LASKLEDING VAN SIOEN

WWW.SIOEN-PPC.COM

Ga naar onze website voor meer gedetailleerde productinformatie.
Op deze interactieve website vind u meer informatie over ons bedrijf.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Makkelijk om de beschermkledij te zoeken die u nodig hebt
De recentste nieuwsupdates over ons bedrijf
Geavanceerde zoekmethodes
Volledige en up-to-date productinformatie
Nieuwe producten
Toegang tot de gedetailleerde infosheets van onze producten
Toegang tot de elektronische catalogus
Responsive website, geschikt voor tablets en mobiel gebruik
Mogelijkheid om producten met elkaar te vergelijken

WWW.SIOEN-PPC.COM

Graag stellen we ons even aan u voor
Lastechniek Holland is een familiebedrijf aan de Middenweg
in IJsselstein. Van oorsprong zijn we een industriële lastechnische
handelsonderneming. Inmiddels hebben we ruim 40 jaar ervaring
opgebouwd en staat ons bedrijf vooral bekend om het leveren van allerlei
soorten industriële gassen, koudemiddelen, propaan en heftruckgassen
in cilinders, met daarnaast kampeergasflessen.
We doen echter nog veel meer. Zo hebben we een complete productlijn
op het gebied van las- en snijwerkzaamheden: Van las- en snijmachines
inclusief toevoegmaterialen en tot en met lastoebehoren. Ook op het
gebied van bescherming voor het goed én veilig kunnen uitvoeren
van las- en snijwerkzaamheden heeft Lastechniek Holland de juiste
producten. Denk hierbij zowel aan ondere andere lasdekens en
lasdamp-afzuiging als persoonlijke beschermingsmiddelen van top
tot teen zoals veiligheidsbrillen, oorbescherming, handbescherming,
veiligheidsschoenen, lashelmen en laskleding.
Sinds kort zijn wij dealer van Sioen laskleding. Onze keuze is op Sioen
gevallen vanwege de professionele bescherming die de laskleding uit de
Multinorm Workwear collectie biedt. Ook voor deze speciale laskleding
van Sioen met de SIO-Safe Essential stof nodigen wij u uit
in de showroom van Lastechniek Holland voor een completer beeld,
waarbij u tevens de laskleding kunt passen.
Neem contact met ons op voor uw specifieke vragen. Wij zijn u graag
persoonlijk van dienst.

Bij Lastechniek Holland
•

•
•
•
•

Zijn kwaliteit, service en een passende oplossing de
kenmerken
voor ons uitgebreide assortiment.
Denken we graag met u mee en geven we altijd een goed
en eerlijk advies.
Kan alle apparatuur gedemonstreerd, geleverd, onderhouden
en gerepareerd worden.
Is bezorgen in Midden Nederland met onze eigen
transportmiddelen mogelijk naast afhalen.
Bent u van harte welkom in onze showroom.

Picton

Nieuw

518AN2MPC

Vlamvertragende en antistatische T-shirt
Voelt zeer zacht aan / Comfortabel / Goede vochtregulerende
eigenschappen / Met anti-bacteriele behandeling / Licht /
Inherent vlamvertragend & antistatisch

Buitenkant:
» V-hals
» Lange mouwen
» Gestikte naden
» Ruglengte 69 cm (L)
Stof:
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B90 Marineblauw
» M44 Grijs

Polton

Nieuw

519AA2MPC

Vlamvertragende en antistatische Polo
Voelt zeer zacht aan / Comfortabel / Goede vochtregulerende
eigenschappen / Anti-bacterieel / Licht / Inherent
vlamvertragend & antistatisch

Buitenkant:
» Knoopsluiting
» Lange mouwen
» Gestikte naden
» Ruglengte 69 cm (L)
Stof:
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B90 Marineblauw
» M44 Grijs
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MULTINORM - FR AST

BODYWEAR

POLTON
519AA2MPC
WELLSFORD
4691N2EF5

BODYWEAR

MULTINORM - FR AST
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MODENA
019VA2PF9
ZARATE
011VN2PFA

Obera

008VA2PFA

Blouson met ARC bescherming

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
» 2 opgezette
pgezette borstzakken met klep met
verborgen drukknoopsluiting
» 2 opgezette
pgezette steekzakken met klep met
verborgen drukknoopsluiting
» 2 lussen voor gasdetectiemeters
» Rond ingezette mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
» Meervoudig gestikte naden
» Verlengd rugpand
Binnenkant:
» 1 binnenzak
» Identificatie label
Stof:
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen +
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Maten:
EUR: 44-64
Kleur:
» B98 Marineblauw
» M44 Grijs
» H46 Korenblauw
*
011V - 014V

* Zie sioen-ppc.com voor meer info.

6

MULTINORM - ARC

WORKWEAR

SIO-SAFE™ ESSENTIAL

Zarate

011VN2PFA

Valera

014VN2PFA

Broek met ARC bescherming

Bavetbroek met ARC bescherming

Buitenkant:
» verborgen Knoopsluiting / Gulp met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met flap
» 1 achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
» 1 opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
» 1 stokmeterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
» Elastiek in lenden
» Kniezakken
» Lendenband met riemlussen
» Meervoudig gestikte naden

Buitenkant:
» Gulp met ritssluiting
» 1 opgezette borstzak met ritssluiting en klep met
verborgen drukknoopsluiting
» 2 opgezette steekzakken met klep met
verborgen drukknoopsluiting
» 1 achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
» 1 opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
» 1 stokmeterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
» 2 doorsteekgleuven
» Kniezakken
» 2 verstelbare elastische bretellen met gespsluiting
» Borst- en rugbovenstuk
» Verborgen knoopsluiting (2x) aan de zijkanten
» Meervoudig gestikte naden

Stof:
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Maten:
EUR: 48S-58S / 44R-64R / 46L-56L

Binnenkant:
» Verstelbare elastiek in de rug

Kleur:
» B98 Marineblauw
» H46 Korenblauw
» M44 Grijs

Stof:
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Maten:
EUR: 48S-58S / 44R-64R / 46L-56L

*
008V

Kleur:
» B98 Marineblauw
» M44 Grijs
» H46 Korenblauw

*
008V
* Zie sioen-ppc.com voor meer info.

SIO-SAFE™ ESSENTIAL

WORKWEAR

MULTINORM - ARC
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ANACO
016VA2PFA
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MULTINORM - ARC

WORKWEAR

SIO-SAFE™ ESSENTIAL

Anaco

016VN2PFA

Overall met ARC bescherming

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting onder beleg met verborgen drukknopen
» 2 opgezette borstzakken met klep met
verborgen drukknoopsluiting
» 2 opgezette steekzakken met klep met
verborgen drukknoopsluiting
» 2 lussen voor gasdetectiemeters
» 1 stokmeterzak met klep en
verborgen drukknoopsluiting
» 1 achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
» 1 opgezette dijbeenzak met klep en
verborgen drukknoopsluiting
» 2 doorsteekgleuven
» Rond ingezette mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
» Kniezakken
» Meervoudig gestikte naden
Binnenkant:
» 1 binnenzak
» Identificatie label
» Verstelbare elastiek in de rug
Stof:
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Maten:
EUR: 48S-58S / 44R-64R / 46L-56L
Kleur:
» B98 Marineblauw
» H46 Korenblauw
» M44 Grijs

SIO-SAFE™ ESSENTIAL

WORKWEAR

MULTINORM - ARC
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PLAYFORD
9633N2TV4
KAMBER
7235A2ET1
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MULTINORM - ARC

THERMISCHE KLEDING

Playford

Bestseller

9633N2TV4

Signalisatie softshell met ARC bescherming
Zonder twijfel het paradepaardje van onze multi-norm producten! De Playford softshell oogt sportief en biedt goedebescherming
bij blootstelling aan een electrische vlamboog. Bovendien is hij zeer onderhoudsvriendelijk. Hij bestaat uit een drielagige
gelamineerde softshell met een goede waterdichtheid. Hij houdt je lekker warm en houdt ijzige wind op afstand. De Playford kan
apart worden gedragen, ofwel als extra voering in vele multi-norm regenjassen.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken
» 1 lus voor gasdetectiemeter
» Rond ingezette mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
» Gestikte naden
» Vlamvertragende reflecterende banden (50mm)
» Ruglengte 77 cm (L)
Binnenkant:
» 1 binnenzak
Stof:
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece; ; ± 400 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 279 Fluo Oranje/Marine
» 278 Fluo Geel/Marine
*
1005 - 3073 - 3074 - 7226 - 7227 - 7227 - 7229 - 7240 - 7241
*

7232

Cardinia

9634N2TV4

Softshell met ARC bescherming
Zonder twijfel het paradepaardje van onze multi-norm producten! De Cardinia softshell oogt sportief en biedt goede
bescherming bij blootstelling aan een electrische vlamboog. Bovendien is hij zeer onderhoudsvriendelijk. Hij bestaat uit
een drielagige gelamineerde softshell met een goede waterdichtheid. Hij houdt je lekker warm en houdt ijzige wind op
afstand. De Cardinia kan apart worden gedragen, ofwel als extra voering in vele multi-norm regenjassen.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
» Gestikte naden
» Vlamvertragende reflecterende banden (25mm)
» Ruglengte 77 cm (L)
Binnenkant:
» 1 binnenzak
Stof:
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece; ; ± 400 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B75 Marineblauw
*
1005 - 3073 - 3074 - 3085 - 7226 - 7227 - 7227 - 7240 - 7241

* Zie sioen-ppc.com voor meer info.

THERMISCHE KLEDING

MULTINORM - ARC
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LASTECHNIEK - HOLLAND BV
MIDDENWEG 32
3401 MB IJSSELSTEIN
TEL.: 030 6884876
FAX: 030 6870658
E-MAIL: INFO@LASTECHNIEKHOLLAND.NL

uw sioen verdeler

