblauw
art.nr.: 2.13.882.00*

HaVEP 2096 overall

marineblauw - art.nr.: 2.13.280.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en 

duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• Maten: 44 t/m 66 (wit vanaf 46 en zwart van 46 t/m 64)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rafblauw, kaki en flessengroen 

korenblauw
art.nr.: 2.13.281.00*

Zwart
art.nr.: 2.13.283.00*

Wit
art.nr.: 2.13.292.00*

HaVEP 20199 overall

Kaki/charcoal grijs - art.nr.: 2.12.435.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
• twee zijzakken, twee borstzakken, twee achterzakken, loshangende 

duimstokzak en loshangende dijbeenzak
• Cordura kniezakken met opening afsluitbaar met klep en klittenband
• Cordura versterkingen en drievoudig gestikte naden
• Verstelbare hamerlus en D-ring voor badgehouder
• stretch doek (polyamide/lycra) in de knieholte en in de onderrug
• extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
• Maten: 46 t/m 64

Zwart/charcoal grijs
art.nr.: 2.12.433.00*

Charcoal grijs
art.nr.: 2.12.434.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.12.432.00*
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HaVEP 2263 amerikaanse overall

Flessengroen - art.nr.: 2.14.056.00*
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en 

duimstokzak
• kniezakken
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Maten: 46 t/m 64 

Marineblauw
art.nr.: 2.14.040.00*

korenblauw
art.nr.: 2.14.041.00*

HaVEP 2166 overall

Rood - art.nr.: 2.14.688.00*
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
• twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee 

achterzakken en duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• Maten: 44 t/m 64 (oranje vanaf 46 t/m 64, rood vanaf 46 t/m 66) 

korenblauw
art.nr.: 2.14.681.00*

oranje
art.nr.: 2.14.686.00*

Flessengroen
art.nr.: 2.14.695.00*

HaVEP 2412 overall

Flessengroen - art.nr.: 2.14.346.00*
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• kniezakken
• twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en 

duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• Manchetten met drukknopen
• Maten: 46 t/m 64 

Marineblauw
art.nr.: 2.14.340.00*

korenblauw
art.nr.: 2.14.341.00*

HaVEP 2154 overall

Korenblauw - art.nr.: 2.14.281.00*
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en 

duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• Manchetten met drukknopen
• Maten: 46 t/m 68 (korenblauw en flessengroen t/m 64) 

Marineblauw
art.nr.: 2.14.280.00*

Flessengroen
art.nr.: 2.14.296.00*
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Rally-overall 100% katoen 

Korenblauw - art.nr.: 2.12.501.00
• kwaliteit: 100% katoen, 280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting voorzien van dubbele slider
• kniezakken en zakdoortasten
• een duimstokzak, twee achterzakken en twee borstzakken met rits
• rugplooien
• Drukknopen aan mouwen en pijpen
• Maten: 46 t/m 64 

oranje
art.nr.: 2.12.506.00

rood
art.nr.: 2.12.508.00

HaVEP 2090 overall 

marineblauw - art.nr.: 2.12.300.00
• kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, een 

achterzak en een duimstokzak
• elastiek in rug en rugplooien
• Maten: 42 t/m 72 (olijfgroen t/m 64, oranje van 46 t/m 66 en grijs 

van 46 t/m 64)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, kaki, rood, wit 

en fl essengroen (of met kniezakken, model 2231 in marineblauw en 
korenblauw) 

oranje
art.nr.: 2.12.306.00*

Grijs
art.nr.: 2.12.313.00*

olijfgroen
art.nr.: 2.12.315.00*

Overall 100% katoen 

art.nr.: 2.12.080.00
• kwaliteit: 100% katoen, 260 gr/m²
• Verdekte knoopsluiting
• twee borstzakken met klep, twee opgezette zakken, een duimstokzak, 

een achterzak en twee intasten
• elastiek in rug
• kleur: marineblauw
• Maten: 46 t/m 64 
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HaVEP 2098 amerikaanse overall 

Oranje - art.nr.: 2.12.886.00
• kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en 

duimstokzak
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Maten: 44 t/m 66 (korenblauw t/m 64, olijfgroen en oranje van 46 t/m 

64)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: kaki, rood, wit en fl essengroen

 

Marineblauw
art.nr.: 2.12.880.00

korenblauw
art.nr.: 2.12.881.00*

olijfgroen
art.nr.: 2.12.895.00*

HaVEP 2136 rally-overall 

Korenblauw - art.nr.: 2.12.681.00
• kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• 2-weg ritssluiting
• twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met rits, achterzak en 

duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• Maten: 42 t/m 66 

rood
art.nr.: 2.12.688.00*

Flessengroen
art.nr.: 2.12.696.00*

HaVEP 2161 rally-kinderoverall 

Korenblauw - art.nr.: 2.12.661.00*
• kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• 2-weg ritssluiting
• twee borstzakken met klep, een achterzak en twee zijzakken
• elastiek in rug
• Maten: 98 t/m 170 

rood
art.nr.: 2.12.668.00*
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HaVEP 80241 korte broek

Zwart/charcoal grijs - art.nr.: 2.27.652.00* 
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken waarvan een extra zakje met rits, twee achterzakken 

waarvan een met klep, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes, 
ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden 
door de geïntegreerde GsM-zak en de extra toolzakjes

• Cordura versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken
• brede riemlussen, verstelbare hamerlus en 1 D-ring voor badgehouder
• Maten: 46 t/m 64
• ook verkrijgbaar in: groen/charcoal grijs en wit/charcoal grijs

Charcoal grijs  
art.nr.: 2.27.653.00*

Marineblauw 
art.nr.: 2.27.654.00*

kaki/charcoal grijs 
art.nr.: 2.27.655.00*

Blåkläder 1534 1310 korte broek

Kaki - art.nr.: 2.80.349.00
• kwaliteit: 100% katoen, canvas, 270 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura versterkte achterzakken
• Hamerlus aan zijkant en lussen, waarvan één met D-ring
• Drie-dubbel gestikte naden
• achterzakken, beenzak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken 

met opzetstuk, spijkerzakken met schroevendraaierzakken en 
gereedschaphouder, duimstokzak met meshouder en pennenzak

• Maten: 44 t/m 62

Zwart
art.nr.: 2.80.350.00

Blåkläder 1502 1370 korte broek

art.nr.: 2.80.345.00
• kwaliteit: 100% katoen, twill, 370 gr/m²
• Industrieel wasbaar
• Met Cordura-versterking op spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, 

dijbeenzakken en dijen
• lussen, waarvan één met D-ring
• ID-kaartzak, afsluitbaar
• achterzakken met plooi, beenzak met dubbel vak, voorzien van 

pennenzak en telefoonzak in waterafstotend materiaal, zak met rits op 
dij, schuine voorzakken, spijkerzakken met gereedschaphouder, kunnen 
in de broek worden weggestopt en met Cordura-versterkte duimstokzak 
met pennenzak en meshouder

• kleur: grijs/zwart
• Maten: 44 t/m 60

m-Wear korte broek

9653, grijs - art.nr.: 2.29.653.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• "triple stitch" naden voor extra versteviging
• twee achterzakken waarvan één met klep met velcro sluiting, twee 

opgezette zakken en twee steekzakken en een dijbeenzak met extra 
GsM zak

• D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus
• Maten: 44 t/m 64 

9651, zwart
art.nr.: 2.29.651.00
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Bram's Paris Brad 2.353/a54 
spijkeroverhemd

art.nr.: 2.57.715.00
• kwaliteit: 100% katoen
• Drukknoopsluiting
• lange mouw
• twee borstzakken met klep
• Casual fit
• kleur: blauw
• Maten: s t/m 3Xl

Fristads Kansas 7385 B60 overhemd

Zwart - art.nr.: 2.57.671.00*
• kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen, 177 gr/m²
• knoopsluiting
• lange mouw
• luxe stof
• Voorbehandeld tegen krimpen
• twee borstzakken, pennenzakje en een zak voor mobiele telefoon 
• Maten: s t/m 4Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: flessengroen, korenblauw  

en rood

Donkergrijs
art.nr.: 2.57.672.00*

kaki
art.nr.: 2.57.676.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.57.678.00*

HaVEP 7958/7959 overhemd

7958, wit, lange mouw - art.nr.: 2.57.007.00*
• kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 110 gr/m²
• knoopsluiting
• twee borstzakken met klep 
• epauletten
• Manchetten met knopen (model 7958 met lange mouw)
• Maten: 36 t/m 50 

7958, lichtblauw, 
lange mouw

art.nr.: 2.57.008.00*

7959, wit, 
korte mouw

art.nr.: 2.57.006.00*

7959, lichtblauw, 
korte mouw

art.nr.: 2.57.009.00*

HaVEP 1624/1626 overhemd

1624, lichtblauw, lange mouw - art.nr.: 2.57.000.00
• kwaliteit: 100% katoen, platbinding, 145 gr/m²
• Metalen knoopsluiting
• twee borstzakken met klep waarvan één met pennenzakje
• Verlengd rugpand
• Manchetten met knopen (model 1624 met lange mouw)
• Maten: s t/m 4Xl 

1624, flessengroen, 
lange mouw

art.nr.: 2.57.005.00*

1626, lichtblauw, 
korte mouw

art.nr.: 2.57.073.00*

1626, flessengroen, 
korte mouw

art.nr.: 2.57.075.00*
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Santino Roland sweater

Rood - art.nr.: 2.56.398.00
• kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• ronde hals
• binnenzijde geruwd
• kraag, tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit, korenblauw, flessengroen, 

donkergrijs en bordeaux 

Marineblauw
art.nr.: 2.56.390.00

lichtgrijs
art.nr.: 2.56.393.00*

Zwart
art.nr.: 2.56.397.00*

Blåkläder 3365 sweater

marineblauw - art.nr.: 2.80.697.00
• kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, badstof, 360 gr/m²
• ribgebreide kraag met rits
• Comfortabele sweater van zachte jersey met opgeruwde binnenkant
• boord aan onderkant en aan mouweinde
• Maten: Xs t/m 4Xl 

Grijs
art.nr.: 2.80.698.00*

Zwart
art.nr.: 2.80.699.00

Blåkläder 3364 sweater

Zwart - art.nr.: 2.80.696.00
• kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, badstof, 360 gr/m²
• ronde hals
• Comfortabele sweater van zachte jersey met opgeruwde binnenkant
• ribgebreide hals
• boord aan onderkant
• boord aan mouweinde
• Maten: Xs t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.80.694.00

Grijs
art.nr.: 2.80.695.00

m-Wear 6150 sweater

Grijs - art.nr.: 2.76.152.00
• kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 280 gr/m²  

(grijs: 95% katoen/5% viscose)
• ronde hals
• binnenzijde geruwd
• tailleband
• kraag, tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: s t/m 5Xl 

Zwart
art.nr.: 2.76.150.00

Wit
art.nr.: 2.76.151.00

Marineblauw
art.nr.: 2.76.153.00
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m-Wear 6140 polosweater

Wit - art.nr.: 2.76.141.00
• kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 280 gr/m²  

(grijs: 95% katoen/5% viscose)
• tailleband
• binnenzijde geborsteld
• 3-knoopsluiting
• tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: s t/m 5Xl

Zwart
art.nr.: 2.76.140.00

Grijs
art.nr.: 2.76.142.00

Marineblauw
art.nr.: 2.76.143.00

Fristads Kansas 759 PH sweater

art.nr.: 2.56.473.00*
• kwaliteit: 70% acryl/30% polyester, 300 gr/m²
• korte rits tot bovenzijde kraag
• Verstevigingen op de ellebogen en op de schouders
• borstzak met rits en twee zijzakken
• elastische tailleband en manchetten
• kleur: grijs/zwart
• Maten: s t/m 3Xl

Fruit of the Loom 622020 Set-in Sweat 
sweater

Zwart - art.nr.: 2.56.551.00
• kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 280 gr/m²
• ronde hals
• rib boorden van katoen/lycra
• open-end garen met belcoro
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, rood, bordeaux, wit  

en flessengroen 

Marineblauw
art.nr.: 2.56.540.00

korenblauw
art.nr.: 2.56.541.00*

lichtgrijs
art.nr.: 2.56.553.00*

Santino alex sweater

marineblauw - art.nr.: 2.56.815.00*
• kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• opstaande kraag met metalen ¼ ritssluiting
• binnenzijde geruwd
• kraag en manchetten met elastaan
• rechte onderzijde, splitjes in de zijnaden
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en donkergroen 

Zwart
art.nr.: 2.56.814.00*

korenblauw
art.nr.: 2.56.816.00*

Donkergrijs
art.nr.: 2.56.852.00*
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Santino Tesla polosweater 

Lime/marineblauw - art.nr.: 2.55.712.00*
• kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• binnenzijde geruwd
• polokraag met 3-knoopsluiting
• tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit/grijs, 

korenblauw/marineblauw, marineblauw/rood en grijs/zwart 

Marineblauw/
korenblauw

art.nr.: 2.55.714.00*

Zwart/grijs
art.nr.: 2.55.716.00*

Zwart/rood
art.nr.: 2.55.718.00*

Santino Rick polosweater 

Donkergrijs - art.nr.: 2.57.993.00*
• kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• polokraag met knoopsluiting
• Manchetten met elastaan
• rechte onderzijde, splitjes in de zijnaden
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: donkergroen, rood en zwart 

Marineblauw
art.nr.: 2.57.990.00*

Wit
art.nr.: 2.57.992.00*

korenblauw
art.nr.: 2.57.997.00*

Santino Robin polosweater 

marineblauw - art.nr.: 2.56.380.00
• kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• binnenzijde geruwd
• polokraag met 3-knoopsluiting
• tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: paars, lime, wit, lichtgrijs, 

donkergroen, oranje, donkergrijs en bordeaux 

korenblauw
art.nr.: 2.56.381.00*

rood
art.nr.: 2.56.388.00*

Zwart
art.nr.: 2.56.391.00*
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Fruit of the Loom 622080 Classic 
hooded sweater

Rood - art.nr.: 2.55.988.00*
• kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 280 gr/m²
• Gevoerde capuchon met aanrijgkoord in dezelfde kleur
• ribboorden met lycra
• kangoeroezak
• alle afwerking dubbel gestikt
• open-end garen met belcoro
• Maten: s t/m XXl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, flessengroen en 

lichtgrijs

Donker marineblauw
art.nr.: 2.55.985.00*

Zwart
art.nr.: 2.55.987.00*

Donkergrijs
art.nr.: 2.55.990.00*

Fruit of the Loom 620340 Premium 
hooded sweater

Grijs - art.nr.: 2.56.163.00
• kwaliteit: 70% katoen/30% polyester, 280 gr/m²
• Modieuze metalen ykk-rits over de volle lengte
• Ingezette mouwen
• Gevoerde capuchon en plat koord in dezelfde kleur
• rib boorden met elastaan
• twee steekzakken
• Maten: s t/m XXl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, olijfgroen en 

bordeaux 

Zwart
art.nr.: 2.56.161.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.56.165.00

rood
art.nr.: 2.56.168.00*

Blåkläder 3399 hooded sweater

Blauw/grijs - art.nr.: 2.80.910.00*
• kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 320 gr/m²
• Vaste, getwiste capuchon met koord
• ruime kangoeroezak met een binnenzak met rits voor mobiele telefoon 

of bankkaart
• Met de lus in de nek kan de sweater eenvoudig worden opgehangen
• boord aan mouweinde
• Maten: Xs t/m 4Xl 

Grijs/blauw
art.nr.: 2.80.911.00*

Zwart/grijs
art.nr.: 2.80.912.00*

Blåkläder 3370 polosweater

marineblauw - art.nr.: 2.80.709.00
• kwaliteit: 100% katoen, french terry, 320 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• ribgebreide kraag
• Verstevigde schoudernaad
• Verstevigde naad in nek
• boord aan onderkant en aan mouweinde
• Maten: s t/m XXl 

Grijs
art.nr.: 2.80.710.00

Zwart
art.nr.: 2.80.711.00
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Santino Serfaus fleece sweater

marineblauw - art.nr.: 2.56.242.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
• ¼ ritssluiting
• eén zijde anti-pilling polarfleece
• twee steekzakken met rits
• rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
• Maten: s t/m 5Xl (rood en antraciet t/m 3Xl)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, lime, aqua,  

paars en donkergroen 

Zwart
art.nr.: 2.56.241.00*

rood
art.nr.: 2.56.243.00*

antraciet
art.nr.: 2.56.245.00*

Commandotrui

art.nr.: 2.56.268.00
• kwaliteit: 50% wol/50% acryl, 400 gr/m²
• een borstzak met klep en klittenband
• schouderstukken met epauletten
• elleboogstukken
• ronde hals
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Schipperstrui

art.nr.: 2.56.280.00
• kwaliteit: 100% acryl, 400 gr/m²
• kunststof ritssluiting
• Dubbel gebreide col
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m XXl

Helly Hansen 79147 Chelsea FZ 
hooded sweater

Donkergrijs - art.nr.: 2.52.923.00*
• kwaliteit: meerlaagse jersey, 88% polyester/12% katoen, 425 gr/m²
• Frontrits
• elastisch ribbelweefsel in onderste boord en manchetten
• twee frontzakken met rits
• Verstelbare capuchon
• reflecterende biezen
• Maten: s t/m 3Xl 

Zwart
art.nr.: 2.52.992.00*
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Santino Jive T-shirt 

marineblauw - art.nr.: 2.56.120.00
• kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 180 gr/m²
• ronde hals afgewerkt met biesje in rib 1x1
• korte mouw
• single jersey met een naar voren gelegde schoudernaad voor meer 

draagcomfort en vormbehoud
• Getailleerd model met zijnaden
• Maten: s t/m 3Xl 

Zwart
art.nr.: 2.56.121.00

Wit
art.nr.: 2.56.122.00*

Grafi et
art.nr.: 2.56.123.00*

Santino Joy T-shirt 

marineblauw - art.nr.: 2.56.750.00
• kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 150 gr/m²
• ronde hals
• korte mouw
• rondgebreid t-shirt (zonder zijnaden)
• Dubbele ribkraag
• nektape van schouder tot schouder
• Maten: s t/m 5Xl  + 7Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: fl essengroen, korenblauw, 

aqua, geel, oranje, fuchsia, rood, bordeaux, lichtgrijs en lime 

Zwart
art.nr.: 2.56.761.00

Wit
art.nr.: 2.56.762.00

Donkergrijs
art.nr.: 2.56.753.00*

m-Wear 6110 T-shirt 

Wit - art.nr.: 2.76.111.00
• kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 180 gr/m² 

(grijs: 95% katoen/5% viscose)
• ronde hals
• single jersey
• rondgebreid t-shirt (zonder zijnaden)
• korte mouw
• Maten: s t/m 5Xl 

Zwart
art.nr.: 2.76.110.00

Grijs
art.nr.: 2.76.112.00

Marineblauw
art.nr.: 2.76.113.00
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Santino James T-shirt

marineblauw - art.nr.: 2.57.963.00*
• kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 190 gr/m² 

(donkergrijs is 65% polyester/35% katoen)
• ronde hals
• lange mouw
• single jersey
• Dubbele ribkraag
• Manchetten met katoen/elastaan
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, donkergroen, 

korenblauw en aqua

Zwart
art.nr.: 2.57.961.00*

Wit
art.nr.: 2.57.962.00*

Donkergrijs
art.nr.: 2.57.964.00*

Santino Jazz T-shirt

Grafiet - art.nr.: 2.56.853.00*
• kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 180 gr/m²
• V-hals met biesje in rib 1x1
• korte mouw
• single jersey met een naar voren gelegde schoudernaad voor meer 

draagcomfort en vormbehoud
• Getailleerd model met zijnaden
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw en lime 

Wit
art.nr.: 2.56.854.00*

Zwart
art.nr.: 2.56.855.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.56.857.00*

Fruit of the Loom 610440  
Super Premium T T-shirt

Zwart - art.nr.: 2.56.791.00
• kwaliteit: 100% katoen, 205 gr/m² (wit is 190 gr/m²)
• ronde hals
• korte mouw
• single jersey
• rib halsboord van katoen/lycra
• open-end garen met belcoro
• Maten: s t/m 3Xl (korenblauw t/m XXl)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, bordeaux, groen, 

ashgrijs, heather grey en zinc

Marineblauw
art.nr.: 2.56.780.00

korenblauw
art.nr.: 2.56.781.00

Wit
art.nr.: 2.56.812.00

Santino Jolly T-shirt

Korenblauw - art.nr.: 2.56.843.00*
• kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 190 gr/m²
• ronde hals
• nektape van schouder tot schouder
• korte mouw
• single jersey
• rondgebreid t-shirt (zonder zijnaden)
• Dubbele ribkraag
• Maten: s t/m 5Xl + 7Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: donkergroen, lichtgrijs, rood, 

lime en donkergrijs

Marineblauw
art.nr.: 2.56.840.00*

Zwart
art.nr.: 2.56.841.00*

Wit
art.nr.: 2.56.842.00*
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Santino Charma dames poloshirt

Lime - art.nr.: 2.56.425.00*
• kwaliteit: 100% gekamde katoen, 210 gr/m²
• 2-knoopsluiting
• platgebreide rib kraag
• Mouw met ribboord
• splitjes in de zijnaden
• korte mouw
• Maten: Xs t/m XXl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: zwart, rood, oranje en 

korenblauw

aqua
art.nr.: 2.56.424.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.56.427.00*

paars
art.nr.: 2.56.439.00*

Santino Charma poloshirt

Lichtgrijs - art.nr.: 2.56.413.00*
• kwaliteit: 100% gekamde katoen, 210 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• achterzijde 3 cm langer
• Zijsplitjes
• platgebreide rib kraag
• korte mouw
• Maten: s t/m 5Xl (oranje t/m 3Xl)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: bordeaux, fuchsia, lime, 

zwart, wit, korenblauw, donkergroen en aqua

Marineblauw
art.nr.: 2.56.410.00

oranje
art.nr.: 2.56.406.00*

rood
art.nr.: 2.56.408.00*

Santino mojo poloshirt

Zwart - art.nr.: 2.56.101.00
• kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 200 gr/m²
• knoopsluiting
• Meer bewegingsvrijheid door extra rek in de stof
• Mouwen voorzien van rib boordjes aan het uiteinde
• Zware rib polokraag
• Getailleerd model met zijnaden
• korte mouw
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: aqua en lime

Grafiet
art.nr.: 2.56.103.00

Marineblauw
art.nr.: 2.56.104.00

Wit
art.nr.: 2.56.105.00*

m-Wear 6120 poloshirt

Zwart - art.nr.: 2.76.120.00
• kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 220 gr/m² 

(grijs: 95% katoen/5% viscose)
• 3-knoopsluiting
• korte mouw
• piqué
• Voorgekrompen
• achterzijde 3 cm langer
• platgebreide rib kraag
• Maten: s t/m 5Xl

Wit
art.nr.: 2.76.121.00

Grijs
art.nr.: 2.76.122.00

Marineblauw
art.nr.: 2.76.123.00

catalogus2016_2.indd   131 11-04-17   16:15



Your first cho
ice

P E R S O N A L  P R O T E C T I V E  C L O T H I N G

M-WEAR, YOUR FIRST CHOICE
Hoogwaardige en functionele werkkleding met een goede 
prijs- kwaliteit-verhouding: dát is M-Wear. M-Wear kleding 

voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, 
bescherming en comfort. De kleding is ontworpen en ontwikkeld 
om u als gebruiker te beschermen tegen risico’s op de werkvloer, 

zonder dat u daarbij inlevert op comfort. In uw dagelijks functioneren 
mag u immers nooit door uw kleding worden belemmerd.

RAINWEAR  •  HIGH-VISIBIL ITY WEAR  •  FLAME-RETARDANT WEAR  •  WORKWEAR
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Santino matt poloshirt 

Donkergrijs - art.nr.: 2.56.829.00*
• kwaliteit: 95% katoen/5% viscose, 210 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• Manchetten met elastaan
• platgebreide kraag
• splitjes in de zijnaden
• achterzijde 3 cm langer
• lange mouw
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en wit 

blauw
art.nr.: 2.56.823.00*

Zwart
art.nr.: 2.56.824.00*

korenblauw
art.nr.: 2.56.827.00*

m-Wear 6130 poloshirt 

marineblauw - art.nr.: 2.76.133.00
• kwaliteit: 100% katoen, 220 gr/m² (grijs: 95% katoen/5% viscose)
• 3-knoopsluiting
• Gekamde ringgesponnen katoen
• piqué
• Voorgekrompen
• achterzijde 3 cm langer
• platgebreide rib kraag
• Manchetten met elastaan
• lange mouw
• Maten: s t/m 5Xl 

Zwart
art.nr.: 2.76.130.00

Wit
art.nr.: 2.76.131.00

Grijs
art.nr.: 2.76.132.00

Santino Ricardo poloshirt 

Donkergrijs - art.nr.: 2.57.903.00*
• kwaliteit: 95% katoen/5% viscose, 210 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• platgebreide rib kraag
• Zijsplitjes
• achterzijde 3 cm langer
• korte mouw
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, aqua, lime, 

donkergroen, bordeaux en rood 

Marineblauw
art.nr.: 2.57.900.00*

Wit
art.nr.: 2.57.902.00*

Zwart
art.nr.: 2.57.909.00*

Santino Tivoli poloshirt 

marineblauw/korenblauw - art.nr.: 2.55.704.00*
• kwaliteit: 95% katoen/5% viscose, 210 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• platgebreide rib kraag
• Zijsplitjes
• achterzijde 3 cm langer
• korte mouw
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: lime/marineblauw, 

korenblauw/marineblauw, marineblauw/rood en zwart/grijs 

Wit/grijs
art.nr.: 2.55.701.00*

Grijs/zwart
art.nr.: 2.55.707.00*

Zwart/rood
art.nr.: 2.55.708.00*

Your first cho
ice

P E R S O N A L  P R O T E C T I V E  C L O T H I N G

M-WEAR, YOUR FIRST CHOICE
Hoogwaardige en functionele werkkleding met een goede 
prijs- kwaliteit-verhouding: dát is M-Wear. M-Wear kleding 

voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, 
bescherming en comfort. De kleding is ontworpen en ontwikkeld 
om u als gebruiker te beschermen tegen risico’s op de werkvloer, 

zonder dat u daarbij inlevert op comfort. In uw dagelijks functioneren 
mag u immers nooit door uw kleding worden belemmerd.

RAINWEAR  •  HIGH-VISIBIL ITY WEAR  •  FLAME-RETARDANT WEAR  •  WORKWEAR
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Sioen 4500 Rotterdam broek

Korenblauw - art.nr.: 2.43.361.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in lenden
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, zwart en fluo geel 

Marineblauw
art.nr.: 2.43.360.00

oranje
art.nr.: 2.43.366.00

Groen
art.nr.: 2.43.375.00

Sioen 4820 Dortmund jas

marineblauw - art.nr.: 2.42.360.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee opgezette zakken
• raglan mouwen en elastische polsband met drukknoopvernauwing
• onderarmventilatie
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, zwart en fluo geel

korenblauw
art.nr.: 2.42.361.00

oranje
art.nr.: 2.42.366.00

Groen
art.nr.: 2.42.375.00

m-Wear 5300 Warwick broek

Groen - art.nr.: 2.45.315.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 170 gr/m²
• elastiek in de taille
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.45.300.00

Geel
art.nr.: 2.45.305.00

m-Wear 5200 Walaka jas

marineblauw - art.nr.: 2.45.200.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 170 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• Dubbele stormflap
• twee opgezette zakken
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: s t/m 3Xl (marineblauw t/m 4Xl) 

Geel
art.nr.: 2.45.205.00

Groen
art.nr.: 2.45.215.00
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Sioen 654Z Tomar broek

art.nr.: 2.43.830.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-laminaat, 205 gr/m² 

(siopor extra)
• Gulpsluiting
• twee ingezette zakken en één opgezette dijbeenzak
• enkelvernauwing met klittenband
• elastiek in lenden met koord
• Vaste polyamide voering
• kleur: zwart
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 4893 Dover parka

marineblauw - art.nr.: 2.42.400.00
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Vaste capuchon
• twee opgezette zakken en een binnenzak
• raglan mouwen en gebreide windvangers in de mouwen
• uitneembare voering 
• Maten: s t/m 3Xl 

Geel
art.nr.: 2.42.405.00*

Groen
art.nr.: 2.42.415.00

Sioen 6360 Bangkok broek

Geel - art.nr.: 2.43.785.00
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in lenden
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.43.780.00

Groen
art.nr.: 2.43.795.00

Sioen 4145 Jakarta jas

Groen - art.nr.: 2.42.755.00
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee ingezette zakken
• raglan mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.42.740.00

Geel
art.nr.: 2.42.745.00*
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Helly Hansen 70480 Voss broek

Zwart - art.nr.: 2.43.111.00*
• kwaliteit: gebreide polyester met pu-coating, 170 gr/m²
• elastische taille met verstelbaar trekkoord
• enkelmanchetten met drukknoopsluiting
• Maten: Xs t/m 4Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen 

Geel
art.nr.: 2.43.109.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.43.110.00*

oranje
art.nr.: 2.43.112.00*

Helly Hansen 70180 Voss jas

Zwart - art.nr.: 2.42.123.00*
• kwaliteit: gebreide polyester met pu-coating, 170 gr/m²
• twee steekzakken met klep
• Capuchon op te bergen in de kraag
• Verstelbare capuchon met trekkoord
• Verlengd rugpand
• Manchetten met drukknoopsluiting
• Maten: Xs t/m 4Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen 

Marineblauw
art.nr.: 2.42.120.00*

Geel
art.nr.: 2.42.122.00*

oranje
art.nr.: 2.42.125.00*

Sioen 699Z murray broek

Groen - art.nr.: 2.43.045.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 155 gr/m² 

(siopor regular)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastische koord in lenden
• Vaste mesh voering
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.43.030.00

Sioen 698Z Sheffer jas

marineblauw - art.nr.: 2.42.030.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 155 gr/m² 

(siopor regular)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee opgezette zakken
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• onderarmventilatie
• Vaste voering en ritsopening in rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Maten: s t/m 3Xl

Groen
art.nr.: 2.42.045.00
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Dolfing 421.01 kruipbroek

art.nr.: 2.44.595.00
• kwaliteit: 75% polyVinylChloride/25% polyester
• elastiek in de taille
• op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken
• kniestukken
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl

Dolfing 423.01 tuinbroek

art.nr.: 2.44.585.00
• kwaliteit: 75% polyVinylChloride/25% polyester
• bretels verlengd met elastiek
• Gespsluiting
• elastiek in de rug
• op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken
• kniestukken
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl

Dolfing 420.01 broek

Groen - art.nr.: 2.43.245.00
• kwaliteit: 75% polyVinylChloride/25% polyester
• elastiek in de taille
• Maten: s t/m 3Xl 

blauw
art.nr.: 2.43.240.00*

oranje
art.nr.: 2.43.246.00*

Geel
art.nr.: 2.43.255.00*

Dolfing 404.01 jas

Groen - art.nr.: 2.42.245.00
• kwaliteit: 75% polyVinylChloride/25% polyester
• Verdekte ritssluiting
• Capuchon met koord
• Drukknopen op de verdekte sluiting en in de mouwen
• Maten: s t/m 3Xl 

blauw
art.nr.: 2.42.240.00*

oranje
art.nr.: 2.42.246.00*

Geel
art.nr.: 2.42.255.00*
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Sioen 697Z Hicks overall 

Groen - art.nr.: 2.44.045.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 155 gr/m² 

(siopor regular)
• rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• een napoleon zak
• raglan mouwen en elastische windvangers in de mouwen
• Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Vaste mesh voering
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.44.030.00*

m-Wear 5400 Warona overall 

Groen - art.nr.: 2.45.415.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 170 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
• Vaste capuchon met aantreklussen
• Dubbele stormfl ap
• Windvangers in de mouwen
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in de rug
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.45.400.00

Geel
art.nr.: 2.45.405.00

Sioen 6218 Herford overall 

marineblauw - art.nr.: 2.44.780.00
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• Vaste capuchon
• ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• raglan mouwen
• Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: s t/m 3Xl 

Groen
art.nr.: 2.44.795.00
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Sioen 4600 Louisiana 
amerikaanse overall 

marineblauw - art.nr.: 2.44.500.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• bretellen met gesp
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: s t/m 3Xl 

korenblauw
art.nr.: 2.44.501.00*

Geel
art.nr.: 2.44.505.00*

Groen
art.nr.: 2.44.515.00

m-Wear 5350 Wallace 
amerikaanse overall 

Geel - art.nr.: 2.45.355.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 170 gr/m²
• Verstelbare elastische bretels met handig kliksysteem voor makkelijk 

aan- en uit trekken
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.45.350.00

Groen
art.nr.: 2.45.365.00

Sioen 4964 montreal overall 

Type 4

marineblauw - art.nr.: 2.44.360.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• bescherming tegen vloeibare chemicaliën
• rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
• ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• raglan mouwen met elastische windvangers in de mouwen
• Mouw en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiekvernauwing in de rug
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, wit, zwart en fl uo geel 

korenblauw
art.nr.: 2.44.361.00

oranje
art.nr.: 2.44.366.00

Groen
art.nr.: 2.44.375.00
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Dolfing 426.02 riooloverall met  
S5 veiligheidslaarzen

art.nr.: 2.44.915.00
• kwaliteit: 95% polyVinylChloride/5% viscose
• Grote wigsluiting
• Verdekte sluiting met klittenband
• elastiek in de rug
• Capuchon met koord
• Waterdicht aangelaste acifort s5 veiligheidslaarzen
• binnenzijde polyester pluche drager
• kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 48

Dolfing 432.02 riooloverall met 
onbeveiligde laarzen

art.nr.: 2.44.914.00
• kwaliteit: 95% polyVinylChloride/5% viscose
• Grote wigsluiting
• Verdekte sluiting met klittenband
• elastiek in de rug
• Capuchon met koord
• Waterdicht aangelaste acifort laarzen
• binnenzijde polyester pluche drager
• kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 47

Sioen 4644 Toscana  
amerikaanse overall

art.nr.: 2.44.575.00*
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 200 gr/m² + sionyl: 

100% polyester weefsel met pVC-coating, 420 gr/m² (Flexothane 2000)
• schuimrubber versterkte knieën
• bretellen met gesp
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 6620 Bandung  
amerikaanse overall

Groen - art.nr.: 2.44.565.00
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• bretellen in elastiek met pVC knopen en gespen
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.44.550.00*

Geel
art.nr.: 2.44.555.00*
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PVC Rayon 2-delig regenpak 

art.nr.: 2.44.105.00
• kwaliteit: pVC/polyester/pVC
• regenjas met dubbele sluiting met rits, drukknopen en vaste capuchon 
• regenbroek met elastiek in de taille
• Dikte: 0,32 mm
• kleur: geel
• Maten: s t/m 3Xl 

m-Wear 4010 regenpak 

Groen - art.nr.: 2.44.025.00
• kwaliteit: 100% polyester/pVC, 170 gr/m²
• regenjas met twee voorzakken met fl ap, windvangers aan de mouwen, 

onderarmventilatie, verdekte capuchon in de kraag en geventileerd 
rugpand

• regenbroek met elastiek in de taille, drukknoopvernauwing aan de 
enkels, drukknoopsluiting en twee intasten

• Verpakt in handige verpakking
• Maten: M t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.44.010.00

m-Wear 5100 regenpak 

marineblauw - art.nr.: 2.45.100.00
• kwaliteit: 100% pu stretch coating, 170 gr/m²
• regenjas met dubbele sluiting met rits en fl ap met drukknopen, 

verdekte capuchon in de kraag, twee verstevigde voorzakken met klep, 
drukknoopvernauwing aan de mouwen en onderarmventilatie

• regenbroek met elastiek in de taille en drukknoopvernauwing aan de 
enkels

• Verpakt per set in retailverpakking met handig ophanghaakje
• Maten: s t/m 3Xl 

Geel
art.nr.: 2.45.105.00

Groen
art.nr.: 2.45.115.00
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Sioen 400a Tempa jas

marineblauw - art.nr.: 2.48.406.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• uitritsbare mouwen en fleecevoering
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee opgezette borstzakken met ritssluiting, twee ingezette zakken, één 

telefoonzak, één mouwzak met pennenzak en één micazak
• afneembare mouwen
• Vaste voering en uitneembare fleecevoering in lijf met een opgezette zak
• Maten: s t/m 3Xl

Zwart
art.nr.: 2.48.407.00

Grijs
art.nr.: 2.48.408.00*

Blåkläder 4890 jack

Zwart/rood - art.nr.: 2.80.191.00
• kwaliteit: 100% polyester, oxford, 200 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof
• Quiltvoering in de mouwen, airmesh voering
• Getapete naden
• afneembare en verstelbare capuchon met voering in mesh
• borstzakken met rits en voorzakken met rits
• Verstelbaar met aanrijgkoord
• Verstelbaar mouweinde, inwendige boord in mouweinde met duimlus
• reflecterende print op mouw en kap
• Maten: s t/m 4Xl

Zwart/korenblauw
art.nr.: 2.80.192.00

Zwart/grijs
art.nr.: 2.80.193.00*

Blåkläder 4800 jas

Zwart - art.nr.: 2.80.085.00
• kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, 230 gr/m²
• Verborgen 1-weg rits in metaal, sluiting met knopen
• Voering in pilé, quiltvoering in de mouwen
• twee zijzakken, telefoonhouder, sleutelhouder, ID kaarthouder, 

binnenzak, borstzakken met rits en D-ring, voorzak, zijzakken met 
fleecevoering, binnenzak en mouwzak met rits

• Verstelbaar in de taille
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw

Marineblauw
art.nr.: 2.80.083.00

rood
art.nr.: 2.80.081.00*

Grijs
art.nr.: 2.80.084.00*

Blåkläder 4886 jas

Zwart/grijs - art.nr.: 2.80.190.00
• kwaliteit: 100% polyester, oxford, 200 gr/m²
• Verborgen 1-weg rits van kunststof
• Gevoerd met voering in quilt
• Fleece gevoerde kraag en afneembare capuchon met warme voering
• rits in achtervoering voor belettering
• borstzakken, insteekzakken, voorzakken, binnenzakken en afneembare 

ID-kaartzak
• Mouweinde met inwendige boord, verstelbaar mouweinde
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: rood/zwart

korenblauw/zwart
art.nr.: 2.80.187.00

Marineblauw/zwart
art.nr.: 2.80.188.00

Grijs/zwart
art.nr.: 2.80.189.00
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Fristads Kansas 4420 PP jas

Grijs/zwart - art.nr.: 2.48.467.00
• kwaliteit: 100% polyester, 350 gr/m²
• rits met stormflap
• twee borstzakken met klep en knoopsluiting, geïntegreerde 

napoleonzak, voorzakken met opening aan de zijkant en 
drukknoopsluiting en mouwzakje met rits

• elastische manchetten
• Voering van teddy en bedrukkersrits in voering
• taille verstelbaar d.m.v. drukknopen
• Verlengd rugpand
• Maten: Xs t/m 3Xl

Marineblauw
art.nr.: 2.48.468.00

Zwart
art.nr.: 2.48.469.00*

Fristads Kansas 4916 GTT jack

Zwart/fluo oranje - art.nr.: 2.42.154.00
• kwaliteit: 100% polyester, 330 gr/m² (airtech)
• sluiting met rits tot aan de bovenkant van de kraag en klittenbandsluiting
• Gewatteerde voering van 100% polyester en kraag met fleecevoering
• afneembare gevoerde capuchon met verstelbare band en verstelkoord
• borstzak met rits, twee voorzakken met rits en twee binnenzakken
• bedrukkersrits in voering voor eenvoudig borduren en bedrukken
• Verstelkoord in de taille
• reflecterende details op mouwen en rugpand
• Maten: Xs t/m 4Xl

Marineblauw/
fluo geel

art.nr.: 2.42.155.00

Fristads Kansas 4021 mEQ jas

Zwart - art.nr.: 2.42.152.00
• kwaliteit: 100% polyester, 330 gr/m²
• Volledige ritssluiting aan de voorzijde
• Gewatteerde, winddichte jas
• kraag met fleecevoering
• Verdekte borstzak met rits, twee voorzakken met rits en een binnenzak
• elastische taille en elastische manchet met duimlus
• Maten: Xs t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.42.153.00*

Fristads Kansas 267 PP broek

Zwart - art.nr.: 2.28.737.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 350 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Gewatteerde voering
• Verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte verstelbare 

kniebescherming
• rits met plooi van de knie tot aan de onderzijde van de pijpen
• twee voorzakken, twee achterzakken, beenzak met zak voor duimstok 

en pennenhouder en beenzak met zak voor mobiele telefoon en 
pennenzakjes

• Maten: 44 t/m 62

Marineblauw
art.nr.: 2.28.736.00*
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Helly Hansen 71333 Kiruna jas

art.nr.: 2.52.853.00*
• kwaliteit: 100% polyamide, 250 gr/m²
• stormflap met ritssluiting
• Gewatteerd polyester voering en  fleece gevoerde kraag
• twee steekzakken, twee borstzakken met ritssluiting, borstzak met 

ritssluiting onder stormflap en één binnenzak
• elastische manchetten met klittenbandsluiting
• aantrekkoord aan de onderzijde
• afneembare capuchon met aantrekkoord
• kleur: zwart
• Maten: Xs t/m 3Xl

Helly Hansen 71043 Haag JKT jack

Zwart - art.nr.: 2.52.527.00*
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 145 gr/m² (Helly tech)
• Verdekte ritssluiting
• Voering van 100% polyester mesh
• Fleece gevoerde kraag en kinbeschermer en stormflap met rits
• Verborgen, afneembare capuchon
• een borstzak en twee voorzakken met rits en binnenzak met rits
• Verlengd rugpand
• rits aan de binnenzijde voor aanbrengen van logo
• Fleece jas, model 72065, is in te ritsen
• Maten: Xs t/m 3Xl

Marineblauw
art.nr.: 2.52.524.00*

Donkergrijs
art.nr.: 2.52.526.00*

olijfgroen
art.nr.: 2.52.508.00*

HaVEP 5065 jack

marineblauw/korenblauw - art.nr.: 2.48.210.00
• kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Verdekte capuchon in kraag
• napoleonzak, twee ingezette zijzakken met drukknoop, twee 

borstzakken met stolpplooi en klep en pennenzakje op mouw
• elastiek in taille
• afritsbare mouwen en uitneembare voering
• Manchetten met elastische band
• Maten: s t/m 3Xl 

korenblauw/
marineblauw

art.nr.: 2.48.211.00*

Grijs/rood
art.nr.: 2.48.223.00*

Groen/marineblauw
art.nr.: 2.48.225.00*

HaVEP 50186 jack

Zwart/charcoal grijs - art.nr.: 2.22.666.00*
• kwaliteit: 100% polyester, pu-gecoat, 195 gr/m²
• ritssluiting
• Manchetten met elastische band
• Fleece aan binnenzijde kraag
• twee zijzakken, binnenzak, twee borstzakken waarvan rechter borstzak 

voorzien is van D-ring voor badgehouder en mouwzakje
• elastiek in taille
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen/charcoal grijs en  

wit/charcoal grijs

kaki/charcoal grijs
art.nr.: 2.22.670.00*

Charcoal grijs
art.nr.: 2.22.668.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.22.671.00*
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m-Wear pilotjack

8380, marineblauw - art.nr.: 2.48.380.00
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 250 gr/m² (beaver)
• Dubbele ritssluiting
• afneembare bontkraag
• afritsbare mouwen
• uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• pennenzakje op de mouw en een telefoonzak
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw en groen 

8382, wit/zwart
art.nr.: 2.48.382.00

8388, rood
art.nr.: 2.48.388.00

3890, zwart
art.nr.: 2.48.390.00

Sioen 625Z Germo jas

marineblauw/zwart - art.nr.: 2.52.780.00
• kwaliteit: 100% gemattelasseerde polyamide + 100% polyester fleece, 

340 gr/m²
• ritssluiting met kinbescherming
• Gematelasseerde polyamide stof met zachte fleece voering binnenin
• lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• rechtopstaande kraag
• een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met 

ritssluiting
• Inritsbaar in sioen jassen 603Z en 608Z
• Maten: s t/m 3Xl

Zwart/rood
art.nr.: 2.52.781.00*

Grijs/zwart
art.nr.: 2.52.782.00*

Helly Hansen 76201 Berg jas

Rood/zwart - art.nr.: 2.52.865.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 200 gr/m²
• stormklep met rits en klittenbandsluiting
• Voering van 100% nylon
• afneembare capuchon met trekkoord en klittenbandverstelling
• binnenzak, twee borstzakken en twee zakken aan voorzijde
• trekkoord in boord met knoopsluiting voor extra veiligheid
• Verlengd rugpand
• rits aan binnenzijde voor aanbrengen logo
• Maten: s t/m 3Xl 

 

  
Grijs/zwart

art.nr.: 2.52.859.00*

 
Zwart

art.nr.: 2.52.866.00*

Helly Hansen 71433 Kiruna broek

art.nr.: 2.53.478.00*
• kwaliteit: 100% polyamide, pVC-gecoat, 250 gr/m²
• Voering van 100% nylon
• reflecterende details
• Gulp met ritssluiting
• Zakken voor kniebeschermers aan binnenzijde
• twee zakken met ritssluiting en klep aan voorzijde
• afneembare en elastische bretels, met ritssluiting aan achterzijde
• brede riemlus aan achterkant voor extra stevigheid en stabiliteit
• elastische taille
• klittenbandverstelling in boord en in taille
• laarsritssluiting met stormklep en klittenbandsluiting
• riemlussen met Click-on functie voor extra accessoires
• sneeuwvangers aan onderzijde broekspijp
• kleur: zwart
• Maten: Xs t/m 3Xl
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Sioen 608Z Tornhill parka

marineblauw/zwart - art.nr.: 2.42.860.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-laminaat, 205 gr/m² 

(siopor extra)
• ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• afneembare capuchon met kinbescherming en klep
• twee borstzakken, twee ingezette zakken met ritssluiting, één mouwzak 

en één napoleonzak
• Vaste voering met een binnenzak en opbergzak binnenin voor capuchon
• Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (sioen 611Z, 612Z, 622Z, 

624Z, 625Z en 626Z)
• Maten: s t/m 3Xl

rood/zwart
art.nr.: 2.42.861.00*

Grijs/zwart
art.nr.: 2.42.862.00*

Groen/zwart
art.nr.: 2.42.863.00*

Sioen 603Z Cumbria parka

art.nr.: 2.42.865.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-laminaat, 205 gr/m² 

(siopor extra)
• ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• afneembare capuchon met kinbescherming en klep
• twee borstzakken, twee ingezette zakken met ritssluiting, één mouwzak 

en één napoleonzak
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting en elastiek in mouweinde
• Vaste voering met een binnenzak en opbergzak binnenin voor capuchon
• Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (sioen 611Z, 612Z, 622Z, 

624Z, 625Z en 626Z)
• kleur: zwart
• Maten: Xs t/m 3Xl

HaVEP 50171 parka

Kaki/charcoal grijs - art.nr.: 2.22.660.00*
• kwaliteit: 100% polyester, pu-gecoat, 195 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
• Verstelbare afneembare capuchon met drukknopen
• Fleece aan binnenzijde kraag
• napoleonzak, twee zijzakken, binnenzak, twee borstzakken en 

pennenzakje met nestelring
• Verlengd rugpand
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen/charcoal grijs en  

wit/charcoal grijs

Zwart/charcoal grijs
art.nr.: 2.22.664.00*

Charcoal grijs
art.nr.: 2.22.662.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.22.665.00*

Blåkläder 4805 pilotjack

Zwart - art.nr.: 2.80.091.00
• kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, 230 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof
• Voering in pilé, quiltvoering in de mouwen
• Metalen drukknopen
• borstzakken met rits en D-ring, zijzakken, telefoonzak en mouwzak met 

rits
• ribgebreide tailleband
• Gebreide boord bij mouweinde
• Maten: s t/m 3Xl 

 

Marineblauw
art.nr.: 2.80.089.00

rood
art.nr.: 2.80.088.00*

Grijs
art.nr.: 2.80.090.00*
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m-Wear 8570 antarctica parka

art.nr.: 2.48.570.00
• kwaliteit: 100% polyester/pVC, 230 gr/m²
• Dubbele sluiting met rits en drukknopen
• thermo gevoerd
• twee borstzakken, twee taillezakken en een binnenzak
• koord in de taille
• afritsbare capuchon
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 4Xl

Sioen 4899 amsterdam parka

art.nr.: 2.42.300.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee ingezette borstzakken, twee opgezette zakken en een binnenzak
• kimono mouwen
• elastiekvernauwing in de rug
• Vaste gewatteerde voering
• Gebreide windvangers in de mouwen
• kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 288a Cloverfield parka

Grijs/zwart - art.nr.: 2.42.346.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee ingezette zakken, een napoleon zak, een micazak en een 

binnenzal
• uitneembare bodywarmer met afneembare mouwen
• Vaste gewatteerde voering met twee binnenzakken
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: s t/m 4Xl

Marineblauw/zwart
art.nr.: 2.42.347.00*

rood/zwart
art.nr.: 2.42.348.00*

Sioen 488a Burma 4-in-1 parka

Grijs/zwart - art.nr.: 2.42.336.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• uitneembare softshell jas
• rechtopstaande kraag en afneembare capuchon
• twee ingezette zakken, een napoleon zak, een micazak en binnenzak
• elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband 
• Vaste mesh voering
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: s t/m 3Xl

Marineblauw/zwart
art.nr.: 2.42.337.00*

rood/zwart
art.nr.: 2.42.338.00*

catalogus2016_2.indd   148 11-04-17   16:17



WINTERKLEDING - oVeralls

BEDRIJFSKLEDING149

WINTERKLEDING - Jassen en broeken

HaVEP 2206 overall

Oranje/marineblauw - art.nr.: 2.44.346.00*
• kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte 2-weg kunststof ritssluiting met verdekte drukknopen
• twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee 

achterzakken en duimstokzak
• elastiek in rug
• Capuchon
• Waterdichte schouders en voorbenen
• Mouwen en pijpen verstelbaar d.m.v. klittenband
• kunststof rits in zijbenen
• Maten: 46 t/m 64 (korenblauw/marineblauw 48 t/m 66)

korenblauw/marineblauw
art.nr.: 2.44.341.00*

HaVEP 2205 overall

art.nr.: 2.44.321.00*
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte 2-weg kunststof ritssluiting met drukknopen
• twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee 

achterzakken en duimstokzak
• elastiek in rug
• afneembare capuchon met koord
• Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
• Windvangers
• pijpen verstelbaar d.m.v. klittenband
• kunststof rits in zijbenen
• reflectieband
• kleur: korenblauw
• Maten: 48 t/m 66

Sioen 4990 Lillehammer overall

art.nr.: 2.44.400.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee opgezette borstzakken en twee opgezette dijbeenzakken
• kimono mouwen
• ritssluiting onder beleg aan been
• elastiek in lenden
• Vaste gewatteerde voering
• Drukknoopvernauwing aan de enkels
• Gebreide windvangers in de mouwen
• kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: s t/m 3Xl

m-Wear 5470 Wali overall

art.nr.: 2.45.470.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 170 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
• rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• Dubbele stormflap
• een portofoonzak op de borst met klittenbandsluiting, dubbele 

duimstokzak en drie opgezette zakken met klittenbandsluiting
• Vaste matelassé-voering
• Windvangers in de mouwen
• extra lange 2-weg ritssluiting voor gemakkelijk aan en uittrekken
• beenvernauwing d.m.v. klittenband
• elastiek in de rug
• kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: s t/m 3Xl
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Blåkläder 4930 softshell jas

Lichtgrijs/zwart - art.nr.: 2.80.213.00
• kwaliteit: 100% polyester, gebreid, 170 gr/m²
• rits vooraan, voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
• Versterkte schouderpartij
• Vaste capuchon
• borstzak met rits en voorzakken met rits
• Verlengde achterkant
• Mouweinde met elastische band
• Maten: Xs t/m 4Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen/zwart en rood/zwart

Donkergrijs/zwart
art.nr.: 2.80.214.00*

legergroen/zwart
art.nr.: 2.80.209.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.80.212.00*

Blåkläder 4949 softshell jas

Donkergrijs/rood - art.nr.: 2.80.217.00
• kwaliteit: 100% polyester, 300 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof en voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
• Vaste, verstelbare capuchon
• borstzak met rits en voorzakken met rits
• Verlengde achterkant, verstelbaar met aanrijgkoord
• Verstelbaar mouweinde met klittenband
• reflecterende print op de mouwen en op de borst
• Maten: Xs t/m 3Xl 

Donkergrijs/groen
art.nr.: 2.80.216.00

Zwart/zilver
art.nr.: 2.80.218.00

Blåkläder 4951 softshell jas

marineblauw - art.nr.: 2.80.220.00
• kwaliteit: 100% polyester, drie lagen softshell-stof, 300 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof en voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
• Fleece gevoerde kraag
• borstzak met rits, voorzakken met rits en binnenzakken
• Verlengde achterkant, verstelbaar met aanrijgkoord
• Verstelbaar mouweinde met klittenband
• Maten: s t/m 3Xl 

Zwart
art.nr.: 2.80.221.00

Groen
art.nr.: 2.80.219.00*

m-Wear 6101 softshell jas

art.nr.: 2.76.101.00
• kwaliteit: 92% polyester/8% spandex, 325 gr/m²
• ritssluiting aan voorzijde
• afritsbare mouwen, daardoor los als bodywarmer te dragen
• Vaste fleece voering
• Handig telefoonzakje met klittenbandsluiting op de borst, een 

napoleonzak met rits op de borst, twee voorzakken met rits, extra zak 
met rits op de mouw en D-ring

• trendy elleboogversteviging
• reflecterende bies voor betere zichtbaarheid
• op vorm gesneden mouwen
• Mouwvernauwing met velcrosluiting
• taillekoord
• aantrekkoord in de kraag
• kleur: zwart
• Maten: s t/m 3Xl
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Sioen 624Z Torreon softshell jas 

Rood/zwart - art.nr.: 2.51.208.00*
• kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fl eece, 250 gr/m²
• ritssluiting met kinbescherming
• afneembare mouwen
• lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• rechtopstaande kraag
• een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met 

ritssluiting en een binnenzak
• Inritsbaar in sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw/zwart
art.nr.: 2.51.200.00*

Groen/zwart
art.nr.: 2.51.201.00*

Grijs/zwart
art.nr.: 2.51.203.00*

Sioen 622Z Pulco softshell jas 

Zwart - art.nr.: 2.51.161.00
• kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fl eece, 250 gr/m²
• ritssluiting met kinbescherming
• lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• rechtopstaande kraag
• een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met 

ritssluiting en een binnenzak
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: s t/m 3Xl 

 

Marineblauw
art.nr.: 2.51.160.00

rood
art.nr.: 2.51.162.00*

Grijs
art.nr.: 2.51.163.00*

Blåkläder 4952 softshell jas 

Zwart/groen - art.nr.: 2.80.225.00
• kwaliteit: 94% polyester/6% elastan, 245 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof en voorzien van kleine met fl eece gevoerde klep
• Hoge kraag
• borstzak met rits, voorzakken met rits, binnenzakken en achterzak met rits
• Verstelbaar met aanrijgkoord
• Mouweinde met inwendige boord
• Maten: s t/m 3Xl 

Donkergrijs/zwart
art.nr.: 2.80.223.00

Wit/grijs
art.nr.: 2.80.222.00*

Zwart
art.nr.: 2.80.224.00*
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HaVEP 40054 softshell jas 

Zwart/korenblauw - art.nr.: 2.48.732.00*
• kwaliteit: 100% polyester, pu-membraan, 260 gr/m²
• ritssluiting
• twee ingezette zijzakken met rits, twee ingezette borstzakken met rits en 

mouwzakje met rits
• Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
• Verlengd rugpand
• Windstopper
• Maten: s t/m 3Xl 

 

Zwart/grijs
art.nr.: 2.48.731.00*

Sioen 9934 Homes softshell jas 

marineblauw - art.nr.: 2.51.113.00*
• kwaliteit: 100% polyester stretch + pu-laminaat + 100% polyester 

fl eece, 280 gr/m²
• ritssluiting met binnenbeleg
• Verlengde rug
• rechtopstaande kraag en afneembare capuchon met kinbescherming
• een ingezette borstzak met ritssluiting, een binnenzak en opbergzak 

binnenin voor capuchon
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Maten: s t/m 3Xl  

Zwart
art.nr.: 2.51.112.00*

Grijs
art.nr.: 2.51.114.00*

HaVEP 40145 softshell jas 

Groen/charcoal grijs - art.nr.: 2.22.672.00*
• kwaliteit: 92% polyester/8% elastaan, 320 gr/m²
• ritssluiting
• twee zijzakken, twee borstzakken waarvan rechter borstzak voorzien is 

van D-ring voor badgehouder en pennenzakje op mouw
• Verstelbare taille d.m.v. trekkoord
• Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
• Verlengd rugpand
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: charcoal grijs en 

wit/charcoal grijs 

kaki/charcoal grijs
art.nr.: 2.22.673.00*

Zwart/charcoal grijs
art.nr.: 2.22.674.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.22.677.00*
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Sioen 9834 Piemonte softshell jas 

Zwart/grijs - art.nr.: 2.51.095.00*
• kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fl eece, 250 gr/m²
• rechtopstaande kraag
• ritssluiting met binnenbeleg
• een ingezette borstzak met ritssluitingen en twee ingezette zakken met 

ritssluiting
• ergonomische raglan mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Vaste windbreker vooraan
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw/zwart
art.nr.: 2.51.094.00*

Grijs/zwart
art.nr.: 2.51.096.00*

rood/zwart
art.nr.: 2.51.097.00*

Helly Hansen 74012 Leon softshell jas 

Zwart - art.nr.: 2.52.868.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 295 gr/m²
• Waterafstotende ritssluiting aan voorzijde met inwendige versterking
• Capuchon met trekkoord
• borstzak met ritssluiting en twee zakken aan voorzijde met 

waterafstotende ritssluiting
• trekkoord in boord met knoopsluiting voor extra veiligheid
• Verlengd rugpand
• klittenbandverstelling in manchetten
• Click-on-lus voor ID-kaarthouder
• Maten: Xs t/m 3Xl 

Grijs
art.nr.: 2.52.981.00*

Zwart/blauw
art.nr.: 2.52.966.00*

Santino Tour softshell jas 

Zwart/rood - art.nr.: 2.55.748.00*
• kwaliteit: 3-laags softshell "Dryprotex", 310 gr/m²
• Zwarte microfl eece voering
• twee met rits afsluitbare steekzakken, afsluitbaar zakje op de 

linkermouw en binnenzak en extra zakje voor mobiele telefoon
• Manchetten verstelbaar middels klittenband
• onderzijde verstelbaar
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit/grijs en lime/marineblauw

 

Marineblauw/
korenblauw

art.nr.: 2.55.744.00*

Zwart/grijs
art.nr.: 2.55.746.00*

Grijs/zwart
art.nr.: 2.55.747.00*

Santino Soul softshell jas 

Korenblauw - art.nr.: 2.51.431.00*
• kwaliteit: 3-laags softshell "Dryprotex", 310 gr/m²
• ritssluiting
• Zwarte microfl eece voering
• twee met rits afsluitbare zakken aan de zijkant en met rits afsluitbare 

borstzak aan de rechterzijde
• Manchetten verstelbaar middels klittenband
• onderzijde is niet verstelbaar
• Maten: s t/m 3Xl (marineblauw en zwart t/m 5Xl) 

 

Marineblauw
art.nr.: 2.51.430.00*

Zwart
art.nr.: 2.51.433.00*

lime
art.nr.: 2.51.434.00*
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Santino Trento fl eece jas 

Wit/donkergrijs - art.nr.: 2.55.721.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
• Doorritsbaar middels rits
• eén zijde anti-pilling polarfl eece
• twee steekzakken met rits
• rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
• Maten: s t/m 5Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw/marineblauw, 

marineblauw/rood en grijs/zwart 

lime/marineblauw
art.nr.: 2.55.722.00*

Marineblauw/
korenblauw

art.nr.: 2.55.724.00*

Zwart/grijs
art.nr.: 2.55.726.00*

Sioen 626Z Sherwood fl eece jas 

Grijs - art.nr.: 2.52.785.00
• kwaliteit: 3-lagig: 100% polyester fl eece/pu sponge/100% polyester 

interlock breisel, 350 gr/m²
• lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen en ritssluiting met 

kinbescherming
• rechtopstaande kraag
• een ingezette borstzak en twee ingezette zakken met ritssluiting
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Vaste fl eece voering met een binnenzak
• Inritsbaar in sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: s t/m 3Xl 

antraciet
art.nr.: 2.52.784.00

Sioen 611Z Durango fl eece jas 

Rood/zwart - art.nr.: 2.52.725.00
• kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• ritssluiting met kinbescherming
• lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• rechtopstaande kraag
• een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met 

ritssluiting
• elastiek in mouwuiteinde en koord in zoom
• Vaste windbreker voor- en achteraan met een binnenzak
• Inritsbaar in sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw/zwart
art.nr.: 2.52.724.00

Grijs/zwart
art.nr.: 2.52.726.00*

Groen/zwart
art.nr.: 2.52.727.00*

Sioen 612Z merida fl eece jas 

marineblauw - art.nr.: 2.52.720.00
• kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• ritssluiting met kinbescherming
• lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• rechtopstaande kraag
• een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met 

ritssluiting
• elastiek in mouwuiteinde en koord in zoom
• Vaste windbreker voor- en achteraan met een binnenzak
• Inritsbaar in sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: s t/m 3Xl 

Zwart
art.nr.: 2.52.722.00

Grijs
art.nr.: 2.52.721.00*

rood
art.nr.: 2.52.723.00*
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Helly Hansen 72112 Langley fleece jas

Grijs - art.nr.: 2.52.841.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 245 gr/m²
• ritssluiting aan voorzijde
• kinbeschermer
• twee voorzakken met rits en een borstzak met rits
• Verlengd rugpand voor bescherming tegen tocht
• Maten: Xs t/m 3Xl 

rood
art.nr.: 2.52.695.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.52.696.00*

Zwart
art.nr.: 2.52.844.00*

Helly Hansen 72065 Red Lake Zip-in 
fleece jas

Zwart - art.nr.: 2.52.881.00
• kwaliteit: 100% polyester, 320 gr/m²
• ritssluiting aan voorzijde
• twee steekzakken met ritssluiting en twee binnenzakken
• Voering van 100% nylon in de mouwen
• elastisch band aan de manchetten
• te combineren met de volgende Helly Hansen jassen: 71105, 71108, 

71148, 71149, 71326 en 71374
• Maten: s t/m 3Xl 

Marineblauw
art.nr.: 2.52.884.00

Santino Boston fleece jas

marineblauw - art.nr.: 2.56.172.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
• Doorritsbaar middels ykk-rits
• anti-pilling en aniti-statisch behandeling
• twee steekzakken en mouwzakje met ykk-rits
• Zoom met elastische binding
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar als dames model (santino boston ladies) 

korenblauw
art.nr.: 2.56.171.00*

Zwart
art.nr.: 2.56.173.00*

Santino Bormio fleece jas

marineblauw - art.nr.: 2.56.230.00
• kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
• Doorritsbaar middels rits
• eén zijde anti-pilling polarfleece
• twee steekzakken met rits
• rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
• Maten: s t/m 3Xl (marineblauw en zwart t/m 5Xl)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: paars, donkergroen en 

korenblauw 

Zwart
art.nr.: 2.56.221.00*

antraciet
art.nr.: 2.56.223.00*

rood
art.nr.: 2.56.227.00*
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Fristads Kansas 505 PP bodywarmer

marineblauw - art.nr.: 2.50.503.00*
• kwaliteit: polydex, 100% polyester, materiaal buitenzijde 270 gr/m², 

voering 340 gr/m²
• rits tot bovenzijde kraag
• lang rugpand
• twee borstzakken, twee verborgen borstzakken met rits, verborgen ID-

pashouder, twee zakken met klep aan de voorzijde, twee zakken voor het 
verwarmen van handen, binnenzak en lus voor headset mobiele telefoon

• rits in voering voor eenvoudiger bedrukken en borduren
• Maten: s t/m 3Xl 

 

Zwart
art.nr.: 2.50.501.00*

Blåkläder 3801 bodywarmer

Zwart - art.nr.: 2.80.268.00
• kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, twill, 230 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof
• Waterwerende afwerking
• Voering in fleece, voering in quilt
• afsluitbare ID-kaartzak, borstzakken met klep, waarvan één met 

telefoonzak en één met pennenzak, voorzakken met klep en zijzakken, 
binnenzak met rits en zijzakken

• Verlengde achterkant
• Maten: s t/m 4Xl

Marineblauw
art.nr.: 2.80.266.00*

Grijs
art.nr.: 2.80.267.00

kaki
art.nr.: 2.80.264.00*

m-Wear 0380 megapocket 
bodywarmer

art.nr.: 2.50.380.00
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 185 gr/m²
• Dubbele sluiting met rits en en drukknopen
• twee borstzakken met rits, een borstzak met drukknoop met daarachter 

een steekzak, een telefoonzak met twee pennenzakken, een steekzak 
op de borst met rits, een binnenzak met klittenbandsluiting en twee 
steekzakken

• Geheel gevoerd
• Windvangers
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 4Xl

m-Wear 0370 Worker bodywarmer

art.nr.: 2.50.370.00
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 185 gr/m²
• Dubbele sluiting met rits en en drukknopen
• twee borstzakken met rits, een borstzak met drukknoop met daarachter 

een steekzak, een telefoonzak met twee pennenzakken, een steekzak 
op de borst met rits, een binnenzak met klittenbandsluiting en twee 
steekzakken

• Geheel gevoerd
• Verlengd rugpand
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl
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Sioen 087a Bernex bodywarmer 

Grijs - art.nr.: 2.50.846.00*
• kwaliteit: 100% polyester ripstop met pVC-coating, 200 gr/m²
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Gestikte naden
• Verlengde rug en rechtopstaande kraag
• twee opgezette borstzakken, twee opgezette zakken, één telefoonzak, 

één pennenzak en één lus voor badge
• koord in zoom
• Vaste gewatteerde voering met één binnenzak
• Maten: s t/m 3Xl 

blauw
art.nr.: 2.50.845.00*

Zwart
art.nr.: 2.50.847.00*

HaVEP 5056 bodywarmer 

Flessengroen - art.nr.: 2.50.795.00*
• kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• twee voorzakken met klep, twee zijzakken en één borstzak met klep, 

GsM-zakje en een binnenzak
• Verlengd rugpand
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw 

Marineblauw
art.nr.: 2.50.780.00*

Wit
art.nr.: 2.50.782.00*

rood
art.nr.: 2.50.788.00*

HaVEP 50184 bodywarmer 

marineblauw - art.nr.: 2.22.683.00*
• kwaliteit: 92% polyester/8% elastaan, 320 gr/m²
• ritssluiting
• twee ingezette zijzakken met rits, binnenzak met rits en twee ingezette 

borstzakken met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien 
is van D-ring voor badgehouder

• Verlengd rugpand
• kinbeschermer
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: charcoal grijs en 

wit/charcoal grijs 

kaki/charcoal grijs
art.nr.: 2.22.679.00*

Zwart/charcoal grijs
art.nr.: 2.22.680.00*

Groen/charcoal grijs
art.nr.: 2.22.681.00*
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Sioen 2673 Trapani en 2672 Terni 
T-shirt en 2674 Trento broek  

2673 Trapani T-shirt, lange mouw - art.nr.: 2.52.275.00*
• kwaliteit: 50% Viloft/50% polyester (interlock), 210 gr/m² 

(model 2672 is 160 gr/m²)
• thermisch
• naadloos
• t-shirts met ribboord aan hals en ronde hals
• broek met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort
• kleur: marineblauw
• Maten: Xs t/m 4Xl (model 2672 vanaf s t/m 3Xl) 

2672 terni t-shirt, 
korte mouw

art.nr.: 2.52.270.00*

2674 trento broek
art.nr.: 2.52.280.00*

Sioen 499a Odars T-shirt en 
500a Roja broek 

499a Odars T-shirt - art.nr.: 2.52.326.00
• kwaliteit: 100% polypropyleen, 130 gr/m² (sio-Dry)
• thermisch isolerend
• Goed ademende en vochtregulerende eigenschappen
• plat gestikte decoratieve naden
• t-shirt heeft verlengde rug, ronde hals en lange mouwen
• broek heeft elastiek in lenden en een gulp
• kleur: antraciet
• Maten: s t/m 3Xl 

500a roja broek
art.nr.: 2.53.326.00

Thermal T-shirt en broek 

Thermal T-shirt - art.nr.: 2.52.360.00
• kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 220 gr/m² (Viloft)
• thermisch
• binnenkant gebrusht
• Viloft onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer 

comfortabel aan op de huid
• Het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend 

wasbaar op 40°C
• shirt heeft lange mouwen en ronde hals en broek met elastiek in de taille
• kleur: grijs
• Maten: M t/m XXl 

thermal broek
art.nr.: 2.53.360.00

Viloft Thermal T-shirt en broek 

Viloft Thermal T-shirt - art.nr.: 2.52.350.00
• kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 180 gr/m² (Viloft)
• thermisch
• Viloft onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer 

comfortabel aan op de huid
• Het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend 

wasbaar op 40°C
• shirt heeft lange mouwen en ronde hals
• broek met elastiek in de taille
• kleur: marineblauw
• Maten: M t/m 3Xl 

Viloft thermal broek
art.nr.: 2.53.350.00
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m-Wear 2070 jas, 3070 broek en 
2170 vest 

2070 jas - art.nr.: 2.52.070.00
• kwaliteit: nylon tricot, 120 gr/m² 
• thermisch
• Jas en vest met nylon ritssluiting en borstzak
• Jas heeft manchetten van tricot
• broek met verstelbare tailleband en pijpen met elastische manchetten 
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

3070 broek
art.nr.: 2.53.070.00

2170 vest
art.nr.: 2.52.170.00

Helly Hansen 75026 Roskilde T-shirt en 
75425 Roskilde broek 

75026 Roskilde T-shirt, marineblauw - art.nr.: 2.52.437.00*
• kwaliteit: 56,4% merinowol/43,6% polypropyleen, 230 gr/m² 

(lifa stay Dry technology)
• Voor werk in koude en warme omstandigheden. Houdt u droog en 

comfortabel
• snel drogend
• Isolerende merinowol
• t-shirts met lange mouwen, verlengd rugpand, geribde halsopening en 

geribde manchetten
• broek met elastische taille, kruisinzetstuk en geribde boord
• Maten: Xs t/m 4Xl 

75425 roskilde broek, 
marineblauw

art.nr.: 2.53.491.00

75026 roskilde t-shirt, 
zwart

art.nr.: 2.52.438.00*

75425 roskilde broek, 
zwart

art.nr.: 2.53.492.00*

Helly Hansen 75016 Kastrup T-shirt en 
75415 Kastrup broek 

75016 Kastrup T-shirt, zwart - art.nr.: 2.52.433.00
• kwaliteit: 100% polypropyleen, 125 gr/m² (lifa stay Dry technology)
• Voor werk in koude en warme omstandigheden
• Houdt u droog en comfortabel: maximale vocht afvoer en snel drogend
• t-shirts met lange mouwen, verlengd rugpand en geribde boord
• broek met elastische taille en kruisinzetstuk
• Maten: Xs t/m 4Xl 

75415 kastrup broek, 
zwart

art.nr.: 2.53.496.00

75016 kastrup t-shirt, 
marineblauw

art.nr.: 2.52.432.00*

75415 kastrup broek, 
marineblauw

art.nr.: 2.53.495.00*

Sioen 411a Verde en 410a Sierra 
T-shirt en 413a Nelson broek T-shirt en 413a Nelson broek

411a Verde T-shirt, lange mouw - art.nr.: 2.52.272.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m² (sio-Cool Comfort)
• transpiratie wordt afgevoerd
• reguleert de lichaamstemperatuur
• plat gestikte naden
• t-shirts met verlengde rug, ronde hals en raglan mouwen
• broek met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

410a sierra t-shirt, 
korte mouw

art.nr.: 2.52.271.00*

413a nelson broek
art.nr.: 2.52.273.00*
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Sioen 2690 Teramo T-shirt en 2689 
Trieste broek 

A1B1C1F1

2690 Teramo T-shirt - art.nr.: 2.52.290.00*
• kwaliteit: 95% protex/40% Viloft, 180 gr/m²
• Goede vochtregulerende eigenschappen
• anti-bacteriële behandeling
• Inherent vlamvertragend
• t-shirt met lange mouwen, ronde hals en elastische polsbanden
• broek met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar als Fr-ast uitvoering (model 2690 beltane t-shirt en 

2689 borger broek) 

2689 trieste broek
art.nr.: 2.52.285.00*

Protex T-shirt en broek 

A1B1C1 Class 1

Protex T-shirt - art.nr.: 2.52.305.00
• kwaliteit: 59% protex/37% katoen/2% lycra/2% antistatisch, 

180 gr/m²
• thermisch
• Vlamvertragende eigenschappen gaan niet verloren bij wassen
• t-shirt met lange mouwen en ronde hals
• broek met elastiek in de taille
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

protex broek
art.nr.: 2.53.305.00

Sioen 352a Lauwers voering 

art.nr.: 2.49.070.00
• kwaliteit: 100% polyester, 210 gr/m²
• ritssluiting aan voorzijde
• Goede koude bescherming
• rechtopstaande kraag
• elastische polsband
• Vaste gewatteerde voering
• Inritsbaar in de sioen jas 350a
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Helly Hansen 72359 Zürich jack 

art.nr.: 2.52.510.00
• kwaliteit: 100% polyester, 360 gr/m²
• W-pile Fibre lock
• enkelzijdige pile
• ribmanchetten en zoom
• aan twee kanten draagbaar
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 
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Sioen 1038 Zinal capuchon 

art.nr.: 6.32.760.00
• kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICeWear)
• bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• extra isolatie aan de oren
• High-tech isolerende thermische voering
• Gestikte naden
• klittenbandsluiting en aantrektouwtjes
• Vaste gewatteerde voering
• Deze capuchon kan gecombineerd worden met de volgende artikelen: 

2123 jas, 6402 overall en 4650 jas
• kleur: marineblauw
• one size 

Sioen 2123 Vermont jas 

art.nr.: 2.42.970.00
• kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m², Isosoft voering (nICeWear)
• bescherming tegen temperaturen tot -40°C 
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
• High-tech isolerende thermische voering
• koudebruggen worden vermeden
• binnenkraag in fl eece
• twee ingezette zakken, een telefoonzak en een binnenzak
• koord in lenden
• Vaste gewatteerde voering
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
• kleur: marineblauw/kobaltblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 6402 matterhorn overall 

art.nr.: 2.44.940.00
• kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICeWear)
• bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
• High-tech isolerende thermische voering
• koudebruggen worden vermeden
• binnenkraag in fl eece
• een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een pennenzak en een 

binnenzak
• enkelvernauwing met klittenband
• ritssluiting onder beleg aan been
• elastiek in lenden
• Vaste gewatteerde voering
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
• kleur: marineblauw/kobaltblauw
• Maten: s t/m 3Xl 
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Sioen 6147 Dalvik amerikaanse 
overall

EN342
a
x
2
x

art.nr.: 2.44.955.00*
• kwaliteit: 100% polyamide, 185 gr/m² (nICeWear)
• bescherming tegen temperaturen tot -40°C 
• extra versteviging en voering aan de knieën
• Hoge rug
• High-tech isolerende thermische voering
• twee opgezette zakken met klep
• bretels met gesp
• Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. klittenbandsluiting onderaan
• knieversterking
• ritssluiting aan beenuiteinde
• elastische taille
• Gestikte naden
• Vaste gewatteerde voering
• kleur: fluo geel/marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 4650 abbes jas

EN342
a
x
2
x

art.nr.: 2.42.975.00*
• kwaliteit: 100% polyamide, 185 gr/m² (nICeWear)
• bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
• High-tech isolerende thermische voering
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken, een telefoonzak en een pennenzak
• raglan mouwen en mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Vaste gewatteerde voering met gebreide windvangers in de mouwen en 

een binnenzak
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
• kleur: fluo geel/marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 6105 Zermatt amerikaanse 
overall

art.nr.: 2.44.960.00
• kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICeWear)
• bescherming tegen temperaturen tot -40°C 
• extra versteviging en voering aan de knieën
• High-tech isolerende thermische voering
• koudebruggen worden vermeden
• ritssluiting aan achterzijde benen
• twee ingezette zakken
• bretellen met gesp
• enkelvernauwing met klittenband
• ritssluiting onder beleg aan been
• Vaste gewatteerde voering
• kleur: marineblauw/kobaltblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 2122 Verbier mantel

art.nr.: 2.42.990.00*
• kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICeWear)
• bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
• High-tech isolerende thermische voering
• koudebruggen worden vermeden
• binnenkraag in fleece
• afneembare capuchon met kinbescherming
• een opgezette borstzak, twee opgezette zakken en een pennenzak
• koord in lenden
• Vaste gewatteerde voering met binnenzak
• Gebreide windvangers in de mouwen
• kleur: marineblauw/kobaltblauw
• Maten: s t/m 3Xl
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Sioen 6580 Gemini broek 

Fluo geel - art.nr.: 2.61.395.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• Hoog frequent gelaste naden
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in lenden
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.61.397.00

Sioen 3720 Unzen jas 

Fluo oranje - art.nr.: 2.60.357.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Hoog frequent gelaste naden
• Vaste capuchon
• Mouwvernauwing onder beleg met drukknopen
• twee opgezette zakken
• raglan mouwen
• onderarmventilatie
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel
art.nr.: 2.60.355.00*

m-Wear 5605 aletta broek 

Fluo oranje - art.nr.: 2.45.607.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 175 gr/m²
• elastiek in de taille
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Hoog frequent gelaste naden
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel
art.nr.: 2.45.605.00

m-Wear 5505 akoni jas 

Fluo geel - art.nr.: 2.45.505.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
• rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• extra regenfl ap achter rits
• twee ingezette zakken met klittenbandsluiting
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Hoog frequent gelaste naden
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.45.507.00
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Sioen 199a Bitoray broek

Fluo geel - art.nr.: 2.61.595.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 155 gr/m² 

(siopor regular)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in de lenden
• Vaste polyamide voering
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo rood
art.nr.: 2.61.596.00*

Fluo oranje
art.nr.: 2.61.597.00*

Sioen 198a monoray jas

Fluo geel - art.nr.: 2.60.592.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 155 gr/m² 

(siopor regular)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Vaste capuchon
• twee opgezette zakken
• rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• onderarmventilatie
• Vaste mesh voering in lijf en polyamide in de mouwen
• Maten: s t/m 3Xl

Fluo rood
art.nr.: 2.60.593.00*

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.594.00*

Sioen 799Z Norvill broek

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.61.599.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 155 gr/m² 

(siopor regular)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in de lenden
• Vaste polyamide voering
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.61.598.00

Sioen 798Z Belvill jas

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.60.598.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 155 gr/m² 

(siopor regular)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
• twee opgezette zakken
• elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. drukknopen
• onderarmventilatie
• Vaste mesh voering in lijf en polyamide in de mouwen
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Maten: s t/m 3Xl

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.60.599.00
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m-Wear 5825 broek RWS

Fluo geel - art.nr.: 2.45.825.00
• kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• achterzak met klittenbandsluiting, twee zijzakken en een duimstokzak
• kniezakken aan binnenzijde
• elastiek in rug
• extra stevige stiksels bij het kruis
• Verlengbare broekspijpen
• Maten: 46 t/m 64 

Fluo oranje
art.nr.: 2.45.827.00

m-Wear 5835 jas RWS

Fluo geel - art.nr.: 2.45.835.00
• kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee borstzakken met drukknopen
• elastiek in rug
• Maten: 46 t/m 64 

Fluo oranje
art.nr.: 2.45.837.00

Sioen 132Z Brighton jas

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.60.555.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-laminaat, 205 gr/m² 

(siopor extra)
• ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag en afneembare capuchon met kinbescherming
• twee ingezette borstzakken, twee opgezette zakken en napoleon zak
• elastische koord in lenden en zoom
• Vaste mesh voering in lijf en kap en polyamide in de mouwen
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (sioen 131Z, 497Z en 7805)
• Maten: Xs t/m 3Xl

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.60.557.00

Sioen 364a Campbell jas

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.60.363.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Jas met uitritsbare mouwen en fleece voering
• rechtopstaande kraag met capuchon
• twee opgezette borstzakken met ritssluiting, twee ingezette zakken, een 

mouwzak en pennenzak, een telefoonzak en een lus voor badge
• Vaste polyamide voering met binnenzak en een opgezette zak
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Maten: s t/m 3Xl

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.60.364.00
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HaVEP 5126 jack RWS

art.nr.: 2.60.757.00*
• kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• napoleonzak, twee ingezette zijzakken met klep en twee ingezette 

borstzakken met klep
• elastiek in taille
• afritsbare mouwen
• uitneembare voering
• Manchetten met elastische band
• Verdekte capuchon in kraag
• kleur: fluo oranje
• Maten: M t/m 3Xl

HaVEP 5139 jack

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.60.770.00*
• kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• een napoleonzak, twee ingezette zijzakken en twee ingezette 

borstzakken
• elastiek in taille
• afritsbare mouwen
• uitneembare voering
• Manchetten met elastische band
• Capuchon
• Maten: s t/m 3Xl (fluo geel/marineblauw en fluo geel/groen vanaf M)

Fluo oranje/groen
art.nr.: 2.60.775.00*

Fluo geel/groen
art.nr.: 2.60.776.00*

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.60.732.00*

HaVEP 80228 broek

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.61.761.00*
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken met extra ingezette zak, twee achterzakken, 

loshangende duimstokzak met twee extra zakken en loshangende 
dijbeenzak en een D-ring voor badgehouder

• Voorgevormde kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met 
klep en klittenband

• elastiek in rug
• extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
• Maten: 46 t/m 64

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.61.760.00*

HaVEP 50169 jas

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.60.760.00*
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• twee ingezette zijzakken met drukknoop, twee ingezette borstzakken 

met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring 
voor badgehouder en twee ruime binnenzakken

• rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
• Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
• Verlengd rugpand
• reflecterende piping
• Maten: 46 t/m 64

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.60.761.00*
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Sioen 354a merede broek RWS

art.nr.: 2.61.354.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in lenden
• Vaste polyamide voering
• kleur: fluo oranje
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 351a Diezel jas RWS

art.nr.: 2.60.351.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting
• rechtopstaande kraag
• twee opgezette zakken
• afneembare mouwen
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Vaste gewatteerde voering met een binnenzak
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• kleur: fluo oranje
• Maten: s t/m 4Xl

Sioen 350a Boorne jas RWS

art.nr.: 2.60.350.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• twee opgezette zakken en een napoleon zak
• raglan mouwen
• elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
• koord in lenden
• Vaste mesh voering met een binnenzak met ritssluiting
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere jassen zijn in te ritsen (sioen 352a, 353a en 498a)
• kleur: fluo oranje
• Maten: s t/m 3Xl

HaVEP 8417 broek RWS

art.nr.: 2.61.726.00
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken, GsM-zakje, achterzak en duimstokzak
• kniezakken binnenzijde
• elastiek in rug
• kleur: fluo oranje
• Maten: 46 t/m 64
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m-Wear 0976/0977 pilotjack

0977, fluo geel - art.nr.: 2.60.977.00
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (beaver)
• 2-weg ritssluiting
• uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• afneembare bontkraag
• afritsbare mouwen
• twee steekzakken, twee borstzakken met rits en een binnenzak
• Maten: s t/m 3Xl 

0976, fluo oranje
art.nr.: 2.60.976.00

m-Wear 0962/0964 pilotjack

0962, fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.60.962.00
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (beaver)
• 2-weg ritssluiting
• uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• afneembare bontkraag
• afritsbare mouwen
• twee steekzakken, twee borstzakken met rits en een binnenzak
• Maten: s t/m 3Xl 

0964, 
fluo oranje/marineblauw

art.nr.: 2.60.964.00

m-Wear 0966 pilotjack RWS

art.nr.: 2.60.966.00
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (beaver)
• 2-weg ritssluiting
• uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• afneembare bontkraag
• afritsbare mouwen
• twee steekzakken, twee borstzakken met rits en een binnenzak
• kleur: fluo oranje
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 6564 Batur broek RWS

art.nr.: 2.61.377.00
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in lenden
• kleur: fluo oranje
• Maten: s t/m 3Xl
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HaVEP 8397 broek

marineblauw/fluo oranje - art.nr.: 2.61.710.00
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken waarvan één met GsM-zakje, één achterzak 

met knoop en duimstokzak
• kniezakken
• Maten: 44 t/m 64 (groen/fluo oranje vanaf 46) 

Marineblauw/
fluo geel

art.nr.: 2.61.715.00*

Groen/
fluo oranje

art.nr.: 2.61.725.00*

HaVEP 4133 parka

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.60.860.00*
• kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
• twee ingezette voorzakken met klep, twee ingezette borstzakken met 

klep en binnenzak met rits
• Windvangers
• Verdekte capuchon in kraag
• Maten: M t/m 3Xl 

Fluo oranje/groen
art.nr.: 2.60.875.00*

m-Wear 0980/0981 4-in-1 parka

0981, fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.60.981.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 190 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• uitneembare voering met afritsbare mouwen waardoor het ook als 

bodywarmer te dragen is
• twee voorzakken met klep en een telefoonzak op de borst
• Capuchon in de kraag
• koord aan de taille
• Windvangers in de mouwen
• Maten: s t/m 4Xl 

0980,  
fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.60.980.00

m-Wear 5575 arthur 3-in-1 parka

art.nr.: 2.45.575.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• rechtopstaande kraag en capuchon met aantreklussen in de kraag
• twee opgezette zakken met klittenbandsluiting en een binnenzak met 

klittenbandsluiting
• Vaste matelassé-voering
• uitneembare matelassé gevoerde bodywarmer met binnenzak met 

klittenbandsluiting
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• kleur: fluo geel/marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl
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Sioen 401a Powell parka 

art.nr.: 2.60.405.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en afneembare capuchon in kraag
• twee ingezette zakken en een napoleon zak
• elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
• Vaste mesh voering met gebreide windvangers in de mouwen en een 

binnenzak
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• kleur: fl uo geel/marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 6833 marianis parka 

art.nr.: 2.60.465.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee opgezette zakken
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Gebreide windvangers in de mouwen
• uitneembare bodywarmer met twee opgezette zakken
• Vaste gewatteerde voering met binnenzak
• kleur: fl uo geel/marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 209a Skollfi eld 4-in-1 parka 

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.60.559.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee ingezette zakken en een napoleon zak
• Vaste mesh voering met een binnenzak met ritssluiting
• uitneembare bodywarmer met afneembare mouwen
• Vaste gewatteerde voering met twee binnenzakken
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: s t/m 4Xl 

Fluo oranje/
marineblauw

art.nr.: 2.60.552.00

Fluo geel/groen
art.nr.: 2.60.553.00*

Fluo rood/grijs
art.nr.: 2.60.554.00*
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m-Wear 5617 alika broek RWS 

art.nr.: 2.45.617.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 175 gr/m²
• elastiek in de taille
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Hoog frequent gelaste naden
• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 

m-Wear 5567 auring parka RWS 

art.nr.: 2.45.567.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• Dubbele stormfl ap
• een napoleonzak en twee insteekzakken met klittenbandsluiting
• aantrekkoord aan de onderkant
• uitneembare matelassé-voering met binnenzak met klittenbandsluiting
• Windvangers in de mouwen
• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 

HaVEP 4155 parka RWS 

art.nr.: 2.60.878.00*
• kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
• twee ingezette voorzakken, twee ingezette borstzakken met klep en 

binnenzak met rits
• Verstelbare taille d.m.v. koord
• Windvangers
• Verdekte capuchon in kraag
• kleur: fl uo oranje
• Maten: M t/m 3Xl 

Sioen 7850 merapi parka RWS 

Fluo geel - art.nr.: 2.60.375.00
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• twee ingezette zakken en een binnenzak
• rechte mouwen
• uitneembare fl eece
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.367.00
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m-Wear 0925 verkeersregelaarsparka

art.nr.: 2.60.925.00
• kwaliteit: 100% polyester (oxford nylon), 195 gr/m²
• 2-weg ritssluiting
• uitneembare voering
• twee steekzakken en een portofoonzak op de borst
• Capuchon in de kraag
• kleur: fluo oranje/fluo geel
• Maten: s t/m 3Xl

m-Wear 1985/1986 broek RWS

1986, fluo oranje - art.nr.: 2.61.986.00
• kwaliteit: 100% polyester (oxford nylon), 185 gr/m²
• elastiek in de taille
• Maten: s t/m 3Xl 

1985, fluo geel
art.nr.: 2.61.985.00

m-Wear 0985/0986 parka RWS

0985, fuo geel - art.nr.: 2.60.985.00
• kwaliteit: 100% polyester (oxford nylon), 185 gr/m²
• Dubbele ritssluiting met 2-weg rits en drukknopen
• Capuchon in de kraag
• uitritsbare voering en vaste nylon voering
• twee voorzakken met rits en een binnenzak
• Maten: s t/m 3Xl (oranje t/m 4Xl) 

0986, fluo oranje
art.nr.: 2.60.986.00

m-Wear 0996 parka RWS

art.nr.: 2.60.996.00
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 250 gr/m²  (beaver)
• 2-weg ritssluiting
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• afritsbare bont gevoerde capuchon
• twee voorzakken met rits en een binnenzak
• kleur: fluo oranje
• Maten: M t/m 3Xl
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HaVEP 2404 overall 

art.nr.: 2.62.447.00
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee zijzakken, twee intasten, twee ingezette borstzakken, achterzak 

en duimstokzak
• kniezakken binnenzijde
• elastiek in rug
• rugplooien
• kleur: fl uo oranje
• Maten: 46 t/m 64 

HaVEP 2400 overall RWS 

art.nr.: 2.62.467.00*
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee zijzakken, twee intasten, twee ingezette borstzakken, GsM-zakje, 

achterzak en duimstokzak
• kniezakken binnenzijde
• elastiek in rug
• rugplooien
• kleur: fl uo oranje
• Maten: 46 t/m 66 

m-Wear 5805 overall RWS 

Fluo geel - art.nr.: 2.45.805.00
• kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee borstzakken met drukknoop, achterzak met klittenbandsluiting, 

twee zijzakken, twee intasten en een duimstokzak
• kniezakken aan binnenzijde
• elastiek in rug
• rugplooien
• extra stevige stiksels bij het kruis
• Verlengbare broekspijpen
• Maten: 46 t/m 64 

Fluo oranje
art.nr.: 2.45.807.00
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HaVEP 2484 amerikaanse overall RWS

art.nr.: 2.62.706.00
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken, borstzak met klep, pennenzakje, GsM-zakje, achterzak 

en duimstokzak
• kniezakken binnenzijde
• Verstelbare schouderbanden met elastiek
• kleur: fluo oranje
• Maten: 46 t/m 64

HaVEP 2414 amerikaanse overall

marineblauw/fluo oranje - art.nr.: 2.62.710.00*
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken waarvan één met GsM-zakje, twee afsluitbare intasten, 

borstzak met klep en pennenzakje, achterzak met knoop en duimstokzak
• Verstelbare taille d.m.v. knopen
• Verstelbare elastische schouderbanden
• kniezakken
• Maten: 46 t/m 64 

Groen/fluo oranje
art.nr.: 2.62.725.00*

HaVEP 2485 amerikaanse overall

art.nr.: 2.62.708.00*
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en 

duimstokzak
• kniezakken binnenzijde
• Verstelbare elastische schouderbanden
• kleur: fluo oranje
• Maten: 46 t/m 64

m-Wear 5815 amerikaanse overall 
RWS

Fluo geel - art.nr.: 2.45.815.00
• kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• achterzak met klittenbandsluiting, twee zijzakken en een duimstokzak
• kniezakken aan binnenzijde
• elastiek in rug
• extra stevige stiksels bij het kruis
• Verlengbare broekspijpen
• Maten: 46 t/m 64 

Fluo oranje
art.nr.: 2.45.817.00
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Sioen 5616 Rabaul overall 

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.62.436.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee ingezette zakken en twee ingezette dijbeenzakken
• ritssluiting onderkant benen
• elastiekvernauwing in de rug
• Vaste gewatteerde voering
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.62.437.00

Sioen 6936 Etna overall 

Type 4

Fluo geel - art.nr.: 2.44.436.00*
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• bescherming tegen vloeibare chemicaliën
• Vaste capuchon
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Windvangers in de mouwen
• elastiek in lenden en de rug
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.44.437.00*

m-Wear 5707 alistair overall RWS 

art.nr.: 2.45.707.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• rechtopstaande kraag met capuchon met aantreklussen
• Dubbele stormfl ap en windvangers in de mouwen
• twee zij intasten met klittenbandsluiting
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in de taille
• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 
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Sioen 6623 amberg 
amerikaanse overall 

art.nr.: 2.44.675.00*
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• Gulp met drukknopen
• bretellen in elastiek met pVC knopen en gespen
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• borstbovenstuk
• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 6669 aoba amerikaanse overall 

art.nr.: 2.62.407.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• twee opgezette zakken, een plooimeterzak en twee zijgleuven
• bretellen met gesp
• borstbovenstuk
• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 440a Cabin overall 

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.62.429.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en afneembare capuchon met kinbescherming
• een opgezette borstzak met souffl et, twee ingezette zakken, een 

napoleon zak, een micazak en een opgezette dijbeenzak
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting aan beenuiteinde
• Vaste gewatteerde voering met gebreide windvangers in de mouwen en 

een binnenzak
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.62.428.00*

m-Wear 5777 andres overall 

art.nr.: 2.45.777.00
• kwaliteit: 100% polyester met pu-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• Dubbele stormfl ap
• een portofoonzak op de borst, een dubbele duimstokzak en drie 

opgezette zakken met klittenbandsluiting
• Vaste matelassé-voering
• Windvangers in de mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• extra lange 2-weg ritssluiting aan de pijpen voor gemakkelijk aan- en 

uittrekken
• beenvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• elastiek in de taille
• kleur: fl uo oranje/marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 
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Sioen 722Z Dexter softshell jas

Fluo oranje - art.nr.: 2.52.794.00*
• kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece, 250 gr/m²
• ritssluiting met kinbescherming
• lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• rechtopstaande kraag
• een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met 

ritssluiting en een binnenzak
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in meerdere parka's (sioen 703Z en 708Z)
• Maten: Xs t/m 3Xl

Fluo geel
art.nr.: 2.52.793.00*

Sioen 9833 Genova softshell jas

Fluo geel - art.nr.: 2.60.318.00*
• kwaliteit: 100% polyester stretch + polyester fleece, 250 gr/m²
• ritssluiting met binnenbeleg
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken met ritssluiting
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Vaste windbreker vooraan
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.319.00*

Fluo rood
art.nr.: 2.60.320.00*

m-Wear 1316 softshell jas RWS

art.nr.: 2.51.316.00
• kwaliteit: 3-laags polarfleece, 320 gr/m²
• ritssluiting
• Fleece in de kraag
• een steekzak op borst met ritssluiting, twee zijzakken met rits, een 

binnenzak met klittenbandsluiting en een telefoonzak aan binnenzijde 
met sluiting

• kleur: fluo oranje
• Maten: s t/m 3Xl

m-Wear 1300/1302 softshell jas

1300, fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.51.300.00
• kwaliteit: 3-laags polarfleece, 320 gr/m²
• ritssluiting
• Fleece in de kraag
• Verlengd rugpand
• een steekzak op borst met ritssluiting, twee zijzakken met rits, een 

binnenzak met klittenbandsluiting en een telefoonzak aan binnenzijde 
met sluiting

• Maten: s t/m 3Xl 

1302, fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.51.302.00
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Sioen 497Z Kingley fl eece jas 

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.60.339.00
• kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• ritssluiting
• rechtopstaande kraag
• een ingezette borstzak en twee ingezette zakken, beiden met ritssluiting
• elastiek in mouwuiteinde
• koord in zoom
• Vaste windbreker vooraan met een binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 132Z en 403Z)
• Maten: Xs t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.60.338.00*

Sioen 353a Berkel fl eece jas RWS 

art.nr.: 2.60.353.00
• kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• ritssluiting en elastische koord in zoom
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken met ritssluiting
• rond ingezette mouwen met elastische bies aan mouwuiteinden
• Vaste windbreker vooraan met een binnenzak
• Inritsbaar in sioen jas 350a
• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 131Z Reims fl eece jas 

Fluo geel - art.nr.: 2.60.335.00
• kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• ritssluiting aan voorzijde
• rechtopstaande kraag
• elastische koord in zoom
• een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met 

ritssluiting
• rond ingezette mouwen met elastische bies aan mouwuiteinden
• Vaste windbreker vooraan met een binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 132Z en 403Z)
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.337.00
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Viloft poloshirt RWS 

art.nr.: 2.60.067.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% viscose, rib lock, 220 gr/m²
• korte mouw
• 3-knoopsluiting
• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 3876 Rovito T-shirt 

Fluo oranje - art.nr.: 2.60.668.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m²
• ronde hals
• korte mouw
• signalisatiemesh onder de armen voor een maximale ventilatie
• Vochtregulerend
• Gelaste en gesegmenteerde refl ecterende banden
• permanent anti-bacteriëel effect dat geuren bestrijdt
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel
art.nr.: 2.60.667.00*

Viloft T-shirt RWS 

art.nr.: 2.60.047.00
• kwaliteit: 65% polyester/35% viscose, rib lock, 220 gr/m²
• ronde hals
• korte mouw
• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 

m-Wear 6200 T-shirt RWS 

Fluo oranje - art.nr.: 2.76.201.00
• kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
• ronde hals
• pique
• Contrasterende hals
• korte mouw
• Maten: s t/m 5Xl 

Fluo geel
art.nr.: 2.76.200.00
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Sioen 3883 Olgiata poloshirt

Fluo oranje - art.nr.: 2.60.653.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 185 gr/m², binnenlaag: 50% Viloft/ 

50% polyester (dropneedle)
• signalisatiemesh onder de armen voor een maximale ventilatie
• absorbeert het transpiratievocht en voert het van de huid af waardoor 

de huid kan blijven ademen
• omlegkraag
• lange mouw
• Maten: s t/m 3Xl

Fluo geel
art.nr.: 2.60.654.00*

m-Wear 6220 poloshirt RWS

Fluo geel - art.nr.: 2.76.220.00
• kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• pique
• Contrasterende kraag en manchet
• lange mouw
• Verlengd rugpand
• Maten: s t/m 5Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.76.221.00

Sioen 3881 Tiola poloshirt

Fluo geel - art.nr.: 2.60.670.00*
• kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m²
• signalisatiemesh onder de armen voor een maximale ventilatie
• Gelaste en gesegmenteerde reflecterende banden
• permanent anti-bacteriëel effect dat geuren bestrijdt
• omlegkraag
• knoopsluiting
• korte mouw
• Gestikte naden
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.669.00*

m-Wear 6210 poloshirt RWS

Fluo oranje - art.nr.: 2.76.211.00
• kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• pique
• Contrasterende kraag en manchet
• korte mouw
• Verlengd rugpand
• Maten: s t/m 5Xl 

Fluo geel
art.nr.: 2.76.210.00
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Helly Hansen 79017 High Vis hooded 
sweater

Fluo geel - art.nr.: 2.52.940.00*
• kwaliteit: 100% geruwde polyester, 210 gr/m²
• ritssluiting aan voorzijde
• Geribde boord en manchetten
• twee steekzakken
• Capuchon met aantrekkoord
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.52.941.00*

m-Wear 6230 hooded sweater RWS

Fluo oranje - art.nr.: 2.76.231.00
• kwaliteit: 100% polyester teddy, 300 gr/m²
• ritssluiting
• binnenzijde geruwd
• twee steekzakken
• Contrasterende rib en manchet
• Maten: s t/m 5Xl 

Fluo geel
art.nr.: 2.76.230.00

Fristads Kansas 728 BPV sweater

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.60.311.00*
• kwaliteit: 50% polyester/50% katoen, 300 gr/m²
• korte rits tot bovenzijde kraag
• Zipcover
• telefoonzak met rits en opening en lus voor headset
• elastische taille en boorden
• Maten: Xs t/m 4Xl 

Fluo geel/
marineblauw

art.nr.: 2.60.310.00*

Fluo geel/zwart
art.nr.: 2.60.312.00*

Sioen 284a Bindal sweater

Fluo geel - art.nr.: 2.60.315.00*
• kwaliteit: 71% molleton polyester/25% viscose/4% elastaan,  

280 gr/m²
• Zachte stof met siernaden
• Grijze afwerking aan de polsen en de kraag
• elastische reflecterende banden voor extra comfort
• rechtopstaande kraag met verdekte ritssluiting
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.316.00*
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Sioen 169a Burton bodywarmer 

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.60.309.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% pu-coating, 195 gr/m² 

(siopor ultra)
• ritssluiting
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken
• omkeerbaar
• Inritsbaar in de sioen jassen 166a en 566a
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.60.308.00*

Sioen 9451 Etretat bodywarmer 

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.60.585.00*
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• ritssluiting
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken
• afneembare fl eece mouwen
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Vaste gewatteerde voering met een binnenzak
• Inritsbaar in de sioen jas 1851
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.60.586.00*

Sioen 1148 arras bodywarmer 

Fluo geel - art.nr.: 2.60.305.00
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane essential)
• ritssluiting
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken
• Vaste gewatteerde voering
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.307.00
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Sioen 9044 Elba verkeersvest 

Fluo oranje - art.nr.: 2.60.227.00
• kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
• klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: s t/m 4Xl 

Fluo geel
art.nr.: 2.60.225.00

m-Wear 0165/0167 verkeersvest 

0167, fl uo oranje - art.nr.: 2.60.167.00
• kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Dubbele klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: M/l en Xl/XXl 

0165, fl uo geel
art.nr.: 2.60.165.00

m-Wear 0170 verkeersvest 

art.nr.: 2.60.170.00
• kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• ritssluiting
• badgehouder
• twee voorzakken met klep met klittenbandsluiting
• borstzak met klittenbandsluiting
• pennenzak
• kleur: fl uo geel
• Maten: M/l en Xl/XXl 
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Sioen 9052 Solaka verkeersvest RWS 

Fluo geel - art.nr.: 2.60.235.00
• kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
• ritssluiting
• V-hals
• Maten: M t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.237.00

m-Wear 0174/0178 /0185 
verkeersvest RWS 

0174, blauw - art.nr.: 2.60.174.00
• kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Dubbele klittenbandsluiting
• V-hals
• Verkeersvesten zijn niet gekeurd volgens en Iso 20471
• Maten: M/l t/m 3Xl/4Xl 

0178, fl uo rood
art.nr.: 2.60.178.00

0185, fl uo groen
art.nr.: 2.60.185.00

m-Wear 0175/0177 verkeersvest RWS 

0175, fl uo geel - art.nr.: 2.60.175.00
• kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Dubbele klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: M/l t/m 3Xl/4Xl 

0177, fl uo oranje
art.nr.: 2.60.177.00

Economy 0115/0117 verkeersvest 

0115, fl uo geel - art.nr.: 2.60.115.00
• kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• klittenbandsluiting
• V-hals
• universele maat 

0117, fl uo oranje
art.nr.: 2.60.117.00
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0105 kinderverkeersvest 

art.nr.: 2.60.105.00
• kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• klittenbandsluiting
• V-hals
• De vestjes zijn voor kinderen van 3 jaar t/m 14 jaar
• Dit verkeersvest voldoet aan de en 1150 norm
• kleur: fl uo geel
• Maten: 02 voor 3-6 jaar, 03 voor 7-9 jaar en 04 voor 11-14 jaar 

m-Wear 0125 verkeersregelaarsvest 

art.nr.: 2.60.125.00
• kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• klittenbandsluiting aan de zijkant
• V-hals
• Gemaakt volgens de geldende regels voor verkeersregelaars
• kleur: fl uo oranje/fl uo geel
• Maten: M/l en Xl/XXl 

Sioen 9042 Carpi verkeersvest RWS 

Fluo oranje - art.nr.: 2.60.247.00
• kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
• klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: M t/m 3Xl 

Fluo geel
art.nr.: 2.60.245.00
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HaVEP 8450 broek

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

Korenblauw - art.nr.: 2.30.161.00*
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 

360 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak en 

dijbeenzak met klep
• elastiek in rug
• pijpen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 64 

 

Marineblauw
art.nr.: 2.30.160.00*

Grijs
art.nr.: 2.30.173.00*

Flessengroen
art.nr.: 2.30.175.00*

HaVEP 3153 jas

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

marineblauw - art.nr.: 2.25.160.00*
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee voorzakken met klep, een borstzak met klep en een binnenzak
• rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 64 

Flessengroen
art.nr.: 2.25.175.00*

korenblauw
art.nr.: 2.25.161.00*

Grijs
art.nr.: 2.25.173.00*

m-Wear 0199 broek

Class 1 A1 A1B1C1E3

art.nr.: 2.30.199.00
• kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m² 
• Gulpsluiting met rits
• riemlussen
• twee steekzakken en een duimstokzak
• kniezakken
• elastiek in de taille
• kleur: marineblauw
• Maten: 46 t/m 66

m-Wear 5199 jas

Class 1 A1 A1B1C1E3

art.nr.: 2.25.199.00
• kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee borstzakken met klep en twee verticale zijzakken met klep
• Manchetten met drukknoopsluiting
• kleur: marineblauw
• Maten: 46 t/m 66
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HaVEP 80195 broek

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

art.nr.: 2.27.630.00*
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken, twee achterzakken met klep, duimstokzak  

met klep en dijbeenzak met klep
• kniezakken
• reflectieband
• kleur: charcoal grijs/korenblauw
• Maten: 46 t/m 64

HaVEP 50141 jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

art.nr.: 2.22.630.00*
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
• twee voorzakken met klep, twee ingezette borstzakken en 

vluchtmaskerlus
• Manchetten met klittenband
• Verlengd rugpand
• reflectieband
• kleur: charcoal grijs/korenblauw
• Maten: 46 t/m 64

HaVEP 40070 parka

Class 1 A1/A2 A1B1C1E1F1 Class 2

Rood - art.nr.: 2.22.604.00*
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 

280 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met verdekte drukknopen
• twee voorzakken met klep en twee ingezette borstzakken met klep
• Verstelbare taille d.m.v. koord
• Verdekte capuchon in kraag
• reflectieband
• Maten: s t/m 3Xl
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw

Marineblauw
art.nr.: 2.22.601.00*

oranje
art.nr.: 2.22.603.00*

Zwart
art.nr.: 2.22.605.00*

HaVEP 3256 jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

marineblauw - art.nr.: 2.22.590.00
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 

280 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee voorzakken met klep, borstzak met klep en een binnenzak
• rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• reflectieband
• Maten: 46 t/m 64
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: donkergrijs en korenblauw

Zwart
art.nr.: 2.22.592.00*

oranje
art.nr.: 2.22.596.00*

rood
art.nr.: 2.22.598.00*
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HaVEP 80030 broek

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

art.nr.: 2.27.410.00*
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 

360 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken, twee achterzakken met klep, twee 

dijbeenzakken met klep en een duimstokzak met klep
• kniezakken
• pijpen met steldrukkers
• kleur: zwart
• Maten: 46 t/m 64

HaVEP 40019 parka

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 2

art.nr.: 2.48.590.00*
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 

360 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
• een napoleonzak, twee ingezette zijzakken met klep, twee ingezette 

voorzakken met klep, twee ingezette borstzakken met klep en een 
binnenzak met rits

• Mouwen met steldrukkers
• Verdekte capuchon in kraag
• kleur: zwart
• Maten: s t/m 3Xl

HaVEP 30030 jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

art.nr.: 2.22.410.00*
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee voorzakken met klep en twee borstzakken met klep
• Mouwen met steldrukkers
• kleur: zwart
• Maten: 46 t/m 64

HaVEP 8775 broek

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

marineblauw - art.nr.: 2.27.590.00
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak met 

klep en dijbeenzak met klep
• elastiek in rug
• pijpen met steldrukkers en reflectieband
• kniezakken
• Maten: 46 t/m 64
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en oranje

Donkergrijs
art.nr.: 2.27.589.00*

korenblauw
art.nr.: 2.27.591.00*

Zwart
art.nr.: 2.27.592.00*
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m-Wear 3695 moke broek

art.nr.: 2.43.695.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating, 250 gr/m²
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in de lenden
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

m-Wear 2665 maka parka

art.nr.: 2.42.665.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating, 250 gr/m²
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
• Vaste vlamvertragende katoen voering en uitneembare vlamvertragende 

fleece voering in lijf en mouwen
• twee opgezette zakken, een napoleonzak, een borstzak en lusje op 

rechterborst
• rond ingezette mouwen en mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastisch koord in zoom
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 012V Corinto broek

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E3F1 Class 1

Grijs - art.nr.: 2.30.817.00*
• kwaliteit: 79% Fr katoen/20% pes/1% ast, 350 gr/m²
• Gulp met ritssluiting en verborgen knoopsluiting
• elastiek in lenden
• kniezakken
• twee ingezette zakken met klep, een achterzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting, een stokmeterzak met klep en verborgen 
drukknoopsluiting en een opgezette dijbeenzak met klep en verborgen 
drukknoopsluiting

• Vlamvertragende reflecterende banden (5 cm)
• Maten: 44 t/m 64

Marineblauw
art.nr.: 2.30.815.00*

korenblauw
art.nr.: 2.30.816.00*

Sioen 009V montero jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E3F1 Class 1

marineblauw - art.nr.: 2.25.815.00*
• kwaliteit: 79% Fr katoen/20% pes/1% ast, 350 gr/m²
• Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
• rechtopstaande kraag
• twee lussen voor gasdetectie meter, twee opgezette borstzakken, twee 

opgezette steekzakken en een binnenzak
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Verlengd rugpand
• Vlamvertragende reflecterende banden (5 cm)
• Maten: 44 t/m 64

korenblauw
art.nr.: 2.25.816.00*

Grijs
art.nr.: 2.25.817.00*
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Sioen 7218 Ridley jas

AB2C1

art.nr.: 2.42.572.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast, 250 

gr/m² (sio-start Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag
• Voorzien voor capuchon 
• twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Vaste vlamvertragende katoen voering met twee binnenzakken
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 7222 Glenroy parka

AB2C1

art.nr.: 2.42.559.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast, 250 

gr/m² (siopor Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag
• Voorzien voor capuchon
• een opgezette borstzak met soufflet, twee opgezette zakken, twee lussen 

voor badges en een napoleon zak
• rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak, opbergzak 

binnenin voor capuchon
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (sioen fleece 

496Z, 7690, 7759, 7760,7761, 7771, 9643, 9644 en 9896 en 
bodywarmers 1666, 1874, 2578, 7753 en 9387)

• kleur: marineblauw
• Maten: Xs t/m 3Xl

Sioen 6507 Nevada broek

art.nr.: 2.43.430.00*
• kwaliteit: 100% Fr polyester breisel met Fr pu-coating, 190 gr/m² 

(Flexothane Flame)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in lenden
• ongevoerd
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 1798 alabama jas

art.nr.: 2.42.490.00
• kwaliteit: 100% Fr polyester breisel met Fr pu-coating, 190 gr/m² 

(Flexothane Flame)
• ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee ingezette zakken
• rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• ongevoerd
• Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (sioen 496Z, 7759, 7760, 

7761, 7771 en 9896)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl
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Sioen 3074 Duffel parka 

AB2C1

art.nr.: 2.42.561.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast, 

250 gr/m² (siopor Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee ingezette borstzakken met ritssluiting, twee opgezette zakken, een 

napoleon zak en een telefoonzak
• twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• elastiekvernauwing in de rug en koord in zoom
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak met ritssluiting
• Meerdere fl eece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (sioen fl eece 

496Z, 7759, 7760, 7761, 7771, 7690, 9896, 9644 en 9634 en 
bodywarmers 1666, 2578, 9387, 7753 en 1874)

• kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 5806 Ekofi sk broek 

AB2C1

art.nr.: 2.43.600.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast, 

250 gr/m² (siopor Fr ast)
• Gulp met drukknopen
• twee zijgleuven
• enkelvernauwing met klittenband
• Verdoken ritssluiting in de broekspijpen
• elastiek in lenden met koord
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• kleur: marineblauw
• Maten: Xs t/m 3Xl 

Sioen 3085 Hasnon parka 

AB2C1

art.nr.: 2.42.560.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast, 

250 gr/m² (siopor Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee ingezette borstzakken met ritssluiting, twee opgezette zakken, een 

napoleon zak, een telefoonzak en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• elastiekvernauwing in de rug en koord in zoom
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak met ritssluiting
• Meerdere fl eece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (sioen fl eece 

496Z, 7759, 7760, 7761, 7771, 7690, 9896, 9644 en 9634 en 
bodywarmers 1666, 2578, 9387, 7753 en 1874)

• kleur: marineblauw
• Maten: Xs t/m 3Xl 
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Sioen 7237 Durant jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

art.nr.: 2.42.574.00*
• kwaliteit: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel + ast + 

ademende Fr pu + inherent Fr breisel, 270 gr/m² (siopor excell)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 7238)
• een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een napoleon zak en 

twee binnenzakken
• twee lussen voor badges
• elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
• ongevoerd
• Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (sioen fleece 

7759, 7760, 7761, 7771, 9896, 9633, 9634, 7690 en 496Z en 
bodywarmers 1666, 9387, 7753, 1874 en 2578)

• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 4691 Wellsford broek

AB2C1

art.nr.: 2.43.595.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m² (sio-start Fr ast)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in lenden
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 9461 Baltero parka

AB2C1

art.nr.: 2.42.565.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m² (sio-start Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee opgezette zakken, een napoleon zak en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• uitneembare vlamvertragende fleecevoering in lijf met een binnenzak
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 7361 Waverly blouson

AB2C1

art.nr.: 2.42.555.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m² (sio-start Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee opgezette zakken en een napoleon zak
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• uitneembare vlamvertragende fleece voering in lijf met een binnenzak
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl
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Dolfi ng 420.12 Canberra broek 

marineblauw - art.nr.: 2.43.250.00
• kwaliteit: 100% polyurethaan, 185 gr/m²
• elastiek in de taille
• Drukknopen onderaan de beenpijpen
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Dolfi ng 480.12 Pretoria jas 

art.nr.: 2.42.250.00
• kwaliteit: 100% polyurethaan, 185 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Capuchon met koord
• Drukknopen op mouwen
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 7240 Newton jas 

Class 2 Class 2 A1 A1B2C2E2F2W33

art.nr.: 2.42.677.00*
• kwaliteit: 88% Fr katoen/12% pa (+ ast) in ripstop met pu-laminaat, 

335 gr/m² (sio-safe ast)
• Voldoet aan de arC-norm IeC 61482-2, beschermingsklasse 2 

(stroomgrootte van kortsluiting 7ka)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 7242)
• een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een mouwzak, een 

napoleon zak en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
• elastiekvernauwing in de rug
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fl eece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (sioen fl eece 

7230, 7690, 9633, 9634, 9643, 9644 en 9896 en bodywarmers 
1638 en 2591)

• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 7236 Toledo broek 

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

art.nr.: 2.43.601.00*
• kwaliteit: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel + ast + 

ademende Fr pu + inherent Fr breisel, 270 gr/m² (siopor excell)
• Hoge scheurbestendigheid
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in lenden
• ongevoerd
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 
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HaVEP 2725 overall

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

marineblauw - art.nr.: 2.15.350.00*
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• kniezakken
• twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken met 

klep, achterzak met klep en duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 64

korenblauw
art.nr.: 2.15.351.00*

HaVEP 2559 overall

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

Korenblauw - art.nr.: 2.15.291.00*
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken met 

klep, achterzak met klep en duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 66 (flessengroen en rood t/m 64)
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: oranje

Flessengroen
art.nr.: 2.15.294.00*

rood
art.nr.: 2.15.298.00*

Marineblauw
art.nr.: 2.15.299.00*

m-Wear 5320/5326 overall

Class 1 A1 A1B1C1E3

5320, marineblauw - art.nr.: 2.15.320.00
• kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• rugplooien
• twee intasten met klittenband
• Mouwen met steldrukkers
• twee borstzakken met klep, een duimstokzak, een achterzak met klep en 

twee opgezette zakken met klep en drukknoopsluiting
• kniezakken
• Maten: 46 t/m 68 

5326, oranje
art.nr.: 2.15.326.00

m-Wear 5366 offshore overall

Class 1 A1 A1B1C1E3

art.nr.: 2.15.366.00
• kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• rugplooien
• twee intasten met klittenband
• Mouwen met steldrukkers
• twee borstzakken met klep en een duimstokzak, een achterzak met klep 

en twee opgezette zakken met klep. alle zakken met klep zijn voorzien 
van een klittenbandsluiting

• kniezakken
• reflectiebanden
• kleur: oranje
• Maten: 46 t/m 66
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Sioen 017V Carlow overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E3F1 Class 1

Oranje - art.nr.: 2.30.913.00*
• kwaliteit: 79% Fr katoen/20% pes/1% ast, 350 gr/m²
• ritssluiting onder beleg met verborgen drukknopen
• rechtopstaande kraag
• twee lussen voor gasdetectie meter, twee opgezette borstzakken, 

twee ingezette zakken, twee doorsteekgleuven, één achterzak, één 
stokmeterzak, één opgezette dijbeenzak en een binnenzak

• kniezakken
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen en verstelbare elastiek in de rug
• Maten: 44 t/m 64
• ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw

Marineblauw
art.nr.: 2.30.910.00*

Grijs
art.nr.: 2.30.912.00*

rood
art.nr.: 2.30.914.00*

HaVEP 20033 overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

art.nr.: 2.12.410.00*
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee ingezette zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, 

twee achterzakken met klep, twee dijbeenzakken met klep en een 
duimstokzak met klep

• kniezakken
• Verstelbare elastiek in rug
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• kleur: zwart
• Maten: 46 t/m 64

HaVEP 20174 overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

art.nr.: 2.12.430.00*
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 

280 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met verdekte drukknopen
• twee ingezette zijzakken, twee intasten, twee ingezette borstzakken, 

twee achterzakken met klep, duimstokzak met klep en dijbeenzak met 
klep

• kniezakken
• elastiek in rug
• Vluchtmaskerlus
• Manchetten met klittenband
• reflectieband
• kleur: charcoal grijs/korenblauw
• Maten: 46 t/m 64

HaVEP 2033 overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

marineblauw - art.nr.: 2.12.390.00
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 

280 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken met 

klep, achterzak met klep en duimstokzak met klep
• elastiek in rug en rugplooien
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• kniezakken
• Maten: 46 t/m 64
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en korenblauw

Zwart
art.nr.: 2.12.387.00*

Donkergrijs
art.nr.: 2.12.389.00*

oranje
art.nr.: 2.12.393.00*
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) KLEDING - oVeralls

HaVEP 2560 amerikaanse overall

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

marineblauw - art.nr.: 2.15.230.00
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding, 

360 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken met klep, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak 

met klep en duimstokzak
• pijpen met steldrukkers
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Maten: 46 t/m 64 

korenblauw
art.nr.: 2.15.231.00*

HaVEP 2151 amerikaanse overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

Oranje - art.nr.: 2.12.398.00*
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee zijzakken met klep, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak 

met klep en duimstokzak met klep
• pijpen met steldrukkers
• Verstelbare schouderbanden met elastiek
• kniezakken
• Maten: 46 t/m 64
• ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en zwart

Marineblauw
art.nr.: 2.12.397.00*

Donkergrijs
art.nr.: 2.12.399.00*

korenblauw
art.nr.: 2.12.406.00*

HaVEP 20175 amerikaanse overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

art.nr.: 2.12.431.00*
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding, 

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken, borstzak met klep, twee achterzakken met 

klep, duimstokzak met klep en dijbeenzak met klep
• kniezakken
• Verstelbare schouderbanden met elastiek
• reflectieband
• kleur: charcoal grijs/korenblauw
• Maten: 46 t/m 64

Sioen 6969 Houston overall

art.nr.: 2.44.435.00*
• kwaliteit: 100% Fr polyester breisel met Fr pu-coating, 190 gr/m² 

(Flexothane Flame)
• ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Vaste capuchon met klep
• raglan mouwen
• Mouw en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiekvernauwing in de rug
• ongevoerd
• elastische windvangers in de mouwen
• kleur: korenblauw
• Maten: s t/m 3Xl
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HaVEP 40012 fleece jas

A1B1C1 Class 1

art.nr.: 2.44.988.00*
• kwaliteit: 48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% carbon,  

350 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• twee voorzakken met verdekte rits en GsM-zakje met klep
• Inritsbaar in meerdere jassen (HaVep 40001 en 40005)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 7690 Tobado fleece jas

Class 1 A1B1C2F1

art.nr.: 2.49.040.00
• kwaliteit: 54% protex/34,2% Fr katoen/10% polyamide/1,8% ast, 

310 gr/m²
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken met ritssluiting en twee binnenzakken
• elastiek in mouwuiteinde
• elastische koord in zoom
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 1005, 3073, 3074, 3085, 7222, 

7223, 7226, 7229, 7237, 7227, 7240, 7241 en 9728)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 7771 Dampremy fleece jas

AC2

art.nr.: 2.49.030.00
• kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester dubbelzijdige fleece,  

275 gr/m²
• Verdoken ritssluiting
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken met ritssluiting
• elastiek in mouwuiteinden
• elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 

7222, 7223, 7229, 7237 en 9728)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 7759 Obaix fleece jas

art.nr.: 2.49.010.00
• kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
• ritssluiting met binnenbeleg
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken met ritssluiting en een binnenzak
• elastiek in mouwuiteinde
• elastische koord in zoom
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 

7222, 7223, 7729, 7237 en 9728)
• kleur: marineblauw
• Maten: Xs t/m 3Xl
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) KLEDING - FleeCe Jassen VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) KLEDING - soFtsHell  Jassen / boDyWarMers

Fristads Kansas 5030 FLam vest

A1B1C1 Class 1

art.nr.: 2.23.723.00*
• kwaliteit: 75% vlamvertragende katoen/25% polyester, 365 gr/m²
• rits over de gehele lengte en knopen tot bovenzijde kraag
• twee loshangende, vast te zetten zakken met knopen, één met klep en 

verborgen drukknopen en één met extra zak en pennenzakje
• Verdekte knoop en lus voor timmermansmes, twee zijzakken, binnenzak 

voor telefoon met lus voor headset, twee zakken voor handschoenen, 
waarvan één met rits, twee hamerlussen, twee loshangende zakken en 
twee loshangende zakken aan de achterzijde, beiden met extra zak

• brede riemlussen
• kleur: marineblauw
• Maten: Xs t/m XXl

Sioen 2578 Garnich bodywarmer 

AB1C1

art.nr.: 2.50.960.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast, 

250 gr/m² (siopor Fr ast)
• ritssluiting
• rechtopstaande kraag
• twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• elastische koord in zoom
• Vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met een 

binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 

7223, 7229 en 7237)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 9644 Belarto softshell jas

Class 2 A1 A1B1C2F1

art.nr.: 2.51.090.00*
• kwaliteit: polyester weefsel/ademend Fr pu/inherent Fr fl eece, 

400 gr/m²
• Waterafstotende buitenstof en goede koude bescherming
• rechtopstaande kraag
• ritssluiting onder fl ap met klittenbandsluiting
• een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met 

ritssluiting en een binnenzak
• afneembare mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Gestikte naden
• ruglengte 75 cm (l)
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 

7223, 7226, 7227, 7229, 7237 en 7240)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 9634 Cardinia softshell jas 

Class 2 A1 A1B1C2F1

Class 1

art.nr.: 2.49.110.00*
• kwaliteit: polyester weefsel/ademend Fr pu/inherent Fr fl eece, 

400 gr/m²
• softshell jas met arC beschermingsklasse 1
• ritssluiting onder beleg met klittenbandssluiting
• rechtopstaande kraag
• een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken en een 

binnenzak
• een lus voor badge
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 1005, 3073, 3074, 3085, 7222, 

7226, 7227, 7240 en 7241)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) KLEDING - VoerInGen

Sioen 7221 Watson fleece voering

art.nr.: 2.49.005.00*
• kwaliteit: dubbelzijdige fleece, 100% vlamvertragende polyester,  

275 gr/m²
• ritssluiting
• niet afzonderlijk draagbaar
• Doorsteek gleuf naar binnenzak naar jas
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 7218 en 7219)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 7220 Royston fleece voering

art.nr.: 2.49.004.00*
• kwaliteit: dubbelzijdige fleece, 100% vlamvertragende polyester,  

275 gr/m²
• ritssluiting
• niet afzonderlijk draagbaar
• ronde hals
• Doorsteek gleuf naar binnenzak naar jas
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 7218 en 7219)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 7760 Liberchies fleece voering

art.nr.: 2.49.020.00
• kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
• ritssluiting
• niet afzonderlijk draagbaar
• ronde hals
• Gebreide windvangers in de mouwen
• binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 

7222, 7223, 7729, 7237 en 9728)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 7761 molenbaix fleece voering

art.nr.: 2.49.000.00
• kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
• ritssluiting
• ronde hals
• binnenzak
• niet afzonderlijk draagbaar
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 

7222, 7223, 7729, 7237 en 9728)
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) KLEDING - VoerInGen VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) KLEDING - truIen en sHIrts

Sioen 277a Calvinn poloshirt 

AB1C1

art.nr.: 2.60.099.00
• kwaliteit: 63% modacryl/24% viscose/12% acryl/1% ast, 280 gr/m²
• knoopsluiting
• refl ecterende tape op borst en armen (2,5 cm)
• lange mouw
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 519a Polton poloshirt 

A1B1C1F1

marineblauw - art.nr.: 2.52.278.00
• kwaliteit: 60% protex/39% Viloft/1% ast, 180 gr/m²
• anti-bacteriële behandeling
• knoopsluiting
• lange mouw
• Gestikte naden
• Maten: s t/m 3Xl 

Grijs
art.nr.: 2.52.279.00*

Sioen 518a Picton T-shirt 

A1B1C1F1

marineblauw - art.nr.: 2.52.277.00
• kwaliteit: 60% protex/39% Viloft/1% ast, 180 gr/m²
• anti-bacteriële behandeling
• V-hals
• lange mouw
• Gestikte naden
• Maten: s t/m 3Xl 

Grijs
art.nr.: 2.52.274.00*

Sioen 9854 Urbino fl eece sweater 

A1B1C2F1 Class 1

art.nr.: 2.49.090.00*
• kwaliteit: 54% protex/34,2% Fr katoen/10% polyamide/1,8% ast, 

310 gr/m²
• Fleece sweater met arC bescherming
• rechtopstaande kraag
• elastiek in mouwuiteinde
• elastiek in zoom
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 
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Helly Hansen 79871 Fakse col

A1B1C1 Class 1

art.nr.: 6.32.483.00*
• kwaliteit: 48,5% wol/48,5% viscose/3% inox, 170 gr/m²
• Ce-labels zichtbaar op de col
• Contrastnaden
• Dubbele lagen materiaal
• kleur: zwart
• universele maat

Sioen 7225 Hinton capuchon

AB2C1

art.nr.: 6.32.774.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m²
• kinbescherming en aanrijgkoord in zoom
• Vernauwing met klittenband sluiting
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Deze capuchon past op de volgende sioen jassen: 7218, 7219, 7222, 

7223 en 7253
• kleur: marineblauw
• Maten: Xs t/m 3Xl

Sioen 7238 Barrington capuchon

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

art.nr.: 6.32.771.00*
• kwaliteit: 3-laags: Dobby ripstop polyester weefsel + ast +  

ademende Fr pu + inherent Fr breisel, 300 gr/m²
• Capuchon met kinbescherming en aanrijgkoord in zoom
• Vernauwing met klittenbandsluiting
• ongevoerd
• Deze capuchon past op de volgende sioen jassen: 7229, 7237 en 

7252
• kleur: marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 7224 Barker capuchon

AB2C1

art.nr.: 6.32.770.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m²
• aanrijgkoord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Deze capuchon past op de volgende sioen jassen: 7218, 7219, 7222, 

7223 en 7253
• kleur: marineblauw
• universele maat

VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) KLEDING - aCCessoIres
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE)
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - Jassen en broeken

Sioen 9462 Reaven parka 

AB2C1

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.42.566.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast, 

250 gr/m² (sio-start Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee opgezette zakken en een napoleon zak
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak en 

uitneembare vlamvertragende fl eece voering in lijf met een binnenzak
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.42.564.00

Sioen 3073 Winseler parka 

AB2C1

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.42.546.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast, 

250 gr/m² (siopor Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee borstzakken en opgezette zakken, telefoonzak en napoleon zak
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak met ritssluiting
• Meerdere fl eece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (sioen fl eece 

496Z, 7690, 7759, 7760, 7761, 7771, 9896, 9633, 9634, 9643 en 
9644 en bodywarmers 1666, 2578, 9387, 7753 en 1874)

• Maten: Xs t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.42.545.00

Sioen 5729 Gladstone broek 

AB2C1

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.43.546.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating, 250 gr/m² 

(siopor Fr ast)
• twee zijgleuven
• enkelvernauwing met klittenbandsluiting
• ritssluiting onder beleg aan beenuiteinde
• koord in lenden
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Maten: Xs t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.43.545.00*

m-Wear 2664 magoma/2666 marabe 
parka 

2666 marabe, fl uo geel/marineblauw - art.nr.: 2.42.666.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating, 

250 gr/m² (Fr-ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
• Vaste vlamvertragende katoen voering en uitneembare vlamvertragende 

fl eece voering in lijf en mouwen
• twee opgezette zakken, een napoleonzak, een borstzak en lusje op 

rechterborst
• elastisch koord in zoom
• Maten: s t/m 3Xl 

2664 Magoma, 
fl uo oranje/marineblauw

art.nr.: 2.42.664.00

VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) KLEDING - aCCessoIres
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) 
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - Jassen en broeken

Sioen 7219 Elliston parka

AB2C1

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.42.670.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m²
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7224 of 7225)
• twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• Vaste vlamvertragende katoen voering met twee binnenzakken
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fleece voeringen zijn in te ritsen (sioen voeringen 7220 en 

7221)
• Maten: s t/m 3Xl

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.42.671.00*

Sioen 7229 Falcon jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.42.571.00*
• kwaliteit: 3-laags: Dobby ripstop polyester weefsel + ast +  

ademende Fr pu + inherent Fr breisel, 300 gr/m² (siopor excell)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7238)
• een borstzak, twee opgezette zakken, napoleon zak en twee lussen
• ongevoerde binnenkant met twee binnenzakken
• Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (sioen fleece 

496Z, 7231, 7690, 7759, 7760, 7761, 7771, 9633, 9643, 9644 en 
9896 en bodywarmers 1666, 1874, 2578, 7753 en 9387)

• Maten: s t/m 3Xl

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.42.576.00*

Sioen 5874 Tielson broek

AB2C1

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.43.606.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m² (sio-start Fr ast)
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiek in lenden
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.43.605.00*

Sioen 9495 Waddington jas

AB2C1

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.60.566.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m² (sio-start Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• twee opgezette zakken, een napoleon zak en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak en 

uitneembare vlamvertragende fleece voering in lijf met een binnenzak
• Maten: s t/m 3Xl

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.60.565.00*
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE)
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - Jassen en broeken

VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE)
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - Jassen en broeken

Sioen 7227 Nash jas 

Class 2 A1 A1B2C2E-
3F2W33

Class 1

art.nr.: 2.42.675.00*
• kwaliteit: 95% Fr modacryl/40% katoen ( ast) ripstop met 

pu laminaat, 310 gr/m² (sio-safe aqua)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Voldoet aan de arC-norm IeC 61482-2, beschermingsklasse 1
• rechtopstaande kraag
• Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7228)
• een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een napoleon zak en 

twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
• elastiekvernauwing in de rug
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fl eece jassen zijn in te ritsen (sioen fl eece 7230, 7690, 

9633, 9634, 9644 en 9896)
• kleur: fl uo geel/marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 7252 Talbot jas 

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.42.578.00*
• kwaliteit: Dobby ripstop polyester weefsel/ast/Fr pu/

inherent Fr breisel, 300 gr/m² (siopor excell)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag
• Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7238)
• een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, twee lussen voor 

badges, een napoleon zak en een binnenzak
• Verlengd rugpand
• sioen fl eece voering 7254 is in te ritsen
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.42.577.00*

HaVEP 40001 parka 

Class 1 A1 A1B1C1E1F1 Class 2

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.44.986.00*
• kwaliteit fl uo geel/marineblauw: 54% modacryl/45% katoen/

1% carbon, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
• kwaliteit fl uo oranje/marineblauw: 50% polyester/27% modacryl/

22% katoen/1% carbon, 355 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen en klittenband
• napoleonzak, twee voorzakken met klep en twee borstzakken met klep
• Verstelbare taille
• twee vluchtmaskerlussen
• Verdekte capuchon in kraag
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.44.979.00*
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE)
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - oVeralls

HaVEP 20001 overall

Class 1 A1 A1B1C1E1F1 Class 1

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.12.854.00*
• kwaliteit fl uo geel/marineblauw: 54% modacryl/45% katoen/

1% carbon, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
• kwaliteit fl uo oranje/marineblauw: 50% polyester/27% modacryl/

22% katoen/1% carbon, 355 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee ingezette 

borstzakken met klep, achterzak met klep en duimstokzak met klep
• twee vluchtmaskerlussen
• Mouwen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 64

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.12.853.00*

Sioen 6133 Brisbane amerikaanse 
overall 

AB1C1

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.43.447.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast, 

250 gr/m² (sio-start Fr ast)
• bretellen met gesp
• Vernauwing door fl ap met klittenband aan de zijkanten
• ritssluiting onder beleg aan beenuiteinde
• borstbovenstuk
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.43.445.00*

Sioen 7253 Carret overall 

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.62.423.00*
• kwaliteit: 100% Fr polyester breisel met Fr pu-coating + ast, 

250 gr/m² (siopor Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• een opgezette borstzak, twee opgezette zakken met klep, twee lussen 

voor gasdetectiemeters, een mouwzak, een opgezette dijbeenzak met 
klep en een napoleon zak

• elastiekvernauwing in de rug
• Vaste vlamvertragende gewatteerde katoen voering 
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.62.424.00*

Sioen 5634 Geralton overall 

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.62.425.00*
• kwaliteit: 100% Fr polyester breisel met Fr pu-coating + ast, 

250 gr/m² (siopor Fr ast)
• ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• rechtopstaande kraag en afneembare capuchon
• een ingezette borstzak, twee ingezette zakken, een mouwzak, een 

pennenzak, een napoleon zak en een opgezette dijbeenzak
• ritssluiting onder beleg aan been
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak en opbergzak 
• ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.62.426.00*
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE)
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - soFtsHell Jassen/FleeCe Jassen

VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE)
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - oVeralls

Sioen 9896 Valier fl eece jas 

A1B1C2

art.nr.: 2.49.080.00*
• kwaliteit: 49,75% katoen/49,75% modacryl/0,5% carbon, 300 gr/m²
• ritssluiting onder beleg met klittenband
• rechtopstaande kraag
• twee ingezette zakken met ritssluiting en twee binnenzakken
• elastiek in mouweinde
• elastische koord in zoom
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 

7222, 7223, 7229, 7237, 7226, 7227, 7240 en 9728)
• kleur: fl uo geel/marineblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 496Z Rainier fl eece jas 

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.52.776.00*
• kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester dubbelzijdige fl eece, 

275 gr/m²
• ritssluiting
• een ingezette borstzak en twee ingezette zakken met ritssluiting
• elastiek in mouwuiteinde
• elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 

7222, 7223, 7229, 7237 en 9728)
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.52.775.00*

Sioen 9633 Playford softshell jas 

Class 2 A1 A1B1C2F1 Class 1

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.49.100.00*
• kwaliteit: polyester weefsel + ademend Fr pu + inherent Fr fl eece, 

365 gr/m²
• ritssluiting onder beleg met klittenbandssluiting
• signalisatie softshell met arC beschermingsklasse 1
• een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken, een lus 

voor badge en een binnenzak
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 1005, 3073, 3074, 7226, 7227, 

7240 en 7241)
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.49.105.00*

Sioen 9643 Heatherton softshell jas 

Class 2 A1 A1B1C2F1

Fluo oranje/marineblauw - art.nr.: 2.51.092.00
• kwaliteit: polyester weefsel + ademend Fr pu + inherent Fr fl eece, 

365 gr/m²
• ritssluiting onder beleg met klittenbandssluiting
• een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken, een lus 

voor badge en een binnenzak
• afneembare mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 

7223, 7729, 7226, 7227 en 7240)
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel/marineblauw
art.nr.: 2.51.093.00*
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) 
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - sHIrts/boDyWarMers

Sioen 9387 Sidney bodywarmer

AB1C1

art.nr.: 2.50.965.00*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m² (siopor Fr ast)
• ritssluiting
• twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• elastische koord in zoom
• Vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met een 

binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 3073, 3074, 3085, 7222, 7223, 

7229 en 7237)
• kleur: fluo geel
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 1666 Bravone bodywarmer

AB1C1

Fluo geel/marineblauw - art.nr.: 2.50.955.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m² (siopor Fr ast)
• ritssluiting
• twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• elastische koord in zoom
• Vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met een 

binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 

7223, 7229 en 7237)
• Maten: s t/m 3Xl

Fluo oranje/marineblauw
art.nr.: 2.50.956.00

Sioen 319a Candiz poloshirt

A1B1C1F1

art.nr.: 2.60.093.00*
• kwaliteit: 36% polyester/36% protex/24% katoen/4% Fr lijm,  

250 gr/m²
• Geperforeerde reflecterende banden voor verhoogd draagcomfort
• knoopsluiting
• opgezette borstzak
• lange mouw
• kleur: fluo oranje
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 318a Eltow poloshirt

A1B1C1F1

art.nr.: 2.60.094.00*
• kwaliteit: 60% protex/39% Viloft/1% ast, 180 gr/m²
• Inherent vlamvertragend en antistatisch
• Geperforeerde reflecterende banden voor verhoogd draagcomfort
• Drukknoopsluiting
• lange mouw
• kleur: fluo geel
• Maten: s t/m 3Xl
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VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) 
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - VerkeersVesten

VLamVERTRaGENDE (aNTISTaTISCHE) 
HOGEZICHTBaaRHEIDSKLEDING - sHIrts/boDyWarMers

Sioen 9092 arfeld verkeersvest

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

art.nr.: 2.60.193.00*
• kwaliteit: Dobby ripstop polyester weefsel (+ ast) +  

ademende Fr pu + inherent Fr breisel, 300 gr/m²
• V-hals
• klittenbandsluiting
• Gestikte naden
• ruglengte 70 cm
• kleur: fluo geel
• Maten: s t/m 3Xl 

Sioen 9052 Vine verkeersvest RWS

Fluo geel - art.nr.: 2.60.275.00
• kwaliteit: 100% polyester vlamvertragende mesh, 120 gr/m²
• ritssluiting
• Vlamvertragende mesh
• V-hals
• Maten: M t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.277.00

Sioen 308a Raufar verkeersvest RWS

Fluo oranje - art.nr.: 2.60.202.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m²
• klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo geel
art.nr.: 2.60.201.00*

Sioen 307a Hellisan verkeersvest

Fluo geel - art.nr.: 2.60.205.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% Fr pu-coating + ast,  

250 gr/m²
• klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: s t/m 3Xl 

Fluo oranje
art.nr.: 2.60.207.00*

Fluo rood
art.nr.: 2.60.208.00*
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LaSKLEDING

Lasschort 

Splitleder, 70 x 90 cm - art.nr.: 2.70.100.00
• nekband
• Heupriempjes
• kleur: naturel 

splitleder, 
80 x 120 cm

art.nr.: 2.70.140.00

nerfleder, 
70 x 90 cm

art.nr.: 2.70.200.00

nerfleder, 
80 x 120 cm

art.nr.: 2.70.240.00

Lasbroek nerfleder

art.nr.: 2.71.480.00
• kwaliteit: nerfleder
• Verborgen drukknoopsluiting
• kleur: naturel
• Maten: M t/m XXl

Lasjack nerfleder

art.nr.: 2.70.480.00
• kwaliteit: nerfleder
• Verborgen drukknoopsluiting
• kleur: naturel
• Maten: s t/m XXl

Lasjack splitleder

art.nr.: 2.70.390.00
• kwaliteit: splitleder
• Drukknoopsluiting
• amerikaans model
• kevlar garen gestikt
• lengte: 76 cm
• kleur: bruin
• Maten: M t/m 3Xl
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CHEmISCH BESTENDIGE KLEDINGLaSKLEDING

Sioen 6203 Zurich overall

Type 3 Type 4

art.nr.: 2.44.895.00*
• kwaliteit: 100% polyester breisel met pVC/pu-coating, 390 gr/m² 

(Chemflex)
• ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
• Vaste capuchon
• raglan mouwen
• Mouw en enkelvernauwing d.m.v. klittenband
• knieversterking
• elastiek in lenden
• elastische manchetten in mouwen en onderaan pijpen
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 5967 Essen overall

Groen - art.nr.: 2.44.875.00
• kwaliteit: dubbelzijdig pVC gecoate polyester stof, 360 gr/m² 

(Chemtex)
• ritssluiting onder dubbel beleg met klittenband en drukknopen
• Vaste capuchon met klittenbandsluiting
• raglan mouwen
• binnenkant ongevoerd
• elastische manchetten in mouwen en onderaan pijpen
• Maten: s t/m 3Xl

korenblauw
art.nr.: 2.44.871.00*

Sioen 5996 Botlek overall

art.nr.: 2.44.885.00
• kwaliteit: dubbelzijdig pVC gecoate polyester stof, 360 gr/m² 

(Chemtex)
• ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Vaste capuchon
• raglan mouwen
• binnenkant ongevoerd
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl

Sioen 6931 Quebec overall

Type 4

art.nr.: 2.44.420.00
• kwaliteit: 100% polyamide breisel met pu-coating, 180 gr/m² 

(Flexothane Classic)
• ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen en soufflet
• bescherming tegen vloeibare chemicaliën
• rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
• Mouw en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• elastiekvernauwing in de rug
• kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: s t/m 3Xl
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BOSBOUWKLEDING -  

Sticomfort 6091 amerikaanse 
zaagoverall 

Class 1, type A

art.nr.: 2.31.861.00*
• kwaliteit: buitenstof voorzijde 100% pes, 175 gr/m²
• achterzijde elastische buitenstof 100% pes, 275 gr/m²
• Micro-faser weefsel, sterk vuil- en waterafstotend
• open structuur voor optimaal warmte- en vocht afvoer
• Waterdicht Cordura versterkt zitvlak en Cordura kniestukken
• twee steekzakken afsluitbaar met een rits, gereedschapszak combinatie 

op rechterbeen aan achterzijde voor, bougiesleutel en vijlhouder
• Voorzien van verstelbare bretellen met gespen
• Voorzijde voorzien van deelbare ritsluiting en telefoonzakje
• Voorzien van 6-laagse bi-stretch zaaginleg
• Coolmax voering
• kleur: fl uo oranje/zwart
• Maten: 46 t/m 64 

Sticomfort 6090 amerikaanse 
zaagoverall 

Class 1, type A

art.nr.: 2.31.860.00*
• Geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag
• uitgevoerd in waterafstotende, ademende en slijtvaste polyester 

Micro-faser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax voering en 
versterkt zitvlak

• De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor 
een optimale warmte en vocht afvoer

• Voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstfl ex 6 veiligheidsinleg
• Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit 

waterdicht en sterk Cordura terwijl de overall voorzien is van duidelijk 
zichtbare fl uorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met 
refl ecterende biezen

• Voorzien van achterzak, twee steekzakken met ritssluitingen, dubbele 
gereedschapszak met sluiting en brede elastische bretels

• op de borstfl ap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo 
aangebracht terwijl aan de taille tevens een gereedschapsoog is 
ingenaaid

• kleur: zwart/oranje
• Maten: 46 t/m 64 

Sticomfort 6085 zaagbroek 

Class 1, type A

art.nr.: 2.31.820.00*
• Comfortabele zwarte zaagbroek, geschikt voor alle werkzaamheden 

met de kettingzaag
• uitgevoerd in waterafstotende, ademende en slijtvaste polyester Micro 

faser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax voering en 
versterkt zitvlak

• De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor 
een optimale warmte en vocht afvoer

• De broek is voorzien van een 6-laagse bi-stretch zaaginleg
• Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit 

waterdicht en sterk Cordura terwijl de broek voorzien is van duidelijk 
zichtbare fl uorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met 
refl ecterende biezen

• Voorzien van achterzak, twee steekzakken met ritssluitingen, 
dubbele gereedschapszak met sluiting aan de taille waar tevens een 
gereedschapsoog is ingenaaid

• kleur: zwart/oranje
• Maten: 46 t/m 64 
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BOSBOUWKLEDING -  

Sticomfort 5166 zaagoverall RWS 

Class 1, type A

art.nr.: 2.31.995.00*
• kwaliteit: buitenstof voorzijde 100% polyester, 175 gr/m²
• Voorzijde voorzien van deelbare ritssluiting
• twee met rits afsluitbare borstzakken
• elastiek in de taille
• Mouwopening verstelbaar via drukknopen
• Cordura kniestukken
• Voorzien van 6-laagse zaaginleg
• kleur: fl uo oranje/groen
• Maten: 46 t/m 64 

Sticomfort 6081 zaagjas RWS 

Class 1, type A

art.nr.: 2.31.850.00*
• kwaliteit: buitenstof voorzijde 100% pes, 175 gr/m²
• Micro-faser weefsel, sterk vuil en water afstotend
• beide zijden elastische buitenstof 100% pes, 275 gr/m²
• open structuur voor optimaal warmte en vocht afvoer
• Verlengd rugpand
• telefoonzakje aan binnenzijde van het jack, op linkermouw een met rits 

afsluitbaar zakje
• ritsluiting over volle voorfront, mouwen vernauwbaar met klittenband 

sluiting
• Voorzien van 9-laagse zaagbeveiliging
• Hals-zone beveiligd en afgewerkt met zacht materiaal
• Coolmax voering
• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 

Sticomfort 6080 zaagtuniek 

Class 1, type A

art.nr.: 2.31.830.00*
• Modieus zaagtuniek met verlengd rugpand
• Dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de 

armen en in de kraag voorzien van 9-laagse Forstfl ex 6 zaagbeveiliging 
en daarmee geschikt voor het zagen op borsthoogte, zoals bijvoorbeeld 
in de hoogwerker

• buitenstof van waterafstotende, ademende en slijtvaste polyester 
Micro-faser

• Voorzien van Coolmax voering en zacht afgewerkte kraag
• Het tuniek is voorzien van een binnenzak voor de telefoon en tevens van 

een extra zak met ritssluiting op de linker bovenarm
• Zowel de schouders als de rugzijde zijn afgewerkt met refl ecterende 

biezen welke naast het fl uorescerende oranje zorgen voor een 
verhoogde zichtbaarheid

• Voorsluiting met doorlopende rits tot in de kraag
• De fl anken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een 

goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort
• kleur: zwart/oranje
• Maten: s t/m 3Xl 
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FOOD- EN HORECaKLEDING -  

HaVEP 2258 overall

Wit - art.nr.: 2.16.412.00*
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• twee ingezette zijzakken, twee intasten en één binnenzak
• Verstelbare elastiek in rug
• rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• overall die aansluit bij reeds bestaande HaCCp-normen
• Maten: 44 t/m 66 (korenblauw vanaf 46 t/m 64) 

korenblauw
art.nr.: 2.16.411.00*

Sioen 6639 Killybeg amerikaanse 
overall

Type 4

Wit - art.nr.: 2.44.650.00*
• kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane kleen)
• elastische bretellen met gespen voor en achteraan
• Wasbaar op 95°C
• Hoog frequent gelaste naden
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: s t/m 3Xl 

korenblauw
art.nr.: 2.44.651.00*

Sioen 4391 morgat jas

Type 4

Korenblauw - art.nr.: 2.44.661.00*
• kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met pu-coating, 170 gr/m² 

(Flexothane kleen)
• ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Wasbaar op 95°C
• Hoog frequent gelaste naden
• Vaste capuchon
• raglan mouwen en elastische polsband
• ruglengte 85 cm (l)
• Maten: s t/m 3Xl 

Wit
art.nr.: 2.44.662.00*

HaVEP 8317 broek

art.nr.: 2.16.402.00*
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• twee ingezette zijzakken
• elastiek in rug
• Werkbroek die aansluit bij reeds bestaande HaCCp-normen
• kleur: wit
• Maten: 46 t/m 64
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REDDINGSVESTEN EN DRIJFPaKKEN -  FOOD- EN HORECaKLEDING -  

mullion NORTH SEa 1 1mHa 
drijfoverall

art.nr.: 8.20.680.00*
• Wind- en waterdicht drijfpak uit één geheel met inherent drijfvermogen 

van meer dan 50 newton
• biedt een zekere mate van bescherming tegen koud water shock en 

vertraagt de onderkoeling bij onderdompeling
• Volledig waterdichte stof
• alle naden zijn waterdicht
• retro-reflecterende banden op de kap en de borst
• Fluo gele aanpasbare kap met visière, met ingebouwde kin en 

gezichtsbescherming opgeborgen in de kraag
• Windvanger beleg
• twee borstzakken met enveloppe kleppen en marine grade fluitje, twee 

heupzakken met handwarmer, twee binnenzakken en een napoleon zak 
onder beleg

• aanpasbare neopreen manchetten aan de binnenzijde
• ritsen in been om gemakkelijk aan te trekken over laarzen
• Vernauwing aan polsen en enkels
• kleur: rood/blauw
• Maten: s t/m 3Xl

mullion X6 1mH9 drijfoverall

art.nr.: 2.42.640.00*
• Inherent drijfvermogen meer dan 80 newton (gevoerd met schuim tot 

aan de enkels)
• bescherming tegen koud water shock en vertraagt de onderkoeling bij 

onderdompeling
• solas/IMo gekeurde reflecterende band op kap, bovenarmen, polsen 

en enkels
• Fluo gele aanpasbare kap met vizier, met ingebouwde kin en 

gezichtsbescherming opgeborgen in de kraag
• twee heupzakken met handwarmer en een zak op linkerarm met 

enveloppe klep, een ID zakje met mogelijkheid om lichtje aan te hangen 
en een extra zak op rechterarm voor stroboscoop

• Marine grade fluitje
• aanpasbare neopreen manchetten aan de binnenzijde
• extra sterke versterkingspanelen toegevoegd op de knieën en het zitvlak 

(600 Denier)
• Vernauwing aan polsen en enkels
• kleur: rood
• Maten: s t/m 3Xl

mullion mariner 275N CE FR 1mYG 
reddingsvest

art.nr.: 8.20.675.00*
• 275 newton Ce opblaasbaar reddingsvest
• speciaal voor lassers gemaakt
• Hoes met klittenband sluiting
• biedt bescherming tegen kleine deeltjes weggesprongen gesmolten 

metaal en tegen toevallig contact met vlammen
• Hoog draagcomfort
• Gemakkelijk reinigbare hoes
• kleur: zilvergrijs

mullion mariner 275 CE 1mU4 
reddingsvest

art.nr.: 8.20.610.00
• 275 newton automatisch opblaasbare reddingsvest voor gebruik 

in zware weersomstandigheden of waar zware lasten, zoals 
gereedschappen of zware kleding worden gedragen

• Hoes sluit met een rits
• D-ring in roestvrij staal gemonteerd middenvoor om een safety line aan 

te bevestigen
• kruis riem
• Marine grade fluitje
• solas/IMo gekeurde reflecterende band
• kleur: rood
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DuPont Tychem C CHa5T overall

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

art.nr.: 2.67.442.00
• bescherming tegen geconcentreerde anorganische chemicaliën en 

biologische risico's
• bestand tegen vloeistofspatten tot 2 bar
• Geschikt voor gebruik in ex-Zones
• rits met zelfklevende, dubbele ritsoverslag die een hoge mate van 

bescherming en een goede vloeistofbarrière biedt
• Capuchon met elastiek en zelfklevende kinoverslag voor een uitstekende 

aansluiting rond een stofmasker
• Met tape afgedichte naden met barrières die vergelijkbaar zijn met het 

materiaal van tychem beschermende kleding
• elastiek rond polsen en enkels om te zorgen voor een goede afsluiting 

en pasvorm op kritieke punten
• elastische taille voor een optimale pasvorm rond het lichaam
• elastische rubberen duimlus aan het eind van de mouw. Deze moet over 

de duimen worden gedaan en is uitstekend geschikt voor werk boven 
het hoofd wanneer er veel armbewegingen worden gemaakt

• kleur: geel
• Maten: s t/m 3Xl

microchem 3000 overall, model 111

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

art.nr.: 2.66.618.00
• Microchem 3000 is één van de lichtste en meest comfortabele 

chemische beschermende materialen die op dit moment op de markt 
is. Dit duurzame materiaal dat uit drie lagen bestaat, zorgt voor een 
extreem effectieve barrière tegen zowel anorganische chemische stoffen 
als biologische gevaren

• Helder geel voor meer veiligheid van de gebruiker
• ultrasonisch gelaste naden
• Dubbele ritssluitingsysteem helpt bij het verzekeren van een afdichting 

die tegen vloeistoffen bestand is, zonder dat men extra tape hoeft aan 
te brengen

• ontwerp van dubbele mouwen maakt het mogelijk dat er een aansluiting 
die tegen sproeien kan met chemisch beschermende handschoenen 
(extra tapen of handschoenenkoppeling is vereist) ontstaat

• 2-delige capuchon
• Capuchon, taille, dubbele mouwen en enkels met elastiek
• kleur: geel
• Maten: s t/m 3Xl

microgard 2500 Standard overall, 
model 111

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

art.nr.: 2.66.571.00
• Microgard 2500 is een uniek materiaal dat zeer goede mechanische 

sterkte biedt, bescherming tegen vloeistoffen en stofdeeltjes. bereikt de 
hoogste classificaties voor bescherming tegen besmettingsagentia, in 
overeenstemming met en 14126:2003 en astM F1671 voor penetratie 
van bloed, lichaamsvloeistoffen en pathogenen die door bloed worden 
overgebracht

• Waterdampdoorlatend om het risico van hittestress te helpen 
verminderen

• antistatisch
• Geringe pluisvorming, reduceert het risico op contaminatie in kritische 

omgevingen
• Duimlussen om beweging van de mouw te voorkomen
• 3-delige capuchon ontworpen om optimaal aan te sluiten bij 

ademhalingsapparatuur
• elastiek aan de capuchon, de polsen, de taille en de enkels
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
• kleur: wit
• Maten: s t/m 3Xl

microgard 2300 Plus overall,  
model 132

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

art.nr.: 2.66.605.00
• Het "instap model" chemisch bestendig pak, bestemd voor arbeiders 

en operatoren die o.a. het opruimen van milieu incidenten, algemene 
industriële onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en de op- en 
overslag van chemische stoffen als taken hebben

• samengesteld uit een gecoate polyethyleen barrièrefilm in combinatie 
met een 2-componenten non-woven binnenlaag

• De gecoate polyethyleen 2-componenten barrièrefilm weerstaat de 
permeatie van een aantal vloeibare chemische stoffen

• Helder gele kleur verbetert de veiligheid van de werknemer
• Gestikte en overtapete naden
• Geoptimaliseerde pasvorm van de capuchon bij het gelaatsmasker en 

de hersluitbare overflap bij de ritssluiting
• 3-delige capuchon
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met brede hersluitbare overflap
• Duimlussen
• elastiek aan de polsen, ter hoogte van de heup en de enkels
• kleur: geel
• Maten: s t/m 5Xl
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microchem 4000 overall, model 122

TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-1 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

art.nr.: 2.66.665.00
• Geïntegreerde sokken met overflap voor laarzen
• ontworpen om een exceptionele barrière te vormen tegen organische en 

anorganische chemische stoffen en besmettingsagentia
• Doordringing getest met meer dan 160 chemische stoffen, waaronder 

ook stoffen voor chemische oorlogsvoering
• ultrasoon gelaste en getapete naden
• Het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte afsluiting te 

voorzien zonder de noodzaak om bijkomstige tape tegebruiken
• Het dubbele manchetteontwerp maakt een neveldichte aansluiting 

mogelijk met chemisch bestendige handschoenen
• 2-delige capuchon
• Dubbele ritssluiting
• Dubbele manchetten met rode tricot stof op de binnenmouw
• Capuchon, buitenmouwen, taille en overlaarsflappen met elastiek
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl

microchem 4000 overall,  
model 121-G03

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

art.nr.: 2.66.684.00
• Geïntegreerde kCl Camapren 720 handschoenen
• ontworpen om een exceptionele barrière te vormen tegen organische en 

anorganische chemische stoffen en besmettingsagentia
• Doordringing getest met meer dan 160 chemische stoffen, waaronder 

ook stoffen voor chemische oorlogsvoering
• ultrasoon gelaste en getapete naden
• Het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte afsluiting te 

voorzien zonder de noodzaak om bijkomstige tape te gebruiken
• Het dubbele manchetteontwerp maakt een neveldichte aansluiting 

mogelijk met chemisch bestendige handschoenen
• 2-delige capuchon
• Dubbele ritssluiting
• Capuchon, taille en enkels met elastiek
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl

microchem 4000 overall, model 111

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

art.nr.: 2.66.662.00
• ontworpen om een exceptionele barrière te vormen tegen organische en 

anorganische chemische stoffen en besmettingsagentia
• Doordringing getest met meer dan 160 chemische stoffen, waaronder 

ook stoffen voor chemische oorlogsvoering
• ultrasoon gelaste en getapete naden
• Het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte afsluiting te 

voorzien zonder de noodzaak om bijkomstige tape te gebruiken
• Het dubbele manchetteontwerp maakt een neveldichte aansluiting 

mogelijk met chemisch bestendige handschoenen
• 2-delige capuchon
• Dubbele manchetten met rode tricot stof op de binnenmouw
• Capuchon, buitenmouwen, taille en enkels met elastiek
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl

Spacel 3000 overall

TYPE 6TYPE 4 TYPE 5-B EN 14126

3000 aP/Ra/EBJ, geventileerd - art.nr.: 2.68.136.00
• kwaliteit: polyethyleen
• Geschikt als bescherming tegen stof en chemicaliën
• "spaseal"-afdichting, naadloos beter beschermd
• afgedichte rits met dubbele zelfklevende klep en afgedichte naden
• Hoge veiligheid door een transparante kleefstrip over de rits
• Vaste capuchon
• Model 3000 ap/ra/ebJ heef ventilatie langs de rug voor het werken in 

een warme omgeving
• kleur: geel
• Maten: s t/m 3Xl

3000 ra/ebJ, 
ongeventileerd

art.nr.: 2.68.156.00
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DuPont Tychem F CHa5T overall

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

Grijs - art.nr.: 2.67.455.00
• bescherming tegen organische chemicaliën, hooggeconcentreerde 

anorganische chemicaliën en biologische risico's, tegen vloeistofspatten 
tot 5 bar en geschikt voor gebruik in ex-Zones

• rits met zelfklevende, dubbele ritsoverslag die een hoge mate van 
bescherming en een goede vloeistofbarrière biedt

• Capuchon met elastiek en zelfklevende kinoverslag
• Met tape afgedichte naden met barrières 
• elastiek rond polsen en enkels om te zorgen voor een goede afsluiting 
• elastische rubberen duimlus aan het eind van de mouw
• Maten: s t/m 3Xl

oranje
art.nr.: 2.67.456.00*

microchem 4000 PaPR overall,  
model 701

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

art.nr.: 2.66.686.00*
• ontworpen om te gebruiken in combinatie met de scott proflow  

sC/eX motorunits en filters (worden apart verkocht)
• ultrasoon gelaste en overtapete naden
• bescherming tegen blootstelling aan vloeibare organische en 

anorganische chemische stoffen 
• bescherming tegen besmettingsagentia (risicogroepen 3 en 4), tegen 

actieve pharmaceutische ingrediënten en tegen vervuiling door 
radioactieve stofdeeltjes

• Dubbele, geëlastikeerde manchetten zorgt voor een vloeistofdichte 
aansluiting bij chemische beschermende handschoenen

• ademende kraag in sMs materiaal, houdt voldoende lucht in de ademzone, 
maar staat toe dat overtollige lucht zich verder door het pak verspreid

• Vier uitademventielen
• Geïntegreerde sokken met laarsoverflap voorzien van een elastiek
• noodtrekkoord, om het pak snel uit te trekken in geval van nood
• Deze overall voldoet ook aan de en 12941 norm 
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl

microchem 4000 apollo overall,  
model 126

TYPE 3-B TYPE 4-B EN 14126

art.nr.: 2.66.675.00
• De Microchem 4000 apollo is een volledig geïntegreerd vloeistofdicht 

chemisch pak, dat ontworpen is samen met britse brandweerkorpsen 
en interventiediensten. Het is ontworpen om gebruikt te worden 
in combinatie met een autonoom ademhalingstoestel dat aan de 
binnenzijde van het pak gedragen wordt

• ultrasoon gelaste en getapete naden
• Dubbele ritssluiting op de rugzijde
• Zak voorzien op de rugzijde ter bescherming van het 

ademhalingstoestel. Is geschikt voor de meest gangbare toestellen
• Geïntegreerde sokken met laarsoverflap
• Geïntegreerde ansell barrier handschoenen
• uitademventielen
• panoramisch vizier
• Vleermuisontwerp voor meer en verbeterde bewegingsruimte
• Verstelbare bretels aan de binnenkant
• kleur: groen
• Maten: M t/m XXl

microchem 4000 overall,  
model 151-G02

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

art.nr.: 2.66.677.00
• ontworpen voor eerste hulp diensten en incidentenbestrijders
• overall met instap op rugzijde, voorzien van een neopreen rubberen 

gelaatsafdichting die naadloos aansluit bij een volgelaatsmasker
• Ideaal voor gebruik in gevaarlijke omstandigheden waar bescherming 

tegen geconcentreerde chemische stoffen en besmettingsagentia vereist is
• ultrasoon gelaste en overtapete naden
• Horizontale ritssluiting op de rugzijde
• Geïntegreerde sokken met laarsoverflap
• omvat geïntegreerde ansell barrier handschoenen met overmouwen en 

duimlussen
• kleur: groen
• Maten: s t/m 3Xl
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microgard CFR overall, model 111 

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

art.nr.: 2.66.720.00
• ontworpen om gedragen te worden over thermisch beschermende 

kleding zoals nomex of pyrovatex, waarbij er bescherming geboden 
wordt tegen stofdeeltjes en spatten van vloeistoffen onder druk zonder 
dat de bescherming van arbeiders in het geval van een plotselinge 
brand zal worden gecompromitteerd

• Mag nooit als alleenstaand kledingstuk gedragen worden voor 
vlamvertragende bescherming. Het pak dient altijd gedragen te worden 
over kledingstukken met minimaal en Iso 14116 Index 2

• Vlamvertragend behandeld sontara/houtpulp/polyester materiaal met 
pVC-barrièrefi lm 

• bescherming tegen chemische nevels zonder dat de bescherming van de 
drager wordt gecompromitteerd in het geval van een directe vlam op het 
lichaam

• Gestikte en getapete naden
• Capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
• Dubbele ritssluiting
• kleur: rood
• Maten: s t/m 5Xl 

microchem 6000 GTS overall, 
model 811 

art.nr.: 2.66.761.00*
• Volledig ingesloten “niveau a” gasdichte overall met geïntegreerde 

sokken, compleet met recht buitenbeen
• Zijdelingse toegang Dynat/ykk gasdichte rits met klittenband 

versluitbare overfl ap
• Vleermuisontwerp
• Versterkte knieën
• Dubbele mouwen
• naden zijn ultrasoon gelast en getapet
• aangehechte ansell barrière handschoenen met over de mouw 

sluitende fl ap
• uitgebouwde rug voor het intern dragen van zelfstandig 

ademhalingstoestel
• aan de achterzijde geplaatste uitademventielen
• oWpa doorvoerapparaat compleet met CeJn 342
• kleur: oranje
• Maten: s t/m 3Xl

microchem 5000 overall, model 111 

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

art.nr.: 2.66.690.00
• Het zeer zichtbare materiaal dat uit meerdere lagen bestaat is sterk, 

duurzaam en geschikt voor arbeiders in extreem gevaarlijke gebieden, 
waaronder ook HaZMat/oGs-reactieteams

• een barrière tegen talrijke organische en anorganische chemische 
stoffen en biologische gevaren

• Innovatieve ontwerpeigenschappen omvat een dubbel 
ritssluitingssysteem, waarbij er geen nood is om bijkomstige tape te 
gebruiken

• ultrasoon gelaste en overtapete naden
• Het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte afl sluiting te 

voorzien zonder de noodzaak om bijkomstige tape te gebruiken
• Het dubbele manchetteontwerp zorgt voor een neveldichte verbinding 

met chemisch bestendige handschoenen
• Geschikt voor zones met explosiegevaar
• 2-delige capuchon
• Capuchon, buitenmouwen, taille en enkels met elastiek
• kleur: oranje
• Maten: s t/m 4Xl 

catalogus2016_2.indd   219 11-04-17   16:23



DISPOSaBLE KLEDING - oVeralls

220BEDRIJFSKLEDING

microgard 1500 overall, model 138

TYPE 6TYPE 5

Blauw - art.nr.: 2.66.810.00
• Ideaal voor het strippen, opruimen en verwerken van asbest, voor 

algemene onderhoudswerkzaamheden, voor constructiewerken en grote 
reinigingswerkzaamheden in omgevingen met veel fijnstof

• lucht- en waterdamp doorlatend (ademend) om het risico op hittestress te 
helpen reduceren

• siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• Gestikte naden
• elastiek in de (3-delige) capuchon, aan de polsen, de taille en enkels
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
• Maten: M t/m 3Xl (wit is vanaf s leverbaar)

Wit
art.nr.: 2.66.800.00

rood
art.nr.: 2.66.815.00*

SmS overall Type 5/6

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 1149-5 EN 1073-2

Wit - art.nr.: 2.66.905.00
• bescherming tegen vaste deeltjes en vloeibare chemicaliën
• overall is gemaakt van hoge kwaliteit sMs polypropyleen (3-laags  

non-woven stof)
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
• Gestikte naden
• Voorzien van vaste capuchon
• Mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek 
• Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld laboratoria en in de landbouw en 

voor algemene reinigingswerkzaamheden en het verwerken van asbest
• Maten: l t/m XXl

blauw
art.nr.: 2.66.915.00

Overall polypropyleen CPE coated

Wit - art.nr.: 2.66.222.00
• kwaliteit: polypropyleen
• overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings-, verf- en 

spuitwerkzaamheden van niet schadelijke aard
• De overall is Cpe gecoat en daardoor waterdicht
• elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
• Verdekte 2-weg ritssluiting
• Vaste capuchon
• per stuk verpakt
• omdoos à 50 stuks
• Maten: l t/m XXl

blauw
art.nr.: 2.66.210.00

Overall polypropyleen

45 grams, wit - art.nr.: 2.66.122.00
• kwaliteit: polypropyleen
• overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings- en  

spuitwerkzaamheden van niet schadelijke aard
• elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
• Verdekte 2-weg ritssluiting
• Vaste capuchon
• per stuk verpakt
• omdoos à 50 stuks
• Maten: s t/m XXl (70 grams overall vanaf l t/m XXl) 

45 grams, 
marineblauw

art.nr.: 2.66.110.00

70 grams, 
wit

art.nr.: 2.66.142.00
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microgard 2000 Standard overall, 
model 111 

TYPE 6-BTYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

DIN 32781

Wit - art.nr.: 2.66.547.00
• bescherming tegen stofdeeltjes, bescherming tegen pesticiden en 

barrière tegen besmettingsagentia
• Waterdampdoorlatend (ademend) om het risico van hittestress te helpen 

verminderen
• siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• Duimlussen om beweging van de mouw te voorkomen
• 3-delige capuchon
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overfl ap
• elastiek in de capuchon, de taille, de polsen en enkels
• Maten: s t/m 3Xl 

Groen
art.nr.: 2.66.560.00*

microgard 1500 Plus overall, 
model 111 

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

Wit - art.nr.: 2.66.512.00
• Ideaal voor het strippen, opruimen en verwerken van asbest, voor 

algemene onderhoudswerkzaamheden en industriële schoonmaak
• De sMs stof is sterk ademend
• Gestikte naden, combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
• 3-delige vaste capuchon
• elastiek in de capuchon, aan de polsen, de taille en de enkels
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overfl ap
• antistatische behandeling en siliconenvrij 
• Duimlussen
• Maten: s t/m 3Xl 

blauw 
art.nr.: 2.66.513.00

microgard 2000 Comfort overall, 
model 129 

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

art.nr.: 2.66.546.00
• ontworpen voor mensen die in warmere klimaten werken of warme 

werkomgevingen, om het risico op hittestress te helpen verminderen
• De cruciale plekken aan de voorkant van de kleding (waaronder 

capuchon, armen en benen) zijn Microgard 2000 en bieden een hoog 
niveau van bescherming tegen vloeistoffen en stofdeeltjes met een laag 
niveau van weerstand tegen waterdamp

• Het rugpand is Microgard 1500 plus materiaal die doorlaatbaar is 
voor lucht en waterdamp. Dit panel maakt luchtstroming rond het pak 
mogelijk, waardoor het draagcomfort verhoogd wordt

• Gebonden zomen zorgen voor bescherming tegen sproeien aan de 
voorkant van het kledingstuk en uitmuntende bescherming tegen deeltjes

• siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• antistatisch
• 3-delige capuchon
• Capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overfl ap
• kleur: wit
• Maten: s t/m 3Xl 
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DuPont Tyvek 500 HV overall, 
model 125 

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

art.nr.: 2.67.280.00
• Chemische, biologische en antistatische bescherming met de hoogste 

klasse van zichtbaarheid
• overall vervangt of beschermt uw refl ectie overall
• Voorzien van kraag
• tyvek ritssluiting
• elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
• elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor nauw 

aansluitende afsluiting
• uitwendig gestikte naden
• ruim kruisgebied voor een verhoogd comfort
• Ideale oplossing voor werkomgevingen zoals spoor, weg, 

ondergrondse, luchthavens, mijnbouw, afvalverwerking waar hoge 
zichtbaarheidsnormen zijn vereist voor de veiligheid van de werknemers

• kleur: fl uo oranje
• Maten: s t/m 3Xl 

DuPont Tyvek Classic Xpert CHF5S 
overall 

TYPE 6-BTYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2

EN 14126

Wit - art.nr.: 2.67.222.00
• Deze overall moet medewerkers bescherming bieden tegen gevaarlijke 

substanties, en omgekeerd de daarvoor gevoelige producten en 
processen behoeden voor besmetting door de mens

• tyvek ritssluiting
• elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
• elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor nauw 

aansluitende afsluiting
• Vaste 3-delige capuchon met ritsafdekking
• uitwendig gestikte naden
• Maten: s t/m 3Xl 

blauw
art.nr.: 2.67.260.00*

Groen
art.nr.: 2.67.265.00*

microgard 2000 Ts Plus overall, 
model 111 

TYPE 6-B

DIN 32781

TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2

EN 14126

art.nr.: 2.66.556.00
• De Microgard 2000 ts plus is hét product bij uitstek voor vele arbeiders 

uit de pharmaceutische sector over heel de wereld
• ontworpen om waterdamp (transpiratie) uit de overall te laten 

ontsnappen, om de verzadiging door vloeibare chemicaliën te weerstaan 
en om stofdeeltjes tot 0.01 micron in grootte voor 100% te fi lteren

• Met zijn gestikte en getapete naden, biedt de Microgard 2000 ts plus 
een uitzonderlijk goede barrière tegen licht gevaarlijke nevels en fi jne 
stofdeeltjes

• siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• laag pluisgehalte
• antistatisch
• Geoptimaliseerde pasvorm, verhoogt het draagcomfort en de veiligheid
• breed ingewerkte elastiek aan de pols, capuchon en enkel. Helpt om het 

risico op pluizen en kruisbemetting te minimaliseren, evenals de kinband
• brede duimlussen, helpen het bewegen van de mouwen te voorkomen 

wanneer men boven het hoofd werkt
• kleur: wit
• Maten: s t/m 3Xl 
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Spacel 2000 overall 

2000 aP/EBJ, geventileerd - art.nr.: 2.68.110.00
• kwaliteit: polyethyleen
• uitstekende bescherming tegen vloeistoffen
• Waterdicht, ‘spaseal’-afdichting, naadloos beter beschermd
• elastiek in de taille, mouwen, pijpen en capuchon
• speciaal ontworpen vaste capuchon met elastiek voor perfecte pasvorm 

rond een masker
• Model 2000 ap/ebJ heeft ventilatie langs de rug
• kleur: blauw
• Maten: M t/m XXl (model 2000 ebJ vanaf M t/m 3Xl) 

2000 ebJ, ongeventileerd
art.nr.: 2.68.105.00*

m-Safe 8250 overall 

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 1149-5 EN 1073-2

art.nr.: 2.78.250.00
• overall biedt bescherming tegen vaste deeltjes (type 5) en 

vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (type 6)
• Hoge kwaliteit gelamineerde microporeuze (pp/pe) non-woven stof
• Het oranje ademende sMs (pp) rugpand is doorlaatbaar voor lucht en 

waterdamp. Dit maakt deze overall ideaal voor het werken in warme 
omgevingen om het draagcomfort te verhogen

• Gestikte naden
• siliconenvrij en geringe pluisvorming
• Voorzien van vaste capuchon
• Capuchon, mouwen, taille en enkels  zijn voorzien van latexvrij elastiek 

voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
• kruisversterking
• Ideaal voor onder andere de volgende toepassingen: farmaceutische 

industrie, verfspuiten, cleanrooms, automotive, ongediertebestrijding en 
lichte industriële schoonmaakwerkzaamheden

• kleur: wit/oranje
• Maten: M t/m 3Xl 

m-Safe 8200 overall 

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 1149-5 EN 1073-2

art.nr.: 2.78.200.00
• overall biedt bescherming tegen vaste deeltjes (type 5) en 

vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (type 6)
• Hoge kwaliteit gelamineerde microporeuze (pp/pe) non-woven stof
• Gestikte naden
• siliconenvrij en geringe pluisvorming
• Voorzien van vaste capuchon
• Capuchon, mouwen, taille en enkels  zijn voorzien van latexvrij elastiek 

voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
• kruisversterking
• Ideaal voor onder andere de volgende toepassingen: farmaceutische 

industrie, verfspuiten, cleanrooms, automotive, landbouw en lichte 
industriële schoonmaakwerkzaamheden

• kleur: wit
• Maten: M t/m 3Xl 

DuPont Tyvek Classic Plus CHa5T 
overall 

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 14126

art.nr.: 2.67.300.00
• Met zijn met blauw tape bedekte naden is dit pak ideaal voor een 

omgeving met droge toxische deeltjes of om binnendringen van 
vloeistoffen via de naden te voorkomen

• tyvek pakken van type 4 maken optimaal gebruik van de bijzondere 
ingebouwde barrière van tyvek, doordat de naden even dicht zijn als 
het materiaal zelf

• Wegens de voortreffelijke pasvorm van de capuchon is dit pak perfect 
geschikt voor het dragen van mondkappen

• Het pak biedt bescherming tegen direct contact met radioactieve deeltjes 
en bezit elektrostatische geleidende eigenschappen

• Capuchon met ritsafdekking
• tyvek ritssluiting
• elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
• elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor een nauw 

aansluitende afsluiting
• kleur: wit
• Maten: s t/m 3Xl 
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microgard FR overall, model 111 

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

art.nr.: 2.66.710.00
• Microgard Fr is een vlamvertragend materiaal dat ontworpen is om 

gedragen te worden over thermisch beschermende kleding zoals nomex 
of proban, waarbij er bescherming geboden wordt tegen stofdeeltjes en 
spatten van vloeistoffen zonder dat de bescherming van arbeiders in het 
geval van een plotselinge brand zal worden gecompromitteerd

• De Microgard Fr mag nooit als alleenstaand kledingstuk gedragen 
worden voor vlamvertragende bescherming. Het pak dient altijd 
gedragen te worden over kledingstukken met minimaal en Iso 14116 
index 2 bescherming of hoger

• Vlamvertragend behandelde sontara/houtpulp/polyester materiaal met 
goede barrière tegen stofdeeltjes en lichte vloeistofnevels

• lucht en waterdampdoorlatend (ademend) om het risico op hittestress te 
helpen verminderen

• Gestikte naden, combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
• 2-delige capuchon
• Capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
• kleur: lichtblauw
• Maten: s t/m 3Xl 

microgard 1500 Plus FR overall, 
model 111 

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

art.nr.: 2.66.510.00
• Vlamvertragend en antistatisch sMMs non-woven biedt een goede 

barrière tegen stofdeeltjes en nevels of lichte spatten en sprays van niet 
brandbare vloeistoffen

• lucht- en waterdamp doorlatend (‘ademend’) om het risico op hittestress 
te helpen reduceren

• Verzekerd volledige bewegingsvrijheid wanneer gedragen aan de 
buitenzijde van thermisch beschermende kleding (en Iso 14116 
index 2 of hoger)

• Moet gedragen worden over thermisch beschermende kleding, zoals 
nomex of pyrovatex en mag nooit gedragen worden direct op de huid

• Gestikte naden, combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
• 3-delige capuchon
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overfl ap
• Duimlussen
• elastiek in de aan de polsen, de taille en de enkels
• rode gestikte naden voor eenvoudige identifi catie
• kleur: wit
• Maten: s t/m 3Xl 

m-Safe 8100 overall 

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

art.nr.: 2.78.100.00
• Vlamvertragende en antistatische overall gemaakt van hoogwaardig 

sMMs non-woven materiaal
• overall biedt een goede bescherming tegen vaste deeltjes (type 5) en 

vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (type 6)
• Deze overall moet altijd gedragen worden over thermisch beschermende 

kleding, zoals bijvoorbeeld nomex en mag nooit direct op de huid 
gedragen worden

• Capuchon, mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek 
voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid

• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
• Vaste capuchon
• Voorzien van vlamvertragende rits (en Iso 14116, beperkte 

vlamverspreiding index)
• kleur: wit
• Maten: M t/m 3Xl 
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Laboratoriumjas polypropyleen met 
klittenbandsluiting

art.nr.: 2.66.525.00
• kwaliteit: polypropyleen
• klittenbandsluiting
• een zijzak en borstzak
• opstaande kraag
• elastiek in de mouwen
• antistatisch behandeld
• Gewicht: 40 gram
• kleur: wit
• universele maat

Laboratoriumjas polypropyleen

marineblauw - art.nr.: 2.66.520.00
• kwaliteit: polypropyleen
• 5-knoops druksluiting
• twee zijzakken
• opstaande kraag
• elastiek in de mouwen
• antistatisch behandeld
• Gewicht: 40 gram
• Maten: M t/m 3Xl (blauw verkrijgbaar in Xl en XXl)

Wit
art.nr.: 2.66.522.00

Bezoekersjas polypropyleen

art.nr.: 2.66.461.00
• kwaliteit: polypropyleen
• 5-knoops druksluiting
• Zonder zakken
• opstaande kraag
• elastiek in de mouwen
• Gewicht: 40 gram
• kleur: wit
• Maten: Xl en XXl

Bezoekersjas polyethyleen 

18 mu - art.nr.: 2.65.482.00
• kwaliteit: polyethyleen
• Zonder zakken
• Vaste capuchon
• Waterdicht
• bezoekersjas 18 mu heeft een vast capuchon en bezoekersjas 25 mu is 

voorzien van een kraag
• bezoekersjas 18 mu is verpakt per 12 stuks en bezoekersjas 25 mu is 

verpakt per 10x10 stuks
• kleur: wit
• universele maat

25 mu
art.nr.: 2.65.490.00
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Dupont Tyvek PL309 laboratoriumjas 

art.nr.: 2.67.461.00*
• ¾ model
• kraag
• ritssluiting
• twee zijzakken
• antistatisch behandeld
• elastiek in de mouwen
• kleur: wit
• Maten: s t/m XXl 

Dupont Tyvek PL30NP laboratoriumjas 

art.nr.: 2.67.460.00*
• ¾ model
• kraag
• knoopsluiting
• antistatisch behandeld
• elastiek in de mouwen
• kleur: wit
• Maten: M t/m XXl 

microgard 2000 laboratoriumjas, 
model 209 

art.nr.: 2.66.555.00
• ¾ model
• ritssluiting aan de voorzijde
• borstzak aan linkerkant
• Zak rechtsonder
• Gebonden naden
• kleur: wit
• Maten: s t/m 3Xl 

microgard 1500 Plus laboratoriumjas 

model 204, lengte 130 cm - art.nr.: 2.66.102.00
• ¾ model
• Drukknoopsluiting
• extra zware kwaliteit
• kleur: wit
• Maten: M t/m XXl (model 206 verkrijgbaar in Xl en XXl) 

Model 206, 
lengte 145 cm

art.nr.: 2.66.102.20*
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Dupont Tyvek Pa30LO schort

art.nr.: 2.67.582.00
• twee koorden om op de rug vast te maken
• antistatisch behandeld
• afmeting: 108x70 cm
• Doosverpakking: 100 stuks
• kleur: wit

Werkschort polyethyleen 25 mu

Blauw - art.nr.: 2.64.570.00
• kwaliteit: polyethyleen
• afmeting: 125x80 cm
• Dikte: 25 mu
• Vast te maken door twee stroken aan achterzijde aan elkaar te knopen
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 1000 stuks (10x100 stuks) 

Wit
art.nr.: 2.64.582.00

Werkschort polyethyleen 90 mu

art.nr.: 2.64.565.00
• kwaliteit: polyethyleen
• afmeting: 150x80 cm
• Dikte: 90 mu
• Vast te maken door twee stroken aan achterzijde aan elkaar te knopen
• Verpakt per 50 stuks
• Doosverpakking: 150 stuks (3x50 stuks)
• kleur: blauw

Scheurschort polyethyleen 22 mu 

Wit, 107x78 cm - art.nr.: 2.64.542.00
• kwaliteit: polyethyleen
• De schorten zitten op een blok en zijn daardoor makkelijk af te scheuren
• Dikte: 22 mu
• Vast te maken door twee stroken aan achterzijde aan elkaar te knopen
• Verpakt per 100 stuks (art.nr. 2.64.551.00 is verpakt per 1.000 stuks)
• Doosverpakking art.nr. 2.64.542.00 en 2.64.545.00: 1.000 stuks 

(10x100 stuks)
• Doosverpakking art.nr. 2.64.551.00: 1.000 stuks (1x1.000 stuks) 

blauw, 107x78 cm
art.nr.: 2.64.545.00

blauw, 125x80 cm
art.nr.: 2.64.551.00
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DISPOSaBLE KLEDING - aCCessoIres

microgard alphatec Glove Connector

art.nr.: 2.65.733.00
• Innovatief design met behulp van de laatste polymeertechnologie
• Zorgt voor een afdichting die tegen spatten kan zonder dat men extra 

tape hoeft te gebruiken
• Creëert een vloeistofdichte afdichting tussen handschoen en manchet
• snel en eenvoudig te bevestigen
• Werkt met een breed scala aan chemische handschoen diktes

mondmasker 

art.nr.: 4.05.051.00
• 3-laags
• oorlussen
• latexvrij
• Verpakt per 50 stuks in handig dispenserdoosje
• Doosverpakking: 40x50 stuks
• kleur: groen 

Zorgt voor een afdichting die tegen spatten kan zonder dat men extra 

Creëert een vloeistofdichte afdichting tussen handschoen en manchet
snel en eenvoudig te bevestigen
Werkt met een breed scala aan chemische handschoen diktes

stap 1

stap 3

stap 5

stap 7

stap 2

stap 4

stap 6

stap 8
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Sioen 8042 Bratislava schort

Wit - art.nr.: 2.64.592.00
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met pVC-coating, 300 gr/m² (Duotex)
• afmeting: 90 x 120 cm 

Groen
art.nr.: 2.64.594.00

Werkschort Bisonyl

art.nr.: 2.64.420.00
• Zeer soepel en licht schort
• Ideaal voor gebruik in de slacht- en zuivelindustrie
• bestand tegen dierlijke vetten en oliën
• afmeting: 80 x 120 cm
• kleur: blauw

Werkschort Trevipol

90 x 120 cm - art.nr.: 2.64.232.00
• soepel schort van pVC op trevira drager
• Dubbelzijdig gecoat
• Voor slacht- en zuivelindustrie
• Vet- en bloedbestendig
• scheurvast
• kleur: wit 

90 x 130 cm
art.nr.: 2.64.242.00*

90 x 140 cm
art.nr.: 2.64.252.00*

Werkschort PVC/katoen

70 x 90 cm - art.nr.: 2.64.130.00
• schort van pVC op katoenen drager
• eenzijdig gecoat
• olie-, loog- en zuurbestendig
• kleur: bruin 

90 x 110 cm
art.nr.: 2.64.170.00

90 x 130 cm
art.nr.: 2.64.190.00
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SCHORTEN

Spijkerschort splitleder

art.nr.: 2.64.285.00
• kwaliteit: splitleder
• 2-vaks
• Gespsluiting
• kleur: naturel

Buikschort

Splitleder - art.nr.: 2.70.060.00
• Gespsluiting
• afmeting: 60 x 40 cm
• kleur: naturel 

nerfleder
art.nr.: 2.70.160.00

Fristads Kansas 9330 LTHR schort

art.nr.: 2.70.900.00*
• kwaliteit: splitleder
• borststuk
• nylon taille en halsbanden
• lengte: 87 cm
• taillebreedte: 56 cm
• kleur: bruin

Sioen 8062 Rosario schort

Groen - art.nr.: 2.64.593.01*
• kwaliteit: 100% polyester weefsel met pVC-coating, 300 gr/m² (Duotex)
• extra buikversterking
• afmeting: 90 x 120 cm 

Wit
art.nr.: 2.64.593.00*
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Coolvest Industry watergevuld 

art.nr.: 2.63.151.00
• Dit Coolvest is speciaal ontwikkeld voor optimale verkoeling tijdens 

(extreem) warme werkomstandigheden
• Dit Coolvest zorgt voor een lagere hittebelasting en daarmee voorkomt 

u ziekte en creëert u een veilige werkomgeving met energieke 
medewerkers

• koelt het gehele lichaam, door verspreiding van het water via de grote 
en de kleine bloedsomloop

• Werkt op basis van verdamping, is wasbaar en onbeperkt hervulbaar
• De inhoud is geschikt om te koelen tot 15°C onder 

omgevingstemperatuur en gaat tot 72 uur mee voor het hervuld dient te 
worden

• Vulling met normaal water, maximaal 600 ml
• kleur: wit
• Maten: s t/m XXl 

microgard coolvest, model 218 

art.nr.: 2.65.750.00
• Gemaakt met de outlast technologie. Dit is de technologie die de 

oorspronkelijke temperatuur reguleert. Het brengt uw temperatuur in 
evenwicht door het gebruik van gepatenteerde thermocules die hitte 
absorbeert en excessieve hitte opslaat, waarbij dit vrij wordt gegeven 
wanneer u het het meest nodig heeft

• klittenbandsluiting
• ontworpen om op de huid gedragen te worden of over een lichte 

basislaag, bijvoorbeeld een polyester of katoenen t-shirt
• kleur: wit
• universele maat 
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Blåkläder 4004 riem 

art.nr.: 2.80.996.00
• kwaliteit: textiel
• aanpasbare lengte
• Metalen gesp met blåkläder-logo
• sterk stretchmateriaal
• riem in textiel
• lengte: 130 cm
• breedte: 40 mm
• kleur: zwart 

Blåkläder 4003 riem 

art.nr.: 2.80.995.00
• kwaliteit: textiel
• Metalen gesp in antiek messing met blåkläder logo
• Geweven blåkläder-logo
• aanpasbare lengte
• sterk stretchmateriaal
• riem in textiel
• lengte: 125 cm
• breedte: 40 mm
• kleur: zwart 

Uniformriem leder 

art.nr.: 2.59.965.00
• kwaliteit: leder
• Verstelbaar d.m.v. een schroefdeel
• kleur: zwart
• Maten: 85, 90, 95, 100, 105, 115, 125 en 135 cm 

Lederen riem 

art.nr.: 2.59.960.00
• kwaliteit: rundleder
• 40 mm basic riem
• oud zilveren gesp
• Verstelbaar d.m.v. een schroefdeel
• kleur: zwart
• Maten: 85, 90, 95, 105 en 115 cm
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Helly Hansen 79525 riem

art.nr.: 8.75.605.00*
• kwaliteit: polyester webbing
• lichtgewicht metalen klikgesp
• lengte: 130 cm
• kleur: zwart

Fristads Kansas 994 RB riem

art.nr.: 8.75.613.00*
• kwaliteit: 70% polypropeen/30% met latex bedekt garen
• Verstelbare riem van stretchmateriaal
• Zilveren gesp met logo
• lengte: 120 cm
• breedte: 40 mm
• Flesopener in gesp
• kleur: zwart

Fristads Kansas 9342 STRE riem

maat m (lengte 130 cm) - art.nr.: 8.75.614.00*
• kwaliteit: 100% polyester
• Metaalloze riem, ideaal voor auto-industrie, spuitwerk, etc.
• plastic gesp
• klittenbandsluiting
• breedte: 40 mm
• kleur: zwart 

Maat s 
(lengte 115 cm)

art.nr.: 8.75.614.10*

Maat l 
(lengte 140 cm)

art.nr.: 8.75.614.20*

Fristads Kansas LTHR riem

9371 LHTR, 122 cm - art.nr.: 8.75.619.00
• kwaliteit: leder
• Gesp van antiek koper
• breedte: 40 mm
• kleur: zwart 

9372 lHtr, 
143 cm

art.nr.: 8.75.618.00*
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HaVEP kniestukken

art.nr.: 2.12.359.00
• afmeting: 250x150 mm
• Wordt geleverd per paar
• kleur: zwart

Blåkläder 4018 kniestukken

art.nr.: 2.80.991.00
• kwaliteit: polyethyleen
• kan op verschillende hoogtes in de kniezakken geplaatst worden
• afmeting: 290x180x20 mm
• Wordt geleverd per paar
• kleur: zwart

Blåkläder 4000 kniestukken

art.nr.: 2.80.990.00
• kwaliteit: polyethyleen
• standaard rubberen kniebeschermer
• Geschikt voor alle modellen van blåkläder met kniebescherming
• afmeting: 207x180x20 mm
• Wordt geleverd per paar
• kleur: zwart

m-Wear 2358 kniestukken

art.nr.: 2.12.358.02
• kwaliteit: polyethyleen schuim
• afmeting: 200x150x15 mm
• Wordt geleverd per paar
• kleur: zwart
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HaVEP 4318 toolpocket

art.nr.: 2.29.079.01*
• kwaliteit: 100% nylon (Cordura), platbinding, 310 gr/m²
• Wordt geleverd per paar
• kleur: zwart/grijs

Fristads Kansas 9336 LTHR 
gereedschapsriem

art.nr.: 8.75.637.00*
• Gemaakt van zware kwaliteit leder
• Voor timmerlui, electriciëns, monteurs, etc.
• riem met voering van 60 mm en metalen gesp
• Verstevigd met klinknagels
• Vier loshangende zakken, vier gereedschapszakjes, plastic hamerlus, 

twee houders voor timmermansmessen, houder voor gereedschap en 
houder voor smetlijn

• kleur: zwart

Fristads Kansas 9321 LTHR 
gereedschapsriem

art.nr.: 8.75.741.00*
• Voor de klusjesman, timmerlui, etc.
• Vier zakken voor spijkers en schroeven, grote zakken  

(170(h)x175(b)x85(d) mm, zeven kleine gereedschapszakjes,  
kleine zakken (100(h)x110(b)x35(d) mm

• houder voor meetlint of smetlijn
• twee houders voor hamers
• Door klinknagels verstevigd
• riem van 40 mm nylon
• Gesp die aan de zijkant opengaat
• kleur: bruin

Fristads Kansas 9320 CaNV 
gereedschapsriem

art.nr.: 8.75.740.00*
• kwaliteit: canvas
• Drie zakken voor spijkers en schroeven
• brede zak voor duimstok en gereedschap
• Grote zakken 190(h)x140(b)x90(d) mm
• kleine zakken 110(h)x140(b)x50(d) mm en 180(h)x60(b)x40(d) mm
• pennenzakje
• leren hamerlus
• Met klinknagels verstevigd
• riem van 40 mm nylon
• Metalen gesp
• kleur: zwart
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Helly Hansen 79560 Trolley tas

art.nr.: 8.80.982.00*
• kwaliteit: polyester met pu-coating
• opening met rits aan de bovenzijde
• opening met rits aan de zijkant
• Zijzak met rits
• afmeting: 80x42x25 cm
• Inhoud: 95 liter
• kleur: zwart

Helly Hansen 79558 offshore tas

art.nr.: 8.80.988.00
• kwaliteit: 100% pVC
• Waterbestendig
• exacte maat die is toegestaan in helikopters
• eén zak aan binnenkant
• afmeting: 30x30x60 cm
• Inhoud: 45 liter
• kleur: zwart

Helly Hansen 79563 Duffel tas

Zwart/oranje - art.nr.: 8.80.986.00
• kwaliteit: 100% nylon
• Waterbestendig
• een zak met ritssluiting aan buitenzijde
• twee gaaszakken aan binnenzijde
• Draaghendel
• Gepolsterde riemen
• afmeting: 57x30x30 cm
• Inhoud: 50 liter

Zwart/geel
art.nr.: 8.80.992.00*

korenblauw
art.nr.: 8.80.991.00*

m-Wear 0945 sporttas

art.nr.: 8.80.945.00
• kwaliteit: polyester/pVC
• Ideaal voor bijvoorbeeld kledingpakketten
• afmeting: 70x35x30 cm
• Inhoud: 65 liter
• kleur: zwart
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