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Kleurcombinaties die beschikbaar zijn op stock               

Andere kleurcombinaties zijn mogelijk op aanvraag. Uit een breed gamma kleuren heeft Alsico 

een selectie van stoffen gemaakt die permanent op voorraad gehouden wordt. Hierdoor kunnen 

we onze modellen aanbieden in andere gewenste kleurcombinaties, die beantwoorden aan de 

behoeftes van de klant en dit op korte termijn. 

Modellen: Jeroen Alluyn, Jo Van Wambeke,  

Jennyfer Plasschaert en Marnick Opsomer

Fotografie: Marc Wallican en Pascale Mertens

Vormgeving en concept: Hannibal

1

Inhoud

Legende

Inhoudstafel / PROTECTIVE

Maten die beschikbaar zijn op stock      

Kleurcombinaties die beschikbaar zijn, maar niet op stock                             

Andere maten, zoals XXS, XXXL, XXXXL,... kunnen uiteraard ook gemaakt worden.  

Contacteer Alsico voor MOQ en leveringstermijn.

Voor deze kleurencombinatie geldt een minimum afname van 30 stuks.
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Editorial

Onze nieuwe collectie is logisch onderverdeeld per type 

bescherming. Maar we halen graag een aantal van onze 

opvallendste creaties en hun eigenschappen naar voor.

Net als in de Olympus-collectie hebben we bijzondere 

aandacht besteed aan fitting en shaping, wat de model-

len tegelijk een modieuze én atletische look geeft. We 

hebben er ook voor gezorgd dat specifieke bescherming 

nu toegankelijk is voor een breed publiek. Zo kunnen we 

u voortaan uit stock een pak aanbieden (zie p. 44) dat be-

scherming biedt tegen een elektrische vlamboog klasse 

2 (IEC 61482-2: 2018). De gekozen stofcombinatie heeft 

een uitzonderlijk hoge ATPV-waarde van 26,6 cal/cm2.

Al even bijzonder is het pak dat zowel voldoet aan be-

scherming tegen metaal- (EN ISO 11612:2015 – Klasse 

E3)-als aluminiumspatten (EN ISO 11612:2015 – Klasse 

D3). Hetzelfde pak biedt bescherming voor lassers klas-

se 2 (EN ISO 11611 Klasse 2), met name voor situaties 

die een hogere bescherming vragen tegen lasspatten 

en slijpgensters. In dezelfde categorie hebben we een 

vest en broek ontwikkeld, specifiek voor zware las- en 

slijpwerken (EN ISO 11611 Klasse 2). Ook dit pak is 

standaard op stock te verkrijgen. Vooral álle types be-

scherming hebben we overigens een damesblouson en 

-broek gecreëerd die op eenvoudige vraag kan worden 

geproduceerd. Die kenmerkt zich door haar uitgewerkte 

damesfit, die inzet op een hoog draagcomfort. 

Alsico kiest voluit voor duurzaamheid. Dat betekent dat 

we onze impact op mens en milieu meten en verbete-

ren. Dat kan onder meer door het gebruik van stoffen 

met aantoonbare lange levensduur, verwerkt in ster-

ke, industrieel wasbare kledij (EN ISO 15797). Alsico 

kijkt echter naar de hele levenscyclus. Voor alle kledij 

die einde gebruik is, bieden we recyclage-oplossingen 

(zie p. 10). De hele collectie is bovendien CO2-neutraal. 

Via een boomplantprogramma compenseren we de 

CO2-uitstoot die gepaard gaat met zowel productie als 

aankoop van stoffen voor de hele collectie.

Alsico is niet alleen een duurzame, maar ook een be-

trouwbare partner voor uw project. Het bedrijf maakt 

deel uit van de Alsico Group, die de voorbije jaren is 

uitgegroeid tot een wereldwijd actieve speler (zie p. 4). 

Dankzij de groep bieden wij u productiezekerheid, stabi-

liteit en tijdige levering. 

En tot slot, wil ik de werknemers van Alsico bedanken 

die vrijwillig hebben model gestaan bij de fotosessie. 

De mooie foto’s zijn een levende illustratie van de open 

en eerlijke werkcultuur waar wij voor staan. Zo ziet u 

maar, ook na 85 jaar heeft Alsico weer nieuwe zaken te 

vertellen.

Veel leesplezier,

Vincent Siau

Alsico presenteert met trots haar nieuwe collectie beschermende en CE-genormeerde kleding. Enige trots is 

op zijn plaats, want de beschermkledij die we hier tonen is het zonder meer paradepaardje van onze nieuwe 

collecties. De kenmerken, de gekozen materialen en functionaliteit van de kledij maken dat Alsico – dit jaar 

aan zijn 85-jarig jubileum toe - ook hier meespeelt op wereldniveau.

“Alsico is niet alleen een duur-
zame, maar ook een betrouw-
bare partner voor uw project”.

2 PROTECTIVE / Editorial
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Alsico Group

De productie-units zijn eigendom van Alsico, wat 

betekent dat we maximale verantwoordelijkheid en 

controle hebben op de werkomstandigheden. Dankzij 

een geografische spreiding van de units is de groep ook 

gewapend tegen regionale risico’s. Productie en levering 

komen daardoor nooit in het gedrang. 

Alsico ontwerpt en produceert werkkleding en genormeerde 

beschermende kleding. Onze kledij vertrekt van de behoeften van de 

drager. We zorgen ervoor dat werknemers beschermd zijn, dat ze zich 

comfortabel voelen en zichzelf herkennen. Onze stof en materiaalkeuze 

gebeurt op basis van kwaliteit, functie, bewegingspatroon en milieu-

impact.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsico bestaat sinds 1934. Benard Siau, voorzitter van de Raad van 

Bestuur noemt Alsico graag een  ‘faminational’, een bedrijf dat globaal 

actief is maar zich laat leiden door de waarden van een familiebedrijf. 

“We hebben altijd gewerkt op  basis van wederzijds vertrouwen tussen 

partners, respect en reële bekommernis om de mensen met wie 

we samenwerken en vanuit een economische, lange termijnvisie.” 

(Bernard Siau, voorzitter raad van bestuur Alsico Group). 

Met Gauthier en Vincent Siau is vandaag de vierde generatie aan zet. 

Zij laten zich leiden door dezelfde principes: “We geloven dat de 

familiewaarden de bron vormen voor onze focus op duurzaamheid”, 

zegt Vincent Siau.

 

“Wij zorgen ervoor dat werknemers 
comfortabel kunnen werken en  
’s avonds weer veilig naar hun familie 
terugkeren”. (Vincent Siau, managing director)

Alsico is tegelijk de kiem en een onderdeel van de 

Alsico Group, die wereldwijd actief is. De leden van de 

groep zijn autonome business units die lokale markten 

bedienen. Alsico Group is de voorbije jaren door gestage 

groei en expansie uitgegroeid tot een wereldspeler die 

indrukwekkende cijfers kan voorleggen.

•   Angle-right 20 productie-units

•   10 business units

•   7500 werknemers

•   350.000 stuks productie per week

•   Angle-right 250 miljoen euro omzet

•   Distributie op alle continenten

4 PROTECTIVE / Alsico Group
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Duurzaamheid is  
een werkwoord
Alsico definieert duurzaamheid als impact management: 

We erkennen en meten de impact van onze activiteit op mens en milieu. Met als doel de negatieve impact te elimineren 

en de positieve te verhogen. We doen dit op drie niveaus:

1. Product: door stoffen en materialen te kiezen op basis van hun levenscyclus/impact

2. Bedrijf: door ons impact management te laten verifiëren door derde partijen

3. Supply chain: via een transparante productieketen die ons toelaat alle risico’s te kennen

We koppelen al onze acties aan de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Alsico kiest voor: 

SDG 8

Degelijk werk en
economische groei

SDG 12

Verantwoorde productie 
en consumptie.

SDG 13

Klimaatactie

SDG 3

Gezondheid en welzijn

Door te ontwerpen op basis van de behoeften van de drager krijgt de kleding een langere levensduur. 

Voorbeeld: het bewegingscomfort van stretch en A-move (p. 20).

We kiezen grondstoffen op basis van hun levenscyclus: lage impact + lang gebruik.   

Voorbeeld: het comfort en het lage waterverbruik van de Tencel-vezel.

Van bij het ontwerp kijken we hoe de gebruikte grondstoffen in aanmerking komen voor recycling. 

Voorbeeld: de end-of-life-oplossingen die Alsico u biedt (p. 10).

We personaliseren de kleding en maken herstellen eenvoudig.

ALSICO CIRCULAIR

NORMEN-LEGENDE 

1

2

4

3

We bieden u circulaire oplossingen voor uw werkkleding.

Bij circulaire economie gaat het erom producten en grondstoffen zo lang mogelijk aan hun hoogste waarde in de keten te 

houden. Ons performance based ecodesign omvat vier stappen:

EN ISO 20471 + A1:2016: hoge zichtbaar-
heidskleding.

EN ISO 11612: 2015: Bescherming tegen 
hitte en vuur. Klasse A t/m F, waaronder 
bescherming tegen aluminium (index D) en 
metaalspatten (index E).

EN 13034 +A1: 2009: Beperkte bescherming 
tegen vloeibare chemicaliën. EN ISO 11611: 2015: Bescherming bij lassen 

en verwante processen (klasse 1 en 2).

IEC 61340-4-9: 2016: Bescherming 
tegen opbouw van elektrostatische lading 
schadelijk voor producten (ESD).

EN 510:1993: Bescherming bij risico op 
verstrikking met bewegende delen.

EN 1149-5: 2018: Antistatische kledij 
voor het voorkomen van elektrostatische 
oplading.

IEC 61482-2: 2018: Bescherming tegen  
de thermische gevaren van een elektrische 
vlamboog (APC1 en APC2).

EN 14404: Type 2 bescherming bij werk in 
knielende positie.
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Alsico heeft een eigen boomkwekerij in het zuiden van Madagaskar.

Alsico biedt als eerste volledig CO2-neutrale werkkleding aan. 

Eerst hebben we onze CO2-footprint gemeten. Zowel die van onze productie (energie, transport), als de uitstoot die 

afkomstig is van onze grondstoffen. Vervolgens hebben onze interne CO2-actiegroepen 10 acties gedefinieerd.

•   Aandeel duurzame stoffen opdrijven tot 50% tegen 2021

•   Alle geproduceerde werkkleding terugnemen voor recyclage

•   Verhuis naar CO2-neutraal gebouw

•   Concentratie van productie in Tunesië

•   Aanbod duurzame mobiliteit voor werknemers vergroten

•   Verpakkingsinstructies herbekijken

•   Transporteurs selecteren op CO2-uitstoot

•   Verpakking (karton) verminderen + duurzaam karton

•   Energiezuinig bureau

•   Print en copy-policy

De resterende uitstoot afkomstig van onze productie en van de aangekochte stoffen compenseren we via onze eigen 

boomkwekerij in Madagaskar.

Alsico peilt naar de risico’s in de hele productieketen.

De productie-units waar we onze kleding maken zijn onze eigendom. Dat betekent dat we volledige controle én verantwoor-

delijkheid hebben op de werkomstandigheden van onze medewerkers. Om de sociale risico’s verderop in de keten (weve-

rijen, spinnerijen, vezelproducenten) te kennen laten we onze leveranciers een strikte gedragscode ondertekenen die zich 

baseert op de acht fundamentele ILO-conventies en de Guidelines on Business and Humans Rights van de VN. Dankzij 

een rondvraag bij onze leveranciers weten we voor 75% van ons totale aankoopvolume waar onze grondstoffen vandaan  

komen. Deze screening laat ons toe risico’s op schendingen van mensenrechten en sociale rechten verder in de keten 

te vermijden.

ALSICO CARBON NEUTRAL

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE
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End-of-life oplossingen
LADDER VAN LANSINK

Doen we via samenwerking met NGO’S zoals 

LetUsChange en Wereldmissiehulp.

Verwerking naar isolatiemateriaal.

Circulair composiet voor meubilair (zie p. 11).

Conversie naar biomassa voor energie.

Doen we niet.

Doen we evenmin.

A  Preventie

B  Hergebruik

C  Recycling

D  Energie

E  Verbranden

F  Storten



Doen we altijd via ons performance  

based ecodesign.
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UNISEX VEST / Geiger

Food
Onze kledij voor de voedingssector past perfect binnen het zelfcontrole-
rende systeem dat wordt opgelegd door de HACCP-regelgeving. Bij het 
bepalen van de juiste kledij komt het er vooral op aan de risico’s correct in 
te schatten waaraan het voedingsproduct is blootgesteld. Voor elk risico, 
zij het ‘maximum’, ‘hoog’ of ‘laag’, kunnen wij u een oplossing bieden.

Unisex food vest - reverskraag, kan gesloten worden tot boven-
aan - ophanglus - sluiting vooraan met gedoken drukknopen -  
1 binnenzak op borsthoogte met drukknoop - raglanmouwen 
met drukknoopsluiting. 

                                                                         

      65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

1005586

13

Reverskraag met  
sluiting tot bovenaan

Sluiting vooraan 
met gedoken 
drukknopen

Binnenzak

Food / PROTECTIVE
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Food

PROTECTIVE / Food



DAMES STOFJAS / Elisha
Dames food stofjas - reverskraag, kan gesloten worden 
tot bovenaan - ophanglus - sluiting vooraan met gedoken 
drukknopen - 2 ingestoken zijzakken in zijnaad -  
raglanmouwen met drukknoopsluiting.

                                                                         

      65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

UNISEX STOFJAS / Celsius
Unisex food stofjas - reverskraag, kan gesloten worden 
tot bovenaan - ophanglus - sluiting vooraan met gedoken 
drukknopen - 1 binnenzak op borsthoogte met drukknoop - 
raglanmouwen met drukknoopsluiting.

                                                                         

      65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

1003938 1007003

Food / PROTECTIVEFood / PROTECTIVE

OVERALL / Fischer
Overall food - reverskraag, kan gesloten worden tot bovenaan 
- ophanglus - sluiting vooraan met gedoken drukknopen -  
2 binnenzakken op borsthoogte met drukknoop - 2 ingestoken, 
verticale zijzakken - 2 doortasten - raglanmouwen met  
drukknoopsluiting.

                                                                          

      65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

1004207

HEREN BROEK / Howe
Heren food broek - ceintuurband gesloten vooraan met 
drukknopen - gulp met drukknopen - 2 ingestoken,  
verticale zijzakken.

                                                                         

      65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²

        maat 36 tot en met 64

1004679

Comfort, identiteit en veiligheid gaan hand in hand. Om de  

vrouwelijke professionals optimaal te bedienen hebben we 

voor alle beschermcategorieën een damesblouson en -broek 

gecreëerd. Dat betekent dat geen enkele vrouw zich voortaan nog 

een in een ruim of slechtpassend pak hoeft te hijsen om haar 

veeleisende job te kunnen uitvoeren. Onze dames versies ken-

merken zich door hun uitgewerkte damesfit, die inzet op een hoog 

draagcomfort. Alle modellen zijn beschikbaar op aanvraag.

ALLE BESCHERMING OP 
MAAT VAN DE VROUWELIJKE 
PROFESSIONAL
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BROEK HEREN / Kiran

Stoere HiVis broek - voorgevormde, moderne fit - ceintuurband met knoops- 
gatelastiek - sluiting met jeansknoop en gulp met rits - 2 ruime, ingestoken 
zijzakken - dijbeenzak met soufflet, opgestikte bic- en GSM zak in Cordura®, 
afgesloten met klep - gedubbelde meterzak - 2 ruime achterzakken met klep 
en soufflet, verstevigd met Cordura® - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in 
Cordura® - stretch inzetstuk in de rug voor extra bewegingscomfort - 3 reflectie-
banden rondom elk been voor EN ISO 20471 klasse - uitlengbare broekspijpen 
- industrieel wasbaar.

                                                                          

 
                                         

      85% polyester / 15% katoen - 270 g/m² (HiVis) 
           65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (contrast)

        maat 38 tot en met 64

1030970

1030964 1030965 1030966 1030967 1030968 1030969

1030963

17

Stretch in  
de rug voor  
extra comfort

Dijbeenzak
met GSM- en 
biczak

Uitlengbare 
broekspijp

Ruime ingestoken 
zijzakken

Voorgevormde  
 afsluitbare  

kniezakken in 
Cordura®

HIVIS
Al onze hoge zichtbaarheidskleding voldoet aan norm EN ISO 
20471:2013/A1:2016. Dat betekent dat ze de drager een verhoog-
de zichtbaarheid garandeert, zowel ’s nachts als overdag. Met het 
oog daarop voldoen de gekozen materialen aan de hoogste eisen op 
vlak van kleurechtheid, reflectie, luminantiefactor, was- en zweet- 
echtheid. De combinatie van boven- en onderkledij beantwoordt aan  
klasse 3 van de norm. 
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SOFT SHELL / Makani  
Hippe unisex soft shell - afneembare kap - ritssluiting vooraan tot 
bovenaan de kraag - 2 zijzakken met ritssluiting en reflecterende 
accenten - raglanmouwen aanpasbaar onderaan met drukknopen 
- gesegmenteerde reflectiebanden op voorste, rug en armen - 
voldoet aan de EN ISO 20471 klasse 2 - industrieel wasbaar.

                                                                           

      100% polyester / 3-laminaat - 240 g/m² 
           voering: 100% polyester - 67 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

BLOUSON HEREN / Lito
HiVis herenblouson - moderne fit - rechtstaande, afgeronde kraag 
- sluiting vooraan met drukknopen, ECO design - borstzak met rits 
- 2 ruime zijzakken - stretch inzetstukken in  
schouders en elleboog - reflectie banden op schouder, voorste, 
rug en mouwen voor EN ISO 20471 klasse 2 - lange mouwen met 
mouwboord en elastiek - reflectie piping - industrieel wasbaar.

                                                                          

 
                                         

      85% polyester / 15% katoen - 270 g/m² (HiVis) 
           65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (contrast)

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

BRETELBROEK HEREN / Lux
HiVis bretelbroek - voorgevormde, moderne fit - bavet met zak en 
klep + klein zakje afsluitbaar met rits - stretchbretellen in tricot, 
verstelbaar met klemsluiting - verhoogde rug - één brede riemlus 
op de rug - gulp met rits - 2 ruime, ingestoken zijzakken -  
dijbeenzak met soufflet, opgestikte bic- en GSM zak in Cordura®, 
afgesloten met klep - gedubbelde meterzak - 2 ruime achterzakken 
met klep en soufflet, verstevigd met Cordura® - stretch inzetstuk 
in de rug voor extra bewegingscomfort stretch inzetstukken in de 
zijkanten - 3 reflectiebanden rondom elk been voor EN ISO 20471 
klasse 2 - uitlengbare broekspijpen - industrieel wasbaar.

                                                                          

 
                                         

      85% polyester / 15% katoen - 270 g/m² (HiVis) 
           65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (contrast)

        maat 38 tot en met 64

1030994 1030987

1030986 1030979

PROTECTIVE / HIVIS

1022723 1022716

1030988 1030989 1030990 1030991 1030992 1030993

1030980 1030981 1030982 1030983 1030984 1030985



PROTECTIVE / HIVIS20 21HIVIS / PROTECTIVE

BLOUSON DAMES / Alora
HiVis damesblouson - dames fit - rechtstaande, afgeronde kraag - 
sluiting vooraan met drukknopen, ECO design - borstzak met rits 
- 2 ruime zijzakken - stretch inzetstukken in schouders en elleboog 
- reflectie banden op schouder, voorste, rug en mouwen voor EN 
ISO 20471 klasse 2 - lange mouwen met mouwboord en elastiek - 
reflectie piping - industrieel wasbaar.

                                           

      85% polyester / 15% katoen - 270 g/m² (HiVis) 
           65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (contrast)

        XS / S / M / L / XL / XXL

BROEK DAMES / Clara
Coole HiVis damesbroek - voorgevormde, moderne fit - ceintuur-
band met knoopsgatelastiek - sluiting met jeansknoop en gulp 
met rits - 2 ruime, ingestoken zijzakken - dijbeenzak met soufflet, 
opgestikte bic- en GSM zak in Cordura®, afgesloten met klep - 
gedubbelde meterzak - 2 ruime achterzakken met klep en soufflet, 
verstevigd met Cordura® - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in  
Cordura® - stretch inzetstuk in de rug voor extra bewegingscomfort 
- 3 reflectiebanden rondom elk been voor EN ISO 20471 klasse 2 
uitlengbare broekspijpen - industrieel wasbaar.

                                           

      85% polyester / 15% katoen - 270 g/m² (HiVis) 
           65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (contrast)

        maat 36 tot en met 56

1030995 1030996 1030997 1030998 1030999 1031000 1031001 1031002

1030954 1030955 1030956 1030957 1030958 1030959 1030960 1030961

T-SHIRT / Lior 
HiVis t-shirt met korte mouwen - kraag in grijze rib 
kwaliteit - borstzak - gesegmenteerde reflectiebanden op 
schouders, voorste en rug - beantwoordt en EN ISO 20471 
klasse 2.

                                                                           

      100% polyester - 130 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

FLUO MUTS / H9259 
Fluo muts in fleece kwaliteit - omkeerbaar: fluo zijde met 
reflectie piping, andere zijde in effen contrastkleur.

                                                                          

      100% polyester fleece

        one size

1026329 10106071030776 1010606

HIVIS 
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Net als in onze nieuwe workwear, de Olympus-collectie, hebben 

we bijzondere aandacht besteed aan fitting en shaping. Het zijn 

maar twee woorden, maar erachter gaat een heel proces schuil 

waarmee we stofkeuze en snit op mekaar afstemmen met het 

oog op een maximaal comfort. Het inwerken van stukken stretch-

stof of het voorvormen van benen of ellebogen leidt effectief 

tot een beter draagcomfort. Bovendien geeft het de modellen 

tegelijk een modieuze én atletische look.

DE JUISTE STOF IN  
DE JUISTE VORM VOOR  
MAXIMAAL COMFORT
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BROEK HEREN / Volcano

Multirisk Standaard
Een risico komt zelden alleen. Vandaar onze aandacht voor de combinatie 
van verschillende types bescherming. Deze multirisk-broeken en blouson 
beschermen de drager tegelijk tegen lasspatten en slijpgensters (EN ISO 
11611: 2015 - Class 1 A1), elektrische vlamboog klasse 1 (IEC 61482 - 
2:2018, APC 1), elektrostatische eigenschappen (EN 1149 – 5: 2018), hitte 
en vuur (EN ISO 11612:2015, A1, B1, C1, D0, E0, F1) en kleine hoeveelheden 
vloeibare chemicaliën (EN 13034 +A1: 2009 type 6).

Multirisk broek - voorgevormde, moderne fit - ceintuurband met knoops-
gatelastiek - sluiting met jeansknoop en gulp met rits - 2 ruime, recht 
ingestoken zijzakken - dijbeenzak met soufflet en GSM zak, afgesloten met 
klep en gedoken drukknopen - gedubbelde meterzak met klep - 2 ruime 
achterzakken met soufflet, verstevigd en afgesloten met klep en gedoken 
drukknopen - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof -  
uitlengbare broekspijpen - piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                          

       54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon - 320 g/m² 
            79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 260 g/m²

        maat 38 tot en met 64

1030939 1030940
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Multirisk Standaard

BRETELBROEK HEREN / Lahar
Multirisk bretelbroek - voorgevormde, moderne fit - bavet met zak + klein 
zakje, afgesloten met klep en gedoken drukknopen - stretchbretellen in 
tricot, verstelbaar met klemsluiting - verhoogde rug - stretch in de zijkanten 
- één brede riemlus op de rug - gulp met rits - 2 ruime, ingestoken, rechte 
zijzakken - dijbeenzak met soufflet en GSM zak, afgesloten met klep en ge-
doken drukknopen - gedubbelde meterzak met klep - 2 ruime achterzakken 
met soufflet, verstevigd en afgesloten met klep en gedoken drukknopen - 
voorgevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof - uitlengbare broekspijpen 
- piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                          

       54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon- 320 g/m² 
            79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 260 g/m²

        maat 38 tot en met 64

1030947 1030948

BLOUSON HEREN / Lava 
Multirisk herenblouson - moderne fit - rechtstaande, afgeronde 
kraag - sluiting vooraan met gedoken drukknopen, ECO design 
- binnenzak met rits - 2 ruime zijzakken met klep en gedoken 
drukknopen - lange mouwen met mouwboord en elastiek -  
piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

       54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon- 320 g/m² 
            79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 260 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

OVERALL / Strato 
Multirisk overall - vernieuwde fit - rechtstaande, afgeronde 
kraag - sluiting vooraan met gedoken rits en drukknopen -  
binnenzak met rits - tunnelelastiek - 2 zijzakken met klep en  
gedoken drukknopen - lange mouwen met mouwboord en 
elastiek - piping in accentkleur - dijbeenzak met soufflet en GSM 
zak, afgesloten met klep en gedoken drukknopen -  
gedubbelde meterzak met klep - 2 ruime achterzakken met 
soufflet, verstevigd en afgesloten met klep en gedoken druk-
knopen - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof - 
uitlengbare broekspijpen - industrieel wasbaar.

                                                                         

       54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon- 320 g/m² 
            79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 260 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1030937 1030949 10309511030938
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Multirisk Standaard

BROEK DAMES / Caldera
Multirisk damesbroek - voorgevormde, moderne fit - ceintuurband 
met knoopsgatelastiek - sluiting met jeansknoop en gulp met rits -  
2 ruime, recht ingestoken zijzakken - dijbeenzak met soufflet en 
GSM zak, afgesloten met klep en gedoken drukknopen - gedubbelde 
meterzak met klep - 2 ruime achterzakken met soufflet, verstevigd 
en afgesloten met klep en gedoken drukknopen - voorgevormde,  
afsluitbare kniezakken in hoofdstof - uitlengbare broekspijpen -  
piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                     

       54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon- 320 g/m² 
            79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 260 g/m²

        maat 36 tot en met 56

BLOUSON DAMES / Vei
Multirisk blouson voor dames - moderne dames fit - rechtstaande, 
afgeronde kraag - sluiting vooraan met gedoken drukknopen, ECO 
design - binnenzak met rits - 2 ruime zijzakken met klep en gedoken 
drukknopen - lange mouwen met mouwboord en elastiek - piping in 
accentkleur - industrieel wasbaar.

                                     

       54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon- 320 g/m² 
            79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 260 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

1030941

1030945

1030942

1030946

POLO FR/AS / Fuoco 
Vlamvertagend en antistatische polo met lange mouwen - 
polo kraag en patte met 3 gedoken drukknopen -  
bovenkant rug en schouders gedubbeld in hoofdstof. Ideaal 
als onderkledij bij Vlamboog.

                                                                        

      60% modacryl / 34% katoen / 4% polyamide /  
           2% carbon - 280 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

VEST / Curtis 
Herenvest met reverskraag, sluitbaar tot bovenaan - voor-
aan gesloten met gedoken drukknopen - 1 binnenzak op 
borsthoogte - 2 zijzakken met klep, handige trekkertjes in 
accentkleur en gedoken drukknopen - industrieel wasbaar.

                                                                        

      54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon - 320 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

BROEK / Baekeland 
Broek sluitend met gedoken jeansknoop - gulp met 
gedoken drukknopen - 2 recht ingestoken zijzakken met 
kleuraccent - 1 achterzak met klep, handige trekkertjes en 
gedoken drukknopen - 1 meterzak met klep.

                                                                        

      54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon - 320 g/m²

        maat 38 tot en met 64

T-SHIRT FR/AS / Magma 
Vlamvertagend en antistatisch t-shirt met lange mouwen 
- ronde kraag in hoofdstof - bovenkant rug en schouders 
gedubbeld in hoofdstof. Ideaal als onderkledij bij Vlamboog.

                                                                        

      60% modacryl / 34% katoen / 4% polyamide /  
           2% carbon - 230 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

1010573 1009078 10086991010827
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Multirisk HIVIS
Risico’s vermijden op de openbare weg, bij nacht of in slechte weersom-
standigheden, betekent zien én gezien worden. Daarom bieden we u Hi-
Vis-versies (EN ISO 20471 + A1: 2016 - Class 2 (Overall = Class 3) boven 
op de andere types bescherming. Meer bepaald, bescherming tegen las-
spatten en slijpgensters (EN ISO 11611: 2015 - Class 1 A1), elektrische 
vlamboog klasse 1 (IEC 61482-2: 2018 - APC 1), elektrostatische eigen-
schappen (EN 1149-5: 2018), hitte en vuur EN ISO 11612: 2015 (A1, B1, 
C1, D0, E0, F1) en bescherming tegen vloeibare chemicaliën (EN 13034 
+A1: 2009 type 6).

BLOUSON HEREN / Kai

HiVis multirisk herenblouson - moderne fit - rechtstaande, afgeronde kraag 
- sluiting vooraan met gedoken drukknopen, ECO design - binnenzak met 
rits - 2 ruime zijzakken met klep en gedoken drukknopen - reflectiebanden op 
schouder, voorste, rug en mouwen EN ISO 20471 klasse 2- lange mouwen met 
mouwboord en elastiek - reflectie piping - industrieel wasbaar.

                                                                          

      54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon - 320 g/m² 
           38% modacryl / 32% polyester FR / 28% katoen / 2% carbon - 300 g/m² 
           (HiVis orange)

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1030920 1031046

Reflectiebanden 
conform  

EN ISO 20471

Binnenzak met 
ritssluiting

Reflectieband op 
de schouders

Reflectie piping

Mouwboord  
met ingewerkte  
elastiek
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Multirisk HIVIS

PROTECTIVE / Multirisk HIVIS

STOFJAS / Pele
HiVis multirisk stofjas - moderne fit - rechtstaande, afgeronde 
kraag - sluiting vooraan met gedoken drukknopen, ECO design 
- binnenzak met rits - 2 ruime zijzakken met klep en gedoken 
drukknopen - reflectie banden op schouder, voorste, rug en 
mouwen - lange mouwen met mouwboord en elastiek -  
reflectie piping - industrieel wasbaar.

                                     

      54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon - 320 g/m² 
           38% modacryl / 32% polyester FR / 28% katoen / 2% 
           carbon - 300 g/m² (HiVis orange)

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

OVERALL / Blaze
HiVis multirisk overall - vernieuwde fit - rechtstaande, afgeronde 
kraag - sluiting vooraan met gedoken rits en drukknopen -  
binnenzak met rits - tunnelelastiek - 2 zijzakken met klep en 
gedoken drukknopen - reflectie banden op schouder, voorste, rug, 
mouwen en benen - lange mouwen met mouwboord en elastiek - 
reflectie piping - dijbeenzak met soufflet en GSM zak, afgesloten 
met klep en gedoken drukknopen - gedubbelde meterzak met klep 
- 2 ruime achterzakken met soufflet, verstevigd en afgesloten met 
klep en gedoken drukknopen - voorgevormde, afsluitbare kniezak-
ken in hoofdstof - uitlengbare broekspijpen - industrieel wasbaar.

                                     

      54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon - 320 g/m² 
           38% modacryl / 32% polyester FR / 28% katoen /  
           2% carbon- 300 g/m² (HiVis orange)

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

BROEK DAMES / Enya:  BLOUSON DAMES / Aurora:  

1030923 1031042

1030919

1030914 10309221031045 1031047

1031043

BRETELBROEK HEREN / Spark
HiVis multirisk bretelbroek - voorgevormde, moderne fit - bavet met zak + 
klein zakje, afgesloten met klep en gedoken drukknopen - stretch- 
bretellen in tricot, verstelbaar met klemsluiting - verhoogde rug - stretch 
in de zijkanten - één brede riemlus op de rug - gulp met rits - 2 ruime, 
ingestoken, rechte zijzakken - dijbeenzak met soufflet en GSM zak, afge-
sloten met klep en gedoken drukknopen - gedubbelde meterzak met klep 
-2 ruime achterzakken met soufflet, verstevigd en afgesloten met klep en 
gedoken drukknopen - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof 
- 3 reflectiebanden rondom elk been voor EN ISO 20471 klasse 2 -  
uitlengbare broekspijpen - industrieel wasbaar.

                                                                          

      54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon- 320 g/m² 
           38% modacryl / 32% polyester FR / 28% katoen / 2% carbon  
           - 300 g/m² (HiVis orange)

        maat 38 tot en met 64

1030924 1031041

SOFT SHELL / Phoenix 
HiVis multirisk soft shell jas - rechtstaande kraag - sluiting 
vooraan met gedoken ritssluiting en velcro® - binnenzak 
met rits - 2 ruime zijzakken met gedoken ritssluiting -  
gesegmenteerde voor EN ISO 20471 klasse 2 reflectie- 
banden op schouder, voorste, rug en mouwen - lange  
mouwen met mouwboord en elastiek - reflectie piping - 
industrieel wasbaar.

                                                                        

      47% modacryl / 37% katoen /12% PU /  
           2% polyamide / 1% carbon / 1% EA - 340 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

BROEK HEREN / Afi 
HiVis multirisk broek - voorgevormde, moderne fit -  
ceintuurband met knoopsgatelastiek - sluiting met 
jeansknoop en gulp met rits - 2 ruime, recht ingestoken 
zijzakken - dijbeenzak met soufflet en GSM zak, afgesloten 
met klep en gedoken drukknopen - gedubbelde meterzak 
met klep - 2 ruime achterzakken met soufflet, verstevigd 
en afgesloten met klep en gedoken drukknopen - voor- 
gevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof -  
3 reflectiebanden rondom elk been voor EN ISO 20471  
klasse 2 - uitlengbare broekspijpen - industrieel wasbaar.

                                                                          

      54% modacryl / 44% katoen / 2% carbon - 320 g/m² 
           38% modacryl / 32% polyester FR / 28% katoen /  
           2% carbon - 300 g/m² (HiVis orange)

        maat 38 tot en met 64

10309151030913 1031048
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BRETELBROEK HEREN / Lipari

Lassers Klasse I
Lassers weten wat het is om dagelijks uit te kijken voor de impact van 
vonken, spatten en gensters. Als er dan toch een vonk aan de aandacht 
ontsnapt, zal deze kledij het gevaar van de impact wegnemen. Deze broe-
ken en blousons zijn ontworpen voor bescherming bij lastechnieken en 
situaties met een laag risico op vonken en stralingswarmte, de EN ISO 
11611:2015 klasse 1 A1. Ze bieden eveneens bescherming tegen hitte en 
vuur volgens EN ISO 11612: 2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1).

33Lassers Klasse I / PROTECTIVE

Bretelbroek - voorgevormde, moderne fit - bavet met zak + klein zakje, afgeslo-
ten met klep en gedoken drukknopen - stretchbretellen in tricot, verstelbaar met 
klemsluiting - verhoogde rug - stretch in de zijkanten - één brede riemlus op de 
rug - gulp met rits - 2 ruime, ingestoken, rechte zijzakken - dijbeenzak met soufflet 
en GSM zak, afgesloten met klep en gedoken drukknopen - gedubbelde meterzak 
met klep - 2 ruime achterzakken met soufflet, verstevigd en afgesloten met klep en 
gedoken drukknopen - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof -  
uitlengbare broekspijpen - piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      100% katoen FR - 335 g/m²

        maat 38 tot en met 64

1031004

Stretchstuk in  
de zijkanten
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Stretchbretellen
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Lassers Klasse I

OVERALL / Salina
Overall - vernieuwde fit - rechtstaande, afgeronde kraag - sluiting 
vooraan met gedoken rits en drukknopen - binnenzak met rits -  
tunnelelastiek - 2 zijzakken met klep en gedoken drukknopen -  
lange mouwen met mouwboord en elastiek - piping in accentkleur -  
dijbeenzak met soufflet en GSM zak, afgesloten met klep en gedoken 
drukknopen - gedubbelde meterzak met klep - 2 ruime achterzakken 
met soufflet, verstevigd en afgesloten met klep en gedoken druk- 
knopen - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof -  
uitlengbare broekspijpen - industrieel wasbaar.

                                                                         

      100% katoen FR - 335 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1030859

BROEK HEREN / Panarea 
Broek - voorgevormde, moderne fit - ceintuurband met 
knoopsgatelastiek - sluiting met jeansknoop en gulp met 
rits - 2 ruime, recht ingestoken zijzakken - dijbeenzak 
met soufflet en GSM zak, afgesloten met klep en gedoken 
drukknopen - gedubbelde meterzak met klep - 2 ruime 
achterzakken met soufflet, verstevigd en afgesloten met 
klep en gedoken drukknopen - voorgevormde, afsluitbare 
kniezakken in hoofdstof - uitlengbare broekspijpen - piping 
in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                        

      100% katoen FR - 335 g/m²

        maat 38 tot en met 64

BLOUSON HEREN / Stromboli 
Herenblouson - moderne fit - rechtstaande, afgeronde 
kraag - sluiting vooraan met gedoken drukknopen, ECO 
design - binnenzak met rits - 2 ruime zijzakken met klep en 
gedoken drukknopen - lange mouwen met mouwboord en 
elastiek - piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                        

      100% katoen FR - 335 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

10308551030857

VEST HEREN / Thomson
Herenvest met reverskraag, sluitbaar tot bovenaan - vooraan 
gesloten met gedoken drukknopen - 1 binnenzak op  
borsthoogte - 2 zijzakken met klep en gedoken drukknopen - 
royal blauw accent aan de kleppen - industrieel wasbaar.

                                                                         

      100% katoen FR - 335 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

BROEK HEREN / Nobel
Broek sluitend met gedoken jeansknoop - gulp met gedoken 
drukknopen - 2 recht ingestoken zijzakken met royal blauw 
accent - 1 achterzak met klep en gedoken drukknopen -  
1 meterzak met klep.

                                                                         

      100% katoen FR - 335 g/m²

        maat 38 tot en met 64

1009077

1008698

BROEK DAMES / Krakatau: BLOUSON DAMES / Tambora: 
1030858 1030856
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BROEK HEREN / Vesuvius

Lassers Klasse II
Voor het zware en veeleisende las- en slijpwerk hebben we een vest en 
broek ontwikkeld die voldoet aan de norm voor lassers klasse 2 (EN ISO 
11611: 2015 Klasse 2 A1) en EN ISO 11612: 2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1). 
Dit pak helpt om het risico op lasspatten, vonken en stralingswarmte 
uit het laswerk te voorkomen, terwijl het u toelaat op een comfortabele 
manier uw taken uit te voeren. Een hele werkdag lang.

Broek - voorgevormde, moderne fit - ceintuurband met knoopsgatelastiek - 
sluiting met jeansknoop en gulp met rits - 2 ruime, recht ingestoken zijzak-
ken - dijbeenzak met soufflet en GSM zak, afgesloten met klep en gedoken 
drukknopen - gedubbelde meterzak met klep - 2 ruime achterzakken met 
soufflet, verstevigd en afgesloten met klep en gedoken drukknopen - voor-
gevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof - uitlengbare broekspijpen 
- piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 450 g/m²

        maat 38 tot en met 64

1030860
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GSM-zak
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Recht ingestoken 
zijzakken
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Lassers Klasse II

OVERALL / Fuji
Overall - vernieuwde fit - rechtstaande, afgeronde kraag -  
sluiting vooraan met gedoken rits en drukknopen - binnenzak 
met rits - tunnelelastiek - 2 zijzakken met klep en gedoken 
drukknopen - lange mouwen met mouwboord en elastiek -  
piping in accentkleur - dijbeenzak met soufflet en GSM zak,  
afgesloten met klep en gedoken drukknopen - gedubbelde  
meterzak met klep - 2 ruime achterzakken met soufflet,  
verstevigd en afgesloten met klep en gedoken drukknopen - 
voorgevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof - uitlengbare 
broekspijpen - industrieel wasbaar.

                                                                         

      79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 450 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

BLOUSON HEREN / Etna
Herenblouson - moderne fit - rechtstaande, afgeronde kraag - 
sluiting vooraan met gedoken drukknopen, ECO design -  
binnenzak met rits - 2 ruime zijzakken met klep en gedoken 
drukknopen - lange mouwen met mouwboord en elastiek - 
piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 450 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1030868

1030863



Voor de juiste bescherming is de voorafgaande risicoanalyse be-

palend. Een van de factoren die daarbij meespelen is de plek en 

de precieze omstandigheden waar de werken plaatsvinden. Voor 

het zware en veeleisende las- en slijpwerk hebben we een vest 

en broek ontwikkeld die voldoet aan de norm voor lassers klasse 

2 (EN ISO 11611 Klasse 2) A1. Dit pak helpt om het risico op 

lasspatten, vonken en stralingswarmte uit het laswerk te voor- 

komen, terwijl het u toelaat op een comfortabele manier uw werk 

uit te voeren. Een hele werkdag lang.

LASBESCHERMING  
KLASSE 2 VOOR ZWARE 
LAS-EN SLIJPWERKEN

BRETELBROEK HEREN / Santorini
Bretelbroek - voorgevormde, moderne fit - bavet met zak + klein zakje, afgesloten 
met klep en gedoken drukknopen - stretchbretellen in tricot, verstelbaar met 
klemsluiting - verhoogde rug - stretch in de zijkanten - één brede riemlus op 
de rug - gulp met rits - 2 ruime, ingestoken, rechte zijzakken - dijbeenzak met 
soufflet en GSM zak, afgesloten met klep en gedoken drukknopen - gedubbelde 
meterzak met klep - 2 ruime achterzakken met soufflet, verstevigd en  
afgesloten met klep en gedoken drukknopen - voorgevormde, afsluitbare  
kniezakken in hoofdstof - uitlengbare broekspijpen - piping in accentkleur -  
industrieel wasbaar.

                                                                         

      79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon- 450 g/m²

        maat 38 tot en met 64

1031003

BROEK DAMES / Augustine: BLOUSON DAMES / Hekla: 
1030861 1030866
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BROEK HEREN / Helios

Aluminium en Metaalspatten
De omgeving waarin metaalarbeiders werken is bijzonder veeleisend. Hun 
functies vragen ook in toenemende mate veelzijdigheid. Daarom hebben 
we een pak in vlamvertragend materiaal ontwikkeld dat zowel voldoet aan 
bescherming tegen metaal- (EN ISO 11612:2015 – Klasse E3)-als alumini-
umspatten (EN ISO 11612:2015 – Klasse D3). Hetzelfde pak biedt overigens 
bescherming voor lassers klasse 2 (EN ISO 11611:2015 Klasse 2).

Broek - bescherming tegen vloeibare metaal-en aluminiumspatten - voor-
gevormde, moderne fit - ceintuurband met knoopsgatelastiek - sluiting met 
jeansknoop en gulp met rits - 2 ruime, recht ingestoken zijzakken - dijbeenzak 
met soufflet en GSM zak, afgesloten met klep en gedoken drukknopen -  
gedubbelde meterzak met klep - 2 ruime achterzakken met soufflet,  
verstevigd en afgesloten met klep en gedoken drukknopen - voorgevormde, 
afsluitbare kniezakken in hoofdstof - uitlengbare broekspijpen - piping in 
accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      54% viscose FR / 20% wol / 20% polyamide / 5% aramide /  
           1% carbon - 375 g/m²

        maat 38 tot en met 64

1030930

Aluminium en Metaalspatten / PROTECTIVE

Ruime achterzakken
afgesloten met 
klep en drukknopen

Voorgevormde
kniezakken
in hoofdstof

Meterzak met klep

Uitlengbare 
broekspijpen
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Aluminium en Metaalspatten



Veeleisende functies brengen risico’s met zich mee, vaak meerdere tegelijk. Voor professionals in de metaalsector die ook 

las-en snijwerken uitvoeren hebben we een pak ontworpen dat zowel voldoet aan bescherming tegen metaal- (EN ISO 

11612:2015 – Klasse E3)-als aluminiumspatten (EN ISO 11612:2015 – Klasse D3). Hetzelfde pak voldoet aan de norm voor 

lassers klasse 2 (EN ISO 11611 Klasse 2), met name bescherming bij situaties waarin het risico op vonken en stralings-

warmte beduidend hoger is.

GECOMBINEERDE BESCHERMING;  
ALU- EN METALSPLASHES ÉN LASBESCHERMING 
KLASSE 2

42

BLOUSON HEREN / Vesta
Herenblouson - bescherming tegen vloeibare metaal-en 
aluminiumspatten - moderne fit - rechtstaande, afgeronde 
kraag - sluiting vooraan met gedoken drukknopen, ECO design 
- binnenzak met rits - 2 ruime zijzakken met klep en gedoken 
drukknopen - lange mouwen met mouwboord en elastiek - 
piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      54% viscose FR / 20% wol / 20% polyamide /  
           5% aramide / 1% carbon - 375 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1030931

PROTECTIVE / Aluminium en Metaalspatten
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BROEK HEREN / Bolt

Vlamboog Klasse II
Onze nieuwe vlamboogresistente kledij voldoet niet alleen aan de norm IEC 
61482-2: 2018 - APC 2, ze heeft ook een bijzonder hoge ATPV-waarde van 
26,6 cal/cm². Ze beschermt de drager zo optimaal tegen de thermische geva-
ren als gevolg van een elektrische vlamboog. Tegelijk isoleert de kledij tegen 
de intense hitte, conform EN ISO 11612: 2015 (A1, A2, B1, C1, D0, E0, F1), 
biedt ze bescherming voor lassers klasse 2 - EN ISO 11611: 2015 - Class 2 A1 
A2 en tegen elektrostatische risico’s in gevaarlijke omgevingen - EN 1149-5: 
2018 – en bescherming tegen kleine hoeveelheden chemicaliën - EN 13034 
+A1: 2009 type 6.

Broek - bescherming tegen elekrische vlamboog klasse 2 - ATPV waarde =  
26,6 cal/cm² - voorgevormde, moderne fit - ceintuurband met knoopsgatelastiek -  
sluiting met jeansknoop en gulp met rits - 2 ruime, recht ingestoken zijzakken - 
dijbeenzak met soufflet en GSM zak, afgesloten met klep en gedoken drukknopen 
- gedubbelde meterzak met klep - 2 ruime achterzakken met soufflet, verstevigd en 
afgesloten met klep en gedoken drukknopen - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in 
hoofdstof - uitlengbare broekspijpen - piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatisch (buitenstof) &  
           45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% carbon (voering) - 480 g/m²

        maat 38 tot en met 64

1030927

Ruime dijbeenzak
met GSM zak

Sluiting broek met 
jeansknoop en rits

Brede riemlussen

Contrasterende piping 
in accentkleur
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Vlamboog Klasse II

BLOUSON HEREN / Sonic
Herenblouson - bescherming tegen elekrische vlamboog klasse 
2 - ATPV waarde = 26,6 cal/cm² - moderne fit - rechtstaande, 
afgeronde kraag - sluiting vooraan met gedoken drukknopen, 
ECO design - binnenzak met rits - 2 ruime zijzakken met klep 
en gedoken drukknopen - lange mouwen met mouwboord en 
elastiek - piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatisch  
           (buitenstof) & 45% modacryl / 35% katoen /  
           18% polyamide / 2% carbon (voering) - 480 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

STOFJAS / Flash
Stofjas - bescherming tegen elekrische vlamboog klasse 
2 - ATPV waarde = 26,6 cal/cm² - moderne fit - rechtstaande, 
afgeronde kraag - sluiting vooraan met gedoken drukknopen, 
ECO design - binnenzak met rits - 2 ruime zijzakken met klep 
en gedoken drukknopen - lange mouwen met mouwboord en 
elastiek - piping in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatisch  
           (buitenstof) & 45% modacryl / 35% katoen /  
           18% polyamide / 2% carbon (voering) - 480 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1030928 1030929

De beste bescherming moet toegankelijk zijn voor iedereen. Met dat idee hebben we gekozen om voortaan uit stock  

een pak aan te bieden dat bescherming biedt voor een elektrische vlamboog Klasse II (IEC 61482-2: 2018). Zowel broek als 

vest beschikken over een stofcombinatie die voldoet aan een ATPV-waarde van 26,6 cal/cm2. ATPV (of Arc Thermal  

Performance Value) komt overeen met de maximale thermische invallende energie (cal/cm²) die een materiaal aankan,  

met het oog op bescherming van de drager tegen tweedegraadsbrandwonden. Met een ATPV van 26,6 CAL/cm2 bieden we  

u standaard een uiterst hoge bescherming.



ELEKTRISCHE VLAMBOOGBESCHERMING MET TOP  
ATPV-WAARDE
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STOFJAS / Mendelejev

Chemische Bescherming
Spatten of kleine hoeveelheden chemicaliën zijn vaak al voldoende om el-
lende te veroorzaken. Wie in een omgeving werkt waar – beperkt - contact 
mogelijk is met chemicaliën, heeft baat bij de beschermkledij die voldoet aan 
norm EN13034 +A1: 2009 type 6. De kledij zal u afdoende beschermen, zo-
lang het gaat om spatten of hoeveelheden waarvoor een volledige lichaams-
bescherming niet vereist is.

Stofjas - bescherming tegen chemische spatten - moderne fit - recht-
staande, afgeronde kraag - sluiting vooraan met gedoken drukknopen, 
ECO design - binnenzak met rits - 2 ruime zijzakken met klep en gedo-
ken drukknopen - lange mouwen met mouwboord en elastiek - piping 
in accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      67% polyester / 33% katoen - 240 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1030935

49Chemische Bescherming / PROTECTIVE

Rechtstaande kraag 
sluitbaar tot bovenaan

Heel ruime zijzakken 
gesloten door klep  
en drukknopenMouwboord  

met stukje  
ingewerkte elastiek

Binnenzak op  
borsthoogte met  

ritssluiting
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BLOUSON HEREN / Pasteur
Herenblouson - bescherming tegen chemische spatten -  
moderne fit - rechtstaande, afgeronde kraag - sluiting vooraan 
met gedoken drukknopen, ECO design - binnenzak met rits -  
2 ruime zijzakken met klep en gedoken drukknopen - lange 
mouwen met mouwboord en elastiek - piping in accentkleur - 
industrieel wasbaar.

                                                                         

      67% polyester / 33% katoen - 240 g/m²

        S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

BROEK HEREN / Faraday
Broek - bescherming tegen chemische spatten - voorgevormde, 
moderne fit - ceintuurband met knoopsgatelastiek - sluiting 
met jeansknoop en gulp met rits - 2 ruime, recht ingestoken 
zijzakken - dijbeenzak met soufflet en GSM zak, afgesloten met 
klep en gedoken drukknopen - gedubbelde meterzak met klep 
- 2 ruime achterzakken met soufflet, verstevigd en afgesloten 
met klep en gedoken druk-knopen - voorgevormde, afsluitbare 
kniezakken in hoofdstof - uitlengbare broekspijpen - piping in 
accentkleur - industrieel wasbaar.

                                                                         

      67% polyester / 33% katoen - 240 g/m²

        maat 38 tot en met 64

1030934

1030933
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UNISEX STOFJAS / High Stat Coat

ESD
ESD-kleding wordt aanbevolen in elektrostatische beschermingszones, 
vooral in cleanrooms en zeer droge omgevingen. Al onze ESD-kleding 
wordt geproduceerd volgens de norm IEC 61340-4-9 Edition 2.0 2016-04. 
Ze wordt volgens ESD-normen geassembleerd zodat ze de negatieve ef-
fecten minimaliseren van elektrostatische velden of ladingen die aanwezig 
kunnen zijn op de kleding van een persoon. We zorgen niet alleen voor een 
hoge bescherming van uw producten, maar ook dat de drager een hele 
werkdag lang comfortabel zijn taken kan uitvoeren. Unisex ESD Stofjas - reverskraag - sluiting vooraan met gedoken 

drukknopen - 1 borstzak links - 1 binnenzak op borsthoogte rechts -  
2 opgezette zijzakken - ingestoken mouwen, aanpasbaar met druk-
knoop onderaan - ESD Logo.

                                                                            

      85% polyester / 14% katoen / 1% carbon - 195 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

1029061 1031116 1029307 1031117

Reverskraag

ESD logo

Sluiting vooraan  
met gedoken  
drukknopen

Aanpasbare  
mouwboord met  

drukknopen

Binnenzak
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ESD

UNISEX STOFJAS /  
High Stat Plus Coat
Unisex ESD Stofjas - reverskraag - sluiting vooraan met gedoken 
drukknopen - 1 borstzak links - 1 binnenzak op borsthoogte rechts 
- 2 opgezette zijzakken - ingestoken mouwen, aanpasbaar met druk-
knoop onderaan - ESD Logo.

                                                                           

      68% polyester / 30,5% katoen / 1,5% carbon- 175 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

1031122 1031123 1029460

UNISEX JAS / High Stat Jacket 
Unisex ESD jas - rechtstaande kraag - sluiting vooraan met 
gedoken rits en drukknopen - aanpasbare ceintuurband 
met drukknopen - borstzak links met ritssluiting - borstzak 
rechts met klep en gedoken drukknopen - 2 zijzakken met 
verticale ritssluiting - ingestoken mouwen - aanpasbare 
mouwboord met drukknopen - accenten in royal blauw - 
ESD Logo.

                                                                        

      85% polyester / 14% katoen / 1% carbon - 195 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

UNISEX JAS /  
High Stat Plus Jacket 
Unisex ESD jas - rechtstaande kraag - sluiting vooraan met 
gedoken rits en drukknopen - aanpasbare ceintuurband 
met drukknopen - borstzak links met ritssluiting - borstzak 
rechts met klep en gedoken drukknopen - 2 zijzakken met 
verticale ritssluiting - ingestoken mouwen - aanpasbare 
mouwboord met drukknopen - accenten in royal blauw - 
ESD Logo.

                                                                        

      68% polyester / 30,5% katoen / 1,5% carbon - 175 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

1031125

1031126

UNISEX BROEK /  
High Stat Trousers
Unisex broek - ceintuurband met 5 riemlussen en gesloten 
vooraan met gedoken knoop - 2 achterzakken - dijbeenzak met 
klep op linkerbeen - dubbele meterzak op rechterbeen -  
accenten in royal blauw - ESD Logo.

                                                                         

      85% polyester / 14% katoen / 1% carbon- 195 g/m²

        maat 40 tot en met 60

UNISEX BROEK /  
High Stat Plus Trousers
Unisex broek - ceintuurband met 5 riemlussen en gesloten 
vooraan met gedoken knoop - 2 achterzakken - dijbeenzak met 
klep op linkerbeen - dubbele meterzak op rechterbeen -  
accenten in royal blauw - ESD Logo.

                                                                         

      68% polyester / 30,5% katoen / 1,5% carbon- 175 g/m²

        maat 40 tot en met 60

1031127

1031129
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UNISEX T-SHIRT SS /  
ESD Short Sleeve
Unisex t-shirt met zwarte ronde hals - voorzien van markeerlap 
in de nek - korte mouwen - ESD Logo.

                                                                           

      48% polyester / 48% katoen / 4% carbon- 220 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

UNISEX T-SHIRT LS /  
ESD Long Sleeve
Unisex t-shirt met zwarte ronde hals - voorzien van markeerlap 
in de nek - lange mouwen met mouwboord in ESD rib -  
ESD Logo.

                                                                           

      48% polyester / 48% katoen / 4% carbon- 220 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

1031133

1031137

1028642

1031138

1031136

1028644

57ESD / PROTECTIVE
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UNISEX POLO SS /  
ESD Short Sleeve
Unisex polo - polokraag en patte met 3 knopen - voorzien van 
markeerlap in de nek - korte mouwen - ESD Logo.

                                                                           

      48% polyester / 48% katoen / 4% carbon- 220 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

UNISEX POLO LS /  
ESD Long Sleeve
Unisex polo - polokraag en patte met 3 knopen - Voorzien van 
markeerlap in de nek - lange mouwen met mouwboord in ESD 
rib - ESD Logo.

                                                                           

      48% polyester / 48% katoen / 4% carbon- 220 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

UNISEX SWEATER /  
Sweater ESD
Unisex sweater met zwarte rond hals - voorzien van markeerlap in 
de nek - lange mouwen met mouwboord in ESD rib - tailleboord in 
ESD rib - ESD Logo.

                                                                          

      34% polyester / 65% katoen / 1% carbon- 300 g/m²

        XS / S / M / L / XL / XXL

1031142

1031144

1031139

1029059

1031145

1028646

1031143

1031146
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Matentabel
Afhankelijk van de persoon

HEREN BROEKEN

Maat BE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Maat NL 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

XS S M L XL 2XL 3XL

Tailleomtrek 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Heupomtrek 98 102 106 110 114 118 123 127 131 135 139 143 148

DAMES BOVENKLEDIJ

Maat 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

XS S M L XL 2XL 3XL

Borstomtrek 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

Heupomtrek 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142 147 152

HEREN BOVENKLEDIJ

Maat 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

XS S M L XL 2XL 3XL

Borstomtrek 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

DAMES BROEKEN

Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

XS S M L XL 2XL

Tailleomtrek 74 78 82 86 90 94 98 104 110 116 122 128

Heupomtrek 90 94 98 101 105 109 112 119 124 130 136 142

BORST

TAILLE

HEUP

BORST

TAILLE

Pick your colors
1   FOOD

Wit

2   HIVIS 

HiVis oranje

HiVis geel

Charcoal grijs

Navy

Flessen groen

Royal blauw

5   MULTIRISK HIVIS 

HiVis oranje

HiVis geel

Navy

Charcoal grijs

Royal blauw

6   LASSERS KLASSE 1 

Grafiet grijs

Oranje

Rood

Royal blauw

Navy

7   LASSERS KLASSE 2 

Zwart

Muisgrijs

Oranje

Rood

Royal blauw

Navy

10   CHEMISCHE KLEDIJ 

Wit

Convoy grijs

Zwart

HiVis oranje

HiVis geel

Royal blauw

Navy

11   ESD KLEDIJ 

Wit

Midden grijs

Royal blauw

Licht blauw

Zwart

Grijs

8   ALUMINIUM & METAAL 

Midden grijs

Postman grijs

Oranje

Rood

Royal blauw

Navy

3   MULTIRISK STANDAARD /   
        modacryl/katoen

Midden grijs

Charcoal grijs

Oranje

Royal blauw

Navy

4   MULTIRISK STANDAARD /   
        katoen FR/polyester

Zwart

Muisgrijs

Oranje

Rood

Royal blauw

Navy

9   ELEKTRISCHE VLAMBOOG  
        KLASSE 2

Midden grijs

Charcoal grijs

Oranje

Royal blauw

Navy
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