
RWS Beschermende Kleding



Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland.

Met het oog op de verkeersveiligheid in het 
algemeen en van de persoonlijke veiligheid 
in het bijzonder is het van het grootste belang 
dat personen die werkzaamheden verrichten 
op of langs rijkswegen, goed zichtbaar en 
herkenbaar zijn. Hiertoe is iedereen in dienst 
van, in opdracht van of met toestemming 
van Rijkswaterstaat, die zich bij de uitvoering 
van zijn taak buiten enig voertuig op een 
rijksweg bevindt verplicht tot het dragen van 
veiligheidskleding.

Rijkswaterstaat baseert zich op de algemene 
Europese norm NEN-EN-ISO 20471 voor 
signaalkleding met hoge zichtbaarheid, maar 
stelt nog een aantal aanvullende eisen hierbij. 
In december 2019 heeft Rijkswaterstaat 
nieuwe aanvullende richtlijnen gepubliceerd: 
“Richtlijnen en Specificaties voor 
Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden”. 
Deze zijn ook opgenomen in CROW 
publicaties “Werk in uitvoering” van juli 2020 
die ingaan op 1 januari 2021.

RWS signalisatiekleding

Wat houdt deze nieuwe richtlijn in?

Klasse 2 en 3

Op en langs rijkswegen wordt alleen veiligheidskleding conform de klassen 2 en 3 toegelaten. 
Bij daglicht moet minimaal signaalkleding conform klasse 2 en bij duisternis en andere 
omstandigheden die het zicht beperken moet signaalkleding conform klasse 3 gedragen 
worden. De klassenindeling is afgeleid van de NEN-EN-ISO 20471 norm en wordt gebaseerd 
op de minimale oppervlakte van het basismateriaal en de retro reflecterende banden. Door het 
combineren van kledingstukken kan men in een hogere klasse van de norm vallen.

Kleur

Rijkswaterstaat staat alleen de fluorescerende kleur oranje-rood toe als achtergrondmateriaal 
van de veiligheidskleding. Nieuw sinds 2019 is dat, voor zover de oppervlaktevereisten van 
de NEN-EN-ISO 20471 dit toestaan, er op de onderstaande plaatsen contrasterende donkere 
(marineblauw) accenten mogelijk zijn:

 » de binnenkant van de kraag;
 » de zakinsteken;
 » onderzijde van de mouwen en pijpen tot max 5cm 

Naast deze eisen zijn er ook nog heel wat colorimetrische eisen en vereisten omtrent plaatsing 
van de reflecterende banden waar onze designafdeling rekening mee houdt bij het ontwerpen 
van RWS-conforme signalisatiekleding.
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Sioen, uw partner voor veiligheidskleding

Bij de uitvoering van werken is voor alle 
weersomstandigheden en alle werkomstandigheden 
geschikte kleding nodig. Laat Sioen nu net daar het verschil 
maken. Al meer dan 50 jaar ontwikkelt en produceert Sioen 
professionele beschermkleding voor elk type werk en in alle 
werk- en weersomstandigheden. 

Sioen is een fabrikant van en voor mensen, waarbij onze 
kleding steeds uitvoerig getest wordt door mensen in 
de praktijk. Ondertussen hebben we al meer dan 100 
miljoen kledingstukken op ons conto. “Innoveren om te 
beschermen”, dat is onze waarde en onze sterkte.

Naast veiligheid is ook draagcomfort van groot 
belang. Sioen biedt comfortabele kleding voor alle 
weersomstandigheden die voldoen aan alle normen en 
voorschriften. Sioen gebruikt alleen de beste  materialen 
voor ons uitgebreide gamma signalisatiekleding, waarmee 
Sioen ook de duurzaamheid steeds verder verbetert.

In het Sioen RWS gamma vindt u een ruime keuze aan 
producten:

 » Veiligheidsvesten
 » T-shirts / Polo’s
 » Fleece
 » Softshell
 » Werkkleding zoals overalls en werkbroeken
 » Regenjassen
 » Vlamvertragende (FR), antistatische (AST) en vlamboog 

(ARC) modellen

De meeste modellen zijn zo op elkaar afgestemd dat de 
kledingstukken in combinatie gedragen kunnen worden 
waarmee de drager in elke weersomstandigheid beschermd 
en goed zichtbaar is.
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Hoge zichtbaarheid

Multinorm

Algemene informatie
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Planeet

Met technische textieloplossingen draagt 
Sioen direct en indirect bij aan het oplossen 
van een aantal milieu-uitdagingen, van 
het efficiënt omgaan met hulpbronnen en 
afvalbeheer tot klimaatverandering en het 
vinden van alternatieve energiebronnen.

Mensen

Sioen is een familiebedrijf en we proberen 
die familiewaarden te omarmen in alles wat 
we doen, vooral in de omgang met onze 
werknemers. Zij zijn degenen die dag in 
dag uit werken aan ons marktleiderschap 
en duurzame groei. Dat is ook de reden 
waarom we hard werken om een gezonde, 
veilige en motiverende werkplek te creëren 
voor al onze ongeveer 4.700 gezinsleden.

Zo'n grote groep werknemers heeft 
een solide en toekomstbestendig 
personeelsbeleid nodig. De sleutelwoorden 
van dat beleid zijn: betrokkenheid, open 
communicatie en een gezonde balans 
tussen werk en privéleven.

Winst

Elk jaar geven we terug 
aan de gemeenschap door 
liefdadigheidsevenementen te 
ondersteunen, cultuur te bevorderen en 
actief deel te nemen aan het opleiden van 
jongeren, om maar een paar voorbeelden 
te noemen. Door dit te doen, proberen we 
een gedeelde waarde te creëren voor onze 
aandeelhouders, zakelijke partners, klanten 
en werknemers.
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Proactief milieubeleid

• Kwaliteitsborging 
Conform ISO 9001 en ISO 14001.

• Respect voor de mensenrechten. United 
Nations - The global Compact.

• Bescherming van de gezondheid van de 
mens en het milieu, REACH: registratie, 
evaluatie, autorisatie en beperking van 
chemische stoffen

• STeP - Duurzame textielproductie

• Wij zijn het eerste PBM-productiebedrijf 
dat een STeP-certificering ontvangt. Uit 
de audit bleek dat Sioen Apparel voldoet 
aan de hoogste vereisten van de STeP 
OEKO-TEX® standaard niveau 3 met 
betrekking tot onze structuren, processen 
en beheersystemen.

Sioen investeert in een duurzame samenleving. In onze 
bedrijfsprocessen en relaties streeft Sioen ernaar het mondiale 
milieu te beschermen en te verbeteren door middel van een 
proactief milieubeleid zoals uitgelegd in ons CSR-manifest.

Bezoek onze website voor meer informatie over CSR: 
www.sioen.com of vraag onze brochure aan.

ISO 9001

Kwaliteitsmanagement- 
systemen. De vereisten 

worden rechtstreeks gecon-
troleerd door een derde partij

ISO 14001

Geeft de criteria voor een 
milieubeheersysteem.

Mensenrechten

Een strategisch 
beleidsinitiatief voor bedrijven 

die zich inzetten voor 
mensenrechten

Reach

Producties volgens lokale 
milieuwetten

STeP

Duurzame textielproductie

Vertrouwen in textiel

Pro-actieve duurzame 
productontwikkeling

Onze 
kledingstukken 

zijn gemaakt 
om langer 

mee te gaan! 
Bestendig en 

duurzaam. Lagere 
onderhoudskosten.
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Naast de algemene inspanningen van de Sioen groep om zo veel 
mogelijk groene energie te gebruiken, water, PE folie en andere 
grondstoffen te recycleren en de uitstoot te verminderen,  
zet Sioen Apparel zich ook op andere vlakken in voor een 
duurzamere samenleving. 

STEP certificatie en ISO 14001

Sioen Apparel, Sioen’s divisie die de beschermkleding voor Rijkswaterstaat voorziet, staat 
in voor alle onderdelen van het productie- en verkoopproces die SteP (Sustainable Textiles 
Production) by Oeko-Tex gecertificeerd zijn: 

• R&D
• Design
• Productontwikkeling
• Selectie van leveranciers, grondstoffen en 

aankoop
• CE certificatie

• Productie-instructies
• Labo en kwaliteitscontrole
• Planning
• Verkoop
• Logistiek en distributie

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

•  Kwaliteitsmanagement (cf. ISO 9001), 
•  Milieumanagement (cf. ISO 14001), 
•  milieuprestaties, 

•  Chemisch management, 
•  Veiligheidsmanagement (cf. OSHAS 18001), 
•  Maatschappelijke conformiteit (cf. SA8000).

Niet enkel onze eigen processen voldoen aan strenge normen, maar ook onze leveranciers 
worden op criteria binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gecontroleerd. 
Ze moeten bijvoorbeeld de ‘STeP Code of Conduct’ en ‘AMFORI BSCI Code of Conduct’ 
ondertekenen. 

Onze eigen productiesites die instaan voor de confectie halen hun eigen ISO 14001 en OHSAS 
18001 certificaten en/of worden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geaudit/
gecertificeerd volgens AMFORI BSCI of WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production). 

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

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

Duurzame keuze in textielsamenstelling

Sioen’s technische beschermkleding wordt in vele verschillende werkomstandigheden gebruikt. 
Tijdens de productontwikkeling gaat Sioen steeds op zoek naar de beste oplossing voor een 
bepaald beschermingsniveau, rekening houdend met comfort, onderhoudsvriendelijkheid en 
duurzaamheid. Onze kleding maakt vaak het verschil tussen leven en dood en moet voldoen 
aan de hoogste normen. Om aan alle vereisten te voldoen moeten we vaak verschillende 
grondstoffen met elkaar combineren (blends), wat dan weer circulariteit bemoeilijkt. Wij zoeken 
steeds het beste evenwicht, zonder veiligheid en bescherming te compromitteren. Bij de keuze 
van de gebruikte kwaliteiten, zet Sioen maximaal in op Oeko-Tex 100 gecertificeerde kwaliteiten. 
Die standaard is een van ’s werelds meest bekende labels voor textiel dat getest is op 
schadelijke stoffen. Als een textielproduct het Oeko-Tex 100 label heeft, wil dat zeggen dat zelfs 
de kleinste componenten getest zijn op schadelijke stoffen en dat het product niet schadelijk is 
voor de gezondheid.

Inspanningen duurzaamheid

6



SIOEN

Levenscyclusanalyse

De kwaliteit en maximale levensduur van onze beschermkleding is onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Voor meerdere producten doet Sioen al een Levenscyclusanalyse (LCA), die we 
gebruiken om op lange termijn onze producten duurzamer te maken. Sioen focust in zijn missie 
voor de ontwikkeling van duurzamere producten steeds op de volgende punten: 

1. Gebruik van duurzaam en milieuvriendelijker/ biologisch geproduceerd materiaal 
2. Gebruik van minder materiaal, zolang hetzelfde beschermingsniveau behouden wordt en in 

functie van de verwachte levensduur
3. Gebruik van onderhoudsvriendelijker materiaal
4. Gebruik van sterker en kwalitatiever materiaal
5. Ecodesign

a. Design to repair 
De producten worden zodanig ontworpen dat herstellingen eenvoudiger worden 
waardoor we de levensduur kunnen verlengen

b. Design for disassembly 
De kleding zo ontwerpen dat ze bij de End-of-life gemakkelijker kan ontmanteld 
worden

c. Design for recycling 
De kleding zo ontwerpen dat het recyclageproces vereenvoudigd

Sioen is ook steeds beschikbaar voor bijkomende informatie zoals  
herstellingsinstructies, -materialen en End-of-life buitengebruiksstellingsinstructies. 

Deel van de groep Sioen 

Sioen Apparel is een divisie van de 
internationale Sioen groep, dat volop 
inzet op duurzaamheid. De groep heeft 
MVO (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen) in haar missie, visie, 
waarden en strategie. Sioen voert deze 
uit in een duurzaamheidsbeleid en 
rapporteert hierover in haar jaarverslag 
dat een duurzaamheidsverslag bevat. 
Daarnaast rapporteert de groep ook 
over de 5 P’s van MVO (People, Planet, 
Prosperity, Peace, Partnerships) en over 
acties binnen de 17 SDG’S in een MVO 
manifest en kan u initiatieven lezen op de 
website en op de sociale media kanalen 
van de groep. 
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Europese marktleider

We produceren kledingoplossingen voor 
toepassingen in verschillende markten

• Nutsvoorzieningen, energie en 
(petro-)chemische industrie 

• Agrarische sector

• Voedingsindustrie en koelhuizen

• Transport (spoor, zee, weg, lucht)

• Lokale, nationale en Europese 
overheden en autoriteiten

• Maritiem

• Defensie en veiligheid

• Hulpdiensten (politie, brandweer, 
ambulance, ziekenhuizen, 
reddingsdiensten)

• Kleinhandel

• Outdoor

• Private label & huisstijl

• Bouwindustrie

• Staal- en metaalindustrie

• Auto-industrie

#1 in professionele 
beschermkleding
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The font used in this logo is named e�ra

Onze merken

Bij Sioen Apparel vindt u alle 
hoogwaardige beschermkleding en 
de merken Sioen Fire Clothing, Sioen 
Ballistics, SIP Protection, Mullion, 
Ursuit, VanOchten en Baleno die 
allemaal deel uitmaken van het merk 
Sioen. Elk merk heeft zijn eigen 
brochures en websites.

One-stop-shop voor elke toepassing

Onderdeel van de 
Sioen Industries Groep

Sioen Apparel is een van de drie 
divisies van Sioen Industries (opgericht 
in 1960). Naast Sioen Apparel zijn 
er nog twee andere divisies, Sioen 
Coating, wereldleider in gecoat 
technisch textiel en Sioen Chemicals, 
gespecialiseerd in fijnchemicaliën.

Sioen Professional
www.sioen-ppc.com

Sioen Fire Clothing
www.sioenfire.com

Mullion
www.mullion-pfd.com

Ursuit
www.ursuit.com

Sioen Ballistics
www.sioenballistics.com

SIP Protection
www.sip-protection.com

VanOchten
www.vanochten.nl

Baleno
www.baleno.be

Coating divisie Apparel divisie Chemicals divisie
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Onze sterktes
Bij Sioen produceren we 
beschermkleding volgens 
de kledingbehoeften van 
onze klanten. U kunt kiezen 
uit het grootste aanbod in 
de markt. Daarnaast kunnen 
we aangepaste, op maat 
gemaakte kleding voor 
u maken. Dit klantinzicht 
stelt ons in staat altijd de 
juiste oplossingen voor uw 
behoeften te bedenken.

10 goede redenen om met Sioen 
samen te werken

• Hoogwaardige producten volgens de 
nieuwste normen

• Een groot productaanbod uit voorraad leverbaar

• Innovatieve oplossingen voor uw 
specifieke eisen

• Technische expertise en intensieve R & D

• Toegewijde klantenservice- en verkoopteams

• Sterke merken

• Onze ethische en ecologische waarden (MVO)

• Onze reputatie als een betrouwbare partner

• Sterke fundamenten als een financieel 
gezond bedrijf

• Verticaal geïntegreerd

10
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EN ISO 20471 IEC 61482-2 EN 14605

EN 13034

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5

EN 13758-2 EN ISO 14116

EN 343 EN 14058 EN 342

EN ISO 20471

Signalisatiekleding met 
hoge zichtbaarheid

IEC 61482-2

Bescherming tegen de 
risico’s van een elektrische 

vlamboogoverslag

EN 14605

Beschermkleding tegen 
vloeibare chemicaliën

EN 13034

Beschermende kleding tegen 
vloeibare chemicaliën Type 6

Wij voldoen aan de meest strikte en 
nieuwste Europese normen

Wij willen als een van de eersten producten aanbieden 
volgens de nieuwste normen en specificaties. Daarbij 
willen we het beste productaanbod bieden voor elke 
mogelijke markt.

Bezoek onze website voor een volledig overzicht van 
de nieuwste Europese normen: sioen-ppc.com.

EN ISO 11612

Beschermende kleding 
voor bescherming tegen hitte 

en vlammen

EN ISO 11611

Beschermende kleding 
voor gebruik bij lassen en 

verwante processen

EN 1149-5

Beschermkleding tegen 
elektrische overslag en 

statische elektriciteit

RIS-3279-TOM:

Hoge zichtbaarheidskleding 
voor de spoorwegen

EN 13758-2

UV-beschermende kleding

EN ISO 14116

Beschermkleding 
tegen vlammen

EN 343

Beschermende kleding 
tegen de regen

EN 14058

Beschermende kleding tegen 
koude omgevingen

EN 342

Beschermende kleding 
tegen de kou

Normen & Standaarden
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Kennis, innovatie en creativiteit

Sioen focust op zowel kennis, innovatie als 
creativiteit: op nieuwe materialen, nieuwe 
productieprocessen, nieuwe diensten, 
nieuwe niches, nieuwe markten en nieuwe 
vereisten. Sioen kan de vergelijking aan met 
's werelds beste onderzoeksinstituten op 
dit gebied. De R&D-centra en -laboratoria 
van Sioen zijn volledig uitgerust met de 
nieuwste testapparatuur. Testen op trek- en 
scheursterkte, vlamvertraging, thermische 
straling, chemische weerstand, impact van 
kogels en messen, waterdruk, kleurechtheid, 
veroudering, enzovoort worden allemaal in 
onze eigen laboratoria uitgevoerd.

Onze R&D-afdeling is de drijvende kracht 
achter de ontwikkeling van nieuwe 
materialen, methoden, processen en 

toepassingen. De kennis van onze R&D-
medewerkers, state-of-the-art testapparatuur 
en grondige expertise op het gebied 
van normen en standaarden resulteert in 
bijzondere prestaties.

Voor onze klanten betekent dit:

• Aanzienlijk snellere ontwikkelingstijden;

• Door het uitgebreid testen, ontwikkelen 
en verbeteren van producten die perfect 
voldoen aan de normen en standaarden;

• Meer flexibiliteit in het voldoen aan de 
behoefte van de klant;

• Eenvoudiger om oplossingen op maat te 
ontwikkelen.

Onderzoek & ontwikkeling

© Sioen - Direct contact met de eindgebruiker in de R&D-laboratoria.
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Geleidend 
vermogen 
van oppervlak

Martindale test

Wastest: 
huishoudelijk/ 
industrieel 
wassen

Perforatietest

Regentorentest

Hydrostatische 
druktest Kreuktest

Vlam- 
verspreiding Spray test

Treksterktetest 
naad

Hitteoverdracht 
vlam

Testapparatuur

Testen op trek- en scheursterkte, 
vlamvertraging, chemische weerstand, 
waterdichtheid, kleurechtheid, 
veroudering, en nog zoveel meer, 
worden allemaal in huis uitgevoerd. 
Sioen kan de vergelijking aan met 's 
werelds beste onderzoeksinstituten 
op dit gebied. De mogelijkheid om 
vlamtesten (EN 367) en thermische 

stralingsonderzoeken (EN ISO 6942) 
in eigen beheer uit te voeren, heeft 
ertoe geleid dat Sioen een van de 
eerste Europese producenten is die 
is gecertificeerd voor de nieuwe norm 
EN 469: 2005 voor brandweerkleding 
en geeft Sioen de mogelijkheid 
om een leidende rol te spelen in 
vlamvertragende kleding.

In-house testapparatuur

ADAPT EXCEL GROW  ONZE STERKTES  IN-HOUSE TESTAPPARATUUR 15



REGENKLEDING

BODYWEAR 19

35

Matane
585AA2MC2

23

Tolke
3894A2MV1

22

Genari
3868A2MBE

22

Carpi
9042A2PEC

21

Bremy
613AA2MVK

19

Solaka
9052A2PEC

21

Visby
611AA2MVK

19

THERMISCHE  
KLEDING 24

Alphen
498AA2TU2

25

Berkel
353AA2TX2

25

WERKKLEDING 29

Hantum
052VA2PA8

29

Meddo
053VA2PA8

29

Zuten
054VA2PA8

30

Herven
055VA2PA8

31

Welten
056VA2PA8

31

30

Merapi
7850A2FE0

35

Batur
6564A2FE0

35

Diezel
351AN2EX1

37

Merede
354AA2EX1

37

Boorne
350AA2EX1

39

Eagle
050AA2PBE

39
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ARC 
BODY WEAR

ARC 
THERMISCHE KLEDING

ARC 
REGENKLEDING

ARC  
WERKKLEDING

VLAMVERTRAGEND EN ANTISTATISCH BODYWEAR

45 47

55

49

40

Beltane
2690A2MPC

41

Borger
2689A2MPC

41

Dronten
610AA21P0

47

Tiolo
462AA2MF2

45

Glato
463AA2MF2

45

Sarvan
620AA2MF3

42

Raufar
308AA2PX8

42

Hollum
7334A2TV4

49

Marrum
850VA2PIP

Empe
081VA2PIP

51 52

Atting
877VA2ZZD

53

Perkam
YMB00000C

53

Beltrum
7333A2ET2

57
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Duurzaam ondergoed

Duurzaamheid wordt iedere dag belangrijker en dat in alle 
domeinen van de samenleving. Ook de textielindustrie slaat 
mee deze weg in en gaat voortdurend op zoek naar duurzame 
materialen en productieprocessen. Bij het thermisch ondergoed 
611AA2MVK en 613AA2MVK kiest Sioen volledig voor een 
duurzame aanpak. Deze producten bestaan uit een mix van 
Viloft® en koffie-houtskoolvezels.

Viloft®-vezels zijn 100% natuurlijk en gemaakt van FSC® en 
PEFC-gecertificeerd houtpulp. Deze keurmerken garanderen 
dat er alleen hout van duurzaam beheerde bossen gebruikt 
wordt. Vergeleken met de katoenproductie vereist de productie 
van Viloft® heel wat minder water en grond. Ook komen er bij 
de Viloft®-productie geen pesticiden en herbiciden aan te pas.

Koffie-houtskoolvezels worden gemaakt van koffieboonschalen 
en resten koffiegruis. Het koffieresidu ondergaat mechanische 
in plaats van chemische processen en bovendien komt er ook 
veel minder CO2 vrij dan bij de productie van vezels op basis 
van bamboe- en kokosnootresten.

Het koffiegaren dat gesponnen wordt is ideaal voor 
de productie van thermisch ondergoed aangezien de 
microporeuze structuur van de koffie-houtskoolvezels 
lichaamsgeuren absorbeert.  Daarnaast drogen deze vezels 
ook veel sneller doordat vocht voortdurend van het lichaam 
wordt weggevoerd naar het textieloppervlak. 
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Visby - 611AA2MVK

T-shirt met lange mouwen

Bodywear komt in contact met uw huid, daarom is het 
belangrijk dat transpiratie afgevoerd wordt en uw huid 
droog blijft zodat er geen klam gevoel ontstaat. De Visby 
is een thermisch T-shirt met ronde hals en lange mouwen. 
Het rugpand werd verlengd en ook aan de polsen werd er 
een aparte boord voorzien voor meer comfort. De Visby 
werd stijlvol afgewerkt met cyaankleurige stikkingen. 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof

65% Viloft® + 35% Coffee charcoal; ± 220 g/m²

Kleur
M46 Grijs 

Bremy - 613AA2MVK

Lange onderbroek

Deze lange thermische onderbroek met gulp zit niet alleen 
comfortabel door zijn elastische taille en vochtregulerende 
eigenschappen, maar hij ziet er ook mooi uit dankzij 
de decoratieve cyaankleurige stikkingen. De lange 
onderbroek  Bremy is gemaakt in een duurzame stof op 
basis van koffie residu. Deze stof heeft een antibacteriële 
werking om vervelende geurtjes tegen te houden 
waardoor de broek fris blijft. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof

65% Viloft® + 35% Coffee charcoal; ± 220 g/m²

Kleur
M46 Grijs 
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Hoge 
zichtbaarheid
Bodywear

Lichte en comfortabele 
kleding die zacht en natuurlijk 
aanvoelt. De Sioen hoge 
zichtbaarheid collectie 
omvat T-shirts, polo shirts 
en signalisatievesten die 
niet alleen aanvoelen als 
een tweede huid, maar 
die u dankzij innovatieve 
technologie ook de hele dag 
door comfortabel houden. 
Het idee achter onze 
bodywear is om u te voorzien 
van een perfecte onderlaag, 
die transpiratievocht 
absorbeert en afvoert, 
waardoor u de hele dag 
droog en comfortabel blijft.

Ontworpen voor comfort.

Onze bodywear kleding is ontworpen om te ademen. 
In een moderne snit en perfecte pasvorm reguleert 
het uw transpiratievocht zodat u droog en fris blijft. 
Onze ontwerpers selecteren garens en vezels met 
antimicrobiële eigenschappen, waardoor u zich 
comfortabel en op uw gemak voelt op uw werk. De 
materialen zijn licht en zacht en voorkomen huidirritatie.

Ontworpen voor bescherming.

Het is onomstotelijk aangetoond dat een verhoogde 
zichtbaarheid het aantal ongelukken aanzienlijk 
vermindert. Omdat bij Sioen uw veiligheid voorop 
staat hebben we een uitgebreide collectie kleding met 
verhoogde zichtbaarheid ontworpen die voldoet aan de 
EN ISO 20471 norm. De fluorescerende kleuren vallen 
meteen op en de reflecterende strepen zorgen ervoor 
dat u niet over het hoofd wordt gezien, vooral in het 
donker. Omdat deze laag mogelijk ook in direct contact 
komt met uw huid, hebben we ervoor gezorgd dat deze 
bodywear de huid niet irriteert.

Kies voor flexibiliteit dankzij 
ons meerlagenconcept.

We adviseren u om altijd verschillende lagen kleding te 
dragen. Wanneer u verschillende lagen kleding draagt, 
kunt u voor elke situatie de juiste bescherming kiezen. 
Deze ademende kledinglaag helpt u om warm te blijven. 
Combineer deze onderste laag met een tweede laag en 
een beschermende bovenlaag voor verbetering van uw 
bescherming en comfort.
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Carpi - 9042A2PEC

Signalisatie gilet (RWS)

Maak kennis met de Carpi, een opvallend 
signalisatiegilet met V-hals en klittenbandsluiting.  
De fluorescerende kleur en de reflecterende banden 
zorgen ervoor dat u dag en nacht zichtbaar bent.  
Beschikbaar in M - XXXL.

Stof:
100% polyester mesh; ± 120 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

Europese normeringen:

Solaka - 9052A2PEC

Signalisatie gilet (RWS)

De Solaka is een signalisatiegilet met reflecterende 
banden op de buik, rug en schouders. De gilet is 
afgewerkt met een V-hals en ritssluiting. 
Beschikbaar in S - XXXXL.

Stof:
100% polyester mesh; ± 120 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

Europese normeringen:
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Genari - 3868A2MBE

Signalisatie polo (RWS)

Licht, vochtdoorlatend en machinewasbaar. Onze 
signalisatiepolo Genari is afgewerkt met een mooie 
omlegkraag in een contrasterende donkergrijze kleur en 
elastische reflecterende banden. Een eenvoudige, maar 
sterke en soepele polo die uw zichtbaarheid verhoogt. 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Basic Line: 100% polyester (birds eye); ± 140 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Tolke - 3894A2MV1

Signalisatie polo (RWS)

Zoekt u een comfortabele, zachte signalisatiepolo met 
lange mouwen die vocht snel absorbeert en weer terug 
afvoert zodat u nooit een klam gevoel krijgt? Kies dan voor 
de Tolke. Deze polo is afgewerkt met onderarmventilatie 
voor extra comfort terwijl de elastisch reflecterende banden 
op armen, borst, buik en rug de zichtbaarheid verhogen. 
Bovendien is deze polo gemakkelijk te wassen in de 
wasmachine!  
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Ultra Line: Dubbeldoek: buitenlaag: 100% polyester / binnenlaag: 50% Viloft® + 
50% polyester (dropneedle); ± 185 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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Matane - 585AA2MC2

Signalisatie T-shirt (RWS)

Het signalisatie T-shirt Matane is een comfortabel T-shirt 
gemaakt uit de zeer lichte en luchtige Sio-Cool® Light stof. 
De polyester vezels garanderen de snelle afvoer van het 
geabsorbeerde vocht zodat transpiratie zich niet opstapelt 
maar snel het oppervlak bereikt. Voor een optimale ventilatie 
en een nog frisser gevoel werden de oksels voorzien van 
een mesh weefsel. De grote hoeveelheid aan fluorescerend 
oranje en het gebruik van het specifieke patroon van de 
gesegmenteerde reflecterende banden, zorgen ervoor dat 
dit T-shirt ook voldoet aan de Nederlands RWS-norm en de 
Britse norm voor signalisatiekledij in de spoorwegindustrie. 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Sio-Cool® Light: 100% polyester birds eye; ± 130 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Gesegmenteerde striping Onderarmventilatie
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Hoge zichtbaarheid 
Thermische kleding

Sioen thermische 
kleding bestaat uit een 
breed assortiment kleding 
met goede isolerende 
eigenschappen. Deze als 
tweede laag bedoelde 
kleding heeft voor iedereen 
wat wils: een stijlvolle 
softshell en een praktische 
fleece. 

Ontworpen voor comfort.

Sioen thermische kleding is er in vele vormen en 
materialen. De fleece en ‘softshell’ materialen zijn 
niet alleen heerlijk en comfortabel om te dragen, ze 
bieden ook uitstekende isolerende eigenschappen. 
Onze nieuwe thermische kledingstukken hebben een 
moderne snit en uitstraling en al onze kledingstukken 
zijn uitgerust met praktische eigenschappen om u 
comfortabel te kleden. 

Ontworpen voor bescherming.

De nummer 1 prioriteit van thermische kleding is 
u te voorzien van exceptionele isolatie zodat uw 
lichaam warm blijft. Daarnaast voldoet de Sioen hoge 
zichtbaarheid thermische kleding ook aan de EN 
ISO 20471 norm, waardoor u zowel overdag als ‘s 
nachts goed zichtbaar bent. Met andere woorden, 
de Sioen collectie thermische kleding maakt 
comfortabel, zichtbaar en beschermd werken in alle 
weersomstandigheden mogelijk.

Kies voor flexibiliteit dankzij 
ons meerlagenconcept.

We adviseren u om altijd verschillende lagen kleding 
te dragen. Wanneer u ervoor kiest om een onderlaag, 
een thermische laag en een beschermende laag 
te dragen, kunt u uw kleding altijd aan de juiste 
werkomstandigheden en weercondities aanpassen en 
voelt u zich beschermd in elke situatie.
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Berkel - 353AA2TX2

Signalisatie fleece jas (RWS)

De Berkel is een zachte signalisatie fleecejas die 
vooraan gevoerd werd met een vaste windbreker en 
u optimaal beschermt tegen koude en wind. De fleece 
met binnenzak en 2 ingezette zakken met ritssluiting is 
pillingbestendig. De mouwuiteinden en de taille werden 
voorzien van een elastisch koord waardoor de fleece 
perfect aan uw lichaam aansluit. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Dubbelzijdige fleece: 100% polyester; ± 285 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Alphen - 498AA2TU2

Signalisatiesoftshell met uitritsbare mouwen 
(RWS)

Deze handige, goed aansluitende softshell is 
voorzien van een extra windbreker aan de voorkant 
voor een comfortabel warm gevoel.  De Alphen 
signalisatiesoftshell heeft 1 ingezette borstzak en 2 
ingezette zakken met ritssluiting aan de buitenkant en 
1 zak aan de binnenkant. De mouwuiteinden werden 
voorzien van een elastiek en ook het elastisch koord in 
de zoom is er voor uw comfort. Bovendien heeft deze 
softshell een verlengd rugpand en afritsbare mouwen. 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece 
aan binnenkant; ± 250 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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Sioen werkkleding is 
ontworpen om zowel 
een optimale (multinorm) 
bescherming als een hoog 
draagcomfort te bieden. 
Sioen staat bekend als een 
betrouwbare partner met 
een uitstekende reputatie. 
Ons doel is om geschikte, 
betrouwbare, duurzame en 
comfortabele beschermende 
werkkleding te bieden die 
eenvoudig kan worden 
gecombineerd met andere 
kledingstukken uit de 
Sioen collectie zonder in te 
leveren op het gebied van 
veiligheid of duurzaamheid. 
Bedrijven kiezen voor Sioen 
werkkleding omdat wij 
veiligheid en duurzaamheid 
garanderen. De werkkleding 
van Sioen voor de industrie 
en de dienstverlenende 
sector bestaat onder meer 
uit broeken, vesten en 
jassen, vaak voorzien van het 
bedrijfslogo. In combinatie 
met andere kledinglagen 
(bodywear, thermische 
kleding en regenkleding) 
bieden deze u de juiste 
bescherming en het optimale 
comfort in elke werksituatie.

Ontworpen voor bescherming.

Bij de Sioen hoge zichtbaarheid werkkleding staat uw 
veiligheid op het werk altijd voorop. Deze kledingstukken 
vallen niet alleen op door de moderne uitstraling, door 
de fluorescerende kleuren en de reflecterende strepen 
zal de drager zeker ook opvallen. Deze kledingcollectie 
voldoet niet alleen aan de EN ISO 20471 norm, maar ook 
aan de richtlijnen voor werkkleding die zijn opgesteld 
door de "Rijkswaterstaat" (RWS) in Nederland.

Ontworpen voor comfort.

De nummer 1 prioriteit van werkkleding is de 
bescherming van de drager. Dit betekent echter niet 
dat werkkleding niet comfortabel kan zijn. De juiste 
beschermende materialen en de juiste aanvullende 
eigenschappen zorgen ervoor dat u veilig en 
comfortabel uw werk kunt doen.

Kies voor flexibiliteit dankzij 
ons meerlagenconcept.

Wij adviseren u om altijd verschillende lagen kleding te 
dragen. Wanneer u verschillende lagen kleding draagt, 
kunt u voor elke situatie de juiste bescherming kiezen. 
Kies de juiste beschermende laag voor uw unieke 
situatie en combineer deze met een onderlaag en een 
thermische laag om u droog, warm en beschermd te 
voelen.

Hoge 
zichtbaarheid 
Werkkleding
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Hantum - 052VA2PA8

Signalisatie blouson (RWS)

Praktisch en zichtbaar, 2 eigenschappen die 
perfect van toepassing zijn op onze Hantum RWS 
signalisatieblouson. De fluorescerende kleur en de 
dubbel gestikte reflecterende strepen zorgen ervoor 
dat u gezien wordt. Met 4 zakken, 1 pennenzak en 1 
binnenzak is dit een zeer praktische blouson.  
De ademende stof met vochtregulerende eigenschappen 
verhoogt het comfort, net als de mouwvernauwing  
en de verlengde rug.  
Beschikbaar in EUR: 44 - 64. (Voor omzetting naar 
nationale maten raadpleegt u de maattabel achteraan 
deze catalogus).

Stof:
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Meddo - 053VA2PA8

Signalisatiebroek (RWS)

Comfortabele signalisatiebroek met reflecterende 
banden aan de zijkant en onderaan de broek. De Meddo, 
met gulp met rits en knoopsluiting, heeft twee diagonaal 
ingezette zakken, een achterzak met flap, een zak met 
flap op het dijbeen en een stokmeterzak. Voor uw gemak 
werd de broek voorzien van een elastische taille met 
riemlussen en kniezakken.  
Beschikbaar in EUR: Kort (tussenbeen 75cm): 48 - 58 
Standaard (tussenbeen 79cm): 44 - 64 
Lang (tussenbeen 85cm): 46 - 56. (Voor omzetting naar 
nationale maten raadpleegt u de maattabel achteraan 
deze catalogus).

Stof:
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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Zuten - 054VA2PA8

Signalisatie bavetbroek (RWS)

Deze signalisatie bavetbroek heeft naast twee opgezette 
zakken en een stokmeterzak ook een borst-, een achter- en een 
dijbeenzak die gesloten kunnen worden met drukknopen onder 
een flap. Zowel de elastiek in de rug als de elastieken bretellen 
met gesp kunnen volgens uw wensen aangepast worden. Met 
kniezakken voor versterking en een gulp met ritssluiting is de 
Zuten een comfortabele en praktische bavetbroek. Beschikbaar in 
EUR: Kort (tussenbeen 69cm): 48 - 58 
Standaard (tussenbeen 73cm): 44 - 64 
Lang (tussenbeen 79cm): 46 - 56. (Voor omzetting naar nationale 
maten raadpleegt u de maattabel achteraan deze catalogus).

Stof:
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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Herven - 055VA2PA8

Signalisatie Handy (RWS)

Deze zeer praktische signalisatie-overall zonder mouwen en 
met V-hals kan gesloten worden met drukknopen en heeft 
naast twee opgezette zakken en een stokmeterzak ook twee 
borstzakken, een balpenzak, een dijbeenzak en een achterzak 
die gesloten kunnen worden met drukknopen onder een flap. 
Daarnaast werd de Herven overall uitgerust met kniezakken 
voor versterking en een verstelbare elastiek in de rug. 
Beschikbaar in EUR: Kort (tussenbeen 69cm): 48 - 58 
Standaard (tussenbeen 73cm): 44 - 64 
Lang (tussenbeen 79cm): 46 - 56. (Voor omzetting naar 
nationale maten raadpleegt u de maattabel achteraan deze 
catalogus).

Stof:
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Welten - 056VA2PA8

Signalisatie-overall (RWS)

De oranje fluorescerende kleur en de vele reflecterende 
banden zorgen ervoor dat u opvalt wanneer u de Welten 
signalisatie-overall draagt. De omlegkraag in contrasterend 
kleur is een mooi detail net als de verstelbare elastiek in de 
rug, de kniezakken voor versterking en de mouwvernauwing 
met behulp van drukknopen. De overall is conform de norm 
EN ISO 20471 en  biedt u heel wat opbergruimte met twee 
borstzakken, een pennenzak, twee diagonale zakken, een 
dijbeenzak, een achterzak en een stokmeterzak. 
Beschikbaar in EUR: Kort (tussenbeen 69cm): 48 - 58 
Standaard (tussenbeen 73cm): 44 - 64 
Lang (tussenbeen 79cm): 46 - 56. (Voor omzetting naar 
nationale maten raadpleegt u de maattabel achteraan deze 
catalogus).

Stof:
Polyester 70% / katoen 30%; ± 235 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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Hoge 
zichtbaarheid 
Regenkleding

Met onze uitgebreide 
‘hi-vis’ regenkleding collectie 
bieden we u bescherming 
tegen alle soorten regen 
– van een lichte constante 
miezerregen tot een plotse 
hevige plensbui – het hele 
jaar door. We hebben lichte 
outfits in ons assortiment 
waarmee u zich comfortabel 
beschermt tegen regen bij 
warm weer, maar we kunnen 
u ook bescherming bieden 
tegen ijzige regen of sneeuw 
in de winter.

Ontworpen voor comfort.

Uzelf comfortabel voelen in de regen? Dat is mogelijk. 
Wij hebben een breed assortiment waterdichte 
regenkleding om uzelf in elk seizoen droog en 
comfortabel te houden. Bij warmer weer wilt u uw winter 
regenjas vervangen door een lichtgewicht model met 
uitstekende ademende eigenschappen. U wilt niet dat 
er water doorsijpelt door uw kleding. Nee, integendeel, 
u wilt dat uw transpiratievocht wordt afgevoerd en 
verdampt. Sioen regenkleding geeft u deze garantie.

Ontworpen voor bescherming.

Sioen staat voor kwaliteit en innovatie. Om die 
reden hebben we de beste mensen in huis die 
constant bezig zijn met innovatie op het gebied 
van bescherming tegen water. Flexothane® en 
Siopor® zijn twee technische materialen die door de 
Sioen ontwerpers zijn ontwikkeld om u tegen barre 
weersomstandigheden te beschermen. Verschillende 
coatings zorgen voor verschillende vormen van 
extra bescherming. Met Sioen regenkleding bent 
u goed beschermd tegen zelfs de meest extreme 
weersomstandigheden.

Kies voor flexibiliteit dankzij 
ons meerlagenconcept.

Draag verschillende lagen kleding voor ultieme 
bescherming. Kies de juiste bodywear voor een 
onderlaag die u droog houdt. Voeg een thermische laag 
toe om u warm te houden en maak uw outfit af met een 
beschermende bovenlaag.
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Flexothane®

De Flexothane® ervaring
Trek een Flexothane jas aan en u zal merken hoe licht en flexibel 
Flexothane is. Uw bewegingen worden op geen enkele manier gehinderd, 
integendeel, de stof beweegt met u mee. Het comfort is dus verzekerd.  
En nu aan het werk. Ga naar en buiten en werk in de gietende regen.  
Of ga me je hogedrukreiniger aan de slag.

Onder uw betrouwbare Flexothane laag bent u veilig voor de koude 
wind en blijft u perfect droog. Als het stopt met regenen of als u de 
hogedrukreiniger uitschakelt, bent u zeker dat de buitenlaag bliksemsnel 
weer droog is! U hoeft zich geen zorgen te maken dat u uw kleding zou 
beschadigen, want de ultrasterke stof kan veel meer aan dan u denkt. 
Of dat u uw handen vuil maakt. Flexothane is bestand tegen alle soorten 
oliederivaten en vetten (zelfs tegen bepaalde chemische stoffen en 
pathogenen in bloed). Het gladde oppervlak kan gemakkelijk worden 
schoongeveegd. Na een zware werkdag kunt u gewoon uw jas uittrekken, 
in de wasmachine gooien en relaxen, want Flexothane is perfect geschikt 
voor de wasmachine. Duurzame Flexothane kleding is afgestemd op een 
intensieve werkdag en laat u nooit in de steek, want u beschikt over de 
beste kleding die een harde werker zich kan wensen.
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Merapi - 7850A2FE0

Signalisatie winter regenparka (RWS)

Zichtbaar en goed ingeduffeld de gure winter 
doorkomen doet u met de Merapi. Deze duurzame 
signalisatie winter regenparka in Flexothane® kwaliteit 
heeft niet alleen gebreide windvangers aan de 
mouwuiteinden, maar ook een uitneembare fleece. 
De comfortabele jas werd afgewerkt met 2 ingezette 
zakken en 1 binnenzak. De kap zit opgeborgen in de 
rechtopstaande kraag. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Uitneembare voering: 

Batur - 6564A2FE0

Signalisatie regenbroek (RWS)

De Batur signalisatie regenbroek is niet alleen aan de 
beenuiteinden voorzien van reflecterende tape, maar 
ook aan de ganse zijkant. Deze lichte regenbroek met 
elastische taille en enkelvernauwingen is gemaakt uit 
Flexothane® stof zodat u 100% beschermd wordt tegen 
regen en wind. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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Siopor® 
Regular

De Siopor® ervaring
Met onze Siopor-kleding zult u met plezier naar uw werk vertrekken.  
Op een koude en grillige ochtend bent u blij dat u zich warm  
en comfortabel kunt kleden. En hoewel de Siopor jas u warmte  
en bescherming biedt, is hij toch opvallend licht en soepel en beweegt 
hij met u mee. Wanneer het begint te regenen, hoeft u zich geen zorgen 
te maken. Uw siopor beschermlaag houdt u perfect droog. De duurzame 
waterafstotende afwerking zorgt er voor  dat de stof geen regendruppels 
absorbeert, waardoor uw regenjas niet zwaarder wordt. Zelfs als het 
buiten koud is, warmt uw lichaam op door te werken en wordt er zweet 
geproduceerd. Maar voor dit zweet uw huid kan irriteren, transporteert 
de ademende siopor-laag het zweet naar de buitenzijde van de kleding, 
waar het kan verdampen. U kunt de hele dag werken zonder dat 
vervelende klamme gevoel.

RWS LINE

Ademend

Bescherming tegen koude Waterdicht

Winddicht

Siopor® Ultra is onze 
universele Siopor® 
kwaliteit. Heeft een betere 
trek- en scheurweerstand 
en ook een betere 
schuurweerstand. Siopor® 
Ultra is een 100% polyester 
stof met ademende 100% PU 
coating. Gewicht: ± 195 g/m2.
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Diezel - 351AN2EX1

Signalisatieblouson met uitritsbare mouwen (RWS)

De water- en winddichte Diezel signalisatieblouson 
vervaardigd in Siopor® kwaliteit beschermt u optimaal tegen 
wind en regen met zijn waterafstotende buitenstof en de 
waterdicht getapete naden. Pas de blouson volledig aan aan 
uw lichaam met de elastische polsband met vernauwing d.m.v. 
klittenband en de extra vernauwing in de elastische taille d.m.v. 
drukknopen. Ook de verlengde rug en de uitritsbare mouwen 
dragen bij tot uw comfort. Beschikbaar in S - XXXXL.

Stof:
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Uitneembare voering: 

Merede - 354AA2EX1

Signalisatie regenbroek (RWS)

Waterdicht, winddicht en ademend: maak kennis met 
de Merede. Deze lichte comfortabele signalisatiebroek 
is voorzien van een vochtabsorberende coating aan de 
binnenkant, een elastische taille, vernauwing aan de 
beenuiteinden en reflecterende strepen. Beschikbaar in 
S - XXXL.

Stof:
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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ALPHEN 
498AA2TU2

BOORNE 
350AA2EX1

Creëer 
uw eigen 
microklimaat.
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Boorne - 350AA2EX1

Signalisatie regenjas (RWS)

De Boorne is een signalisatie regenjas die volledig 
water- en winddicht is. Deze lichte regenjas met 
waterdicht getapete naden heeft een rechtopstaande 
kraag en mouwvernauwing d.m.v. klittenband 
die de snijdende wind tegenhoudt. Dankzij een 
vochtabsorberende coating aan de binnenkant heeft u 
nooit een klam gevoel. Bovendien kunt u verschillende 
voeringen en fleeces inritsen zodat u ook bij kouder 
weer deze regenjas kunt blijven gebruiken. 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Eagle - 050AA2PBE

Signalisatie winterblouson met uitritsbare 
mouwen (RWS)

Gezien worden en tegelijk beschermd worden tegen 
de koude? Het kan met de Eagle, onze signalisatie 
winterblouson die u warm houdt tijdens koude 
winterdagen. De mouwen zijn gewatteerd en voorzien 
van gebreide windvangers aan het uiteinde. Bij warmere 
dagen kunt u niet alleen de bontvoering uitnemen, 
maar ook de mouwen en de bontkraag zijn afneembaar. 
Bovendien zijn zowel de bontvoering als de jas zelf 
voorzien van een binnenzak, altijd handig om naast de 4 
zakken aan de buitenkant extra opbergruimte te hebben. 
Beschikbaar in S - XXXXL.

Stof:
80% polyester + 20% katoen; ± 280 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Uitneembare voering: 
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Multi-norm
Bodywear

Lichte, nauwsluitende 
kleding die zacht en 
natuurlijk aanvoelt. De Sioen 
bodywear-collectie omvat 
lange onderbroeken, polo 
shirts en T-shirts die niet 
alleen als een tweede huid 
aanvoelen, maar die dankzij 
de innovatieve technologie 
er ook voor zorgen dat u 
zich de hele dag comfortabel 
voelt. Het idee achter deze 
bodywear is u te voorzien 
van de perfecte onderlaag 
die u comfortabel en 
beschermd houdt.

Ontworpen voor comfort.

Onze bodywear is ontworpen om te ademen. In 
een moderne snit en perfecte pasvorm reguleert 
het het transpiratievocht, zodat u droog en fris blijft. 
Onze ontwerpers selecteren garens en vezels met 
antimicrobiële eigenschappen, zodat u zich op het werk 
op uw gemak en comfortabel voelt. De stoffen zijn licht 
en zacht en irriteren uw huid niet.

Ontworpen voor bescherming.

Omdat deze laag in direct contact komt met uw 
huid, is deze belangrijker dan u denkt. Deze Sioen 
bodywear absorbeert en transporteert niet alleen het 
transpiratievocht weg van de huid, het beschermt u 
ook tegen de gevaren in uw werkomgeving doordat 
deze FR AST bodywear voldoet aan de hoogste 
veiligheidseisen.

Kies voor flexibiliteit dankzij 
ons meerlagenconcept.

Wij bieden u de perfecte oplossing en adviseren u 
om verschillende lagen kleding te dragen. Wanneer u 
verschillende lagen kleding draagt, kunt u voor elke 
situatie de juiste bescherming kiezen. Combineer deze 
multi-norm onderlaag voor extra bescherming met een 
thermische laag en een beschermende bovenlaag.
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Beltane - 2690A2MPC

Vlamvertragende en antistatische T-shirt 
met lange mouwen

Bescherm uzelf tegen hitte en vlammen tot op uw 
huid met dit vlamvertragend en antistatisch T-shirt 
met lange mouwen. Dankzij zijn goede pasvorm 
en vochtdoorlatendheid is dit de ideale bodywear 
voor als u werkzaam bent in potentieel gevaarlijke 
omgevingen. Het Beltane T-shirt is afgewerkt met 
ronde hals en elastische polsbanden.  
Beschikbaar in XS - 5XL.

Stof:
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Kleur: 
B90 Marineblauw

Europese normeringen:

Borger - 2689A2MPC

Vlamvertragende en antistatische lange onderbroek

De lange Borger onderbroek is het perfecte multinorm ondergoed. 
Deze vlamvertragende en antistatische onderbroek biedt u 
een goede bescherming tegen hitte en vlammen in gevaarlijke 
omgevingen. De onderbroek, met gulp en aparte enkelboord voor 
extra comfort, voelt licht aan en is zeer vochtdoorlatend.  
Beschikbaar in XS - XXXXL.

Stof:
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Kleur: 
B90 Marineblauw

Europese normeringen:
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Sarvan - 620AA2MF3

Vlamvertragende en antistatische signalisatie-
gilet (RWS)

Wees veilig, wees praktisch, wees gezien. Bescherm 
uzelf, dag en nacht, met deze vlamvertragende, 
antistatische signalisatiegilet. Deze gilet, beschikbaar 
in fluorescerend geel en oranje, voldoet aan de 
Nederlandse RWS-norm en is daarom uiterst geschikt 
voor weg- en spoorwegarbeiders. Beschikbaar in M - 
XXXL.

Stof:
98% polyester + 2% AST; ± 120 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

Europese normeringen:

Raufar - 308AA2PX8

Vlamvertragende en antistatische signalisatie 
gilet (RWS)

Met de vlamvertragende antistatische Raufar valt u 
op. Deze signalisatiegilet zonder mouwen is voorzien 
van reflecterende FR tape om uw zichtbaarheid te 
verhogen en is verder afgewerkt met een V-hals en 
klittenbandsluiting. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
100% polyester weefsel met 100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

Europese normeringen:
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ARC  
Bodywear

Lichte en comfortabele 
kleding die zacht en natuurlijk 
aanvoelt. De Sioen Arc 
bodywear collectie omvat 
lange onderbroeken en shirts 
die niet alleen aanvoelen 
als een tweede huid, maar 
die u dankzij innovatieve 
technologie ook de hele dag 
door comfortabel houden en 
beschermen. Het idee achter 
onze bodywear is om u te 
voorzien van een perfecte 
onderlaag, die u afhankelijk 
van het weer warm of koel 
houdt en vervelende geurtjes 
voorkomt, terwijl het u tevens 
steeds een hoog niveau van 
bescherming biedt.

Ontworpen voor comfort.

Onze bodywear is ontworpen om te ademen. 
In een moderne snit en perfecte pasvorm reguleert het 
het transpiratievocht zodat u droog en fris blijft. Onze 
ontwerpers selecteren stoffen die licht en zacht zijn en 
die uw huid niet irriteren. De goede vochtregulerende 
eigenschappen van de kledingstukken zorgen ervoor 
dat u zich bij uw werkzaamheden altijd comfortabel 
voelt.

Ontworpen voor bescherming.

Omdat deze laag in direct contact komt met uw 
huid, is deze belangrijker dan u denkt. De Sioen Arc 
bodywear absorbeert en transporteert niet alleen het 
transpiratievocht weg van de huid, het beschermt u ook 
tegen het risico op overslag van elektriciteit. Met Sioen 
bodywear kunt u comfortabel werken in gevaarlijke 
werkomgevingen.

Kies voor flexibiliteit dankzij 
ons meerlagenconcept.

Indien u kiest voor gelaagde kleding, kiest u voor 
verbeterde bescherming. Combineer een bodywear 
onderlaag met een thermische laag en met geschikte 
werkkleding. Combineer dit indien nodig met 
regenkleding voor de ultieme bescherming.
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Tiolo - 462AA2MF2

T-Shirt lange mouwen met ARC bescherming

Vlamvertragend, antistatisch met ARC bescherming 
én tegelijk comfortabel: de belangrijkste troeven van 
de Tiolo. Dit T-shirt met ronde hals en lange mouwen 
voelt zeer licht aan. De Tiolo is afgewerkt met elastische 
polsbanden en heeft goede vochtregulerende en 
antibacteriële eigenschappen. Beschikbaar in XS - 
XXXXL.

Stof:
60% Modacryl + 38% katoen + 2% AST; ± 220 g/m²

Kleur: 
B97 Marineblauw

Europese normeringen:

Glato - 463AA2MF2

Lange onderbroek met ARC bescherming

De Glato is een lange onderbroek met ARC-
bescherming. Deze zachte, comfortabele, bodywear 
met vochtregulerende en antibacteriële eigenschappen 
is inherent vlamvertragend en antistatisch. De Glato, 
met gulp en aparte enkelboord, is de perfecte, 
beschermende, maar modieuze onderbroek voor u. 
Beschikbaar in XS - XXXXL.

Stof:
60% Modacryl + 38% katoen + 2% AST; ± 220 g/m²

Kleur: 
B97 Marineblauw

Europese normeringen:
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Dronten - 610AA21P0

Signalisatiepolo RWS met vlamboogbescherming

De Dronten signalisatiepolo met lange mouwen vervult 
enkele belangrijke taken voor u: de polo verzekert uw 
zichtbaarheid, beschermt u tegen industriële gevaren en 
neemt transpiratie op en voert dit weg van uw huid waardoor 
u een droog en comfortabel gevoel behoudt. De polo voldoet 
aan klasse 3 (vanaf maat M) van de EN ISO 20471 norm 
voor signalisatiekledij en dankzij het specifieke patroon 
van het reflecterende materiaal voldoet de polo ook aan 
de Nederlandse RWS-standaard (wegen- en spoorwerkers) 
en de Britse RIS-3279-TOM standaard (spoorwegindustrie). 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Dubbeldoek: buitenlaag: polyester / binnenlaag: Protex® + Lenzing FR  
+  para-aramide + AST; ± 220  g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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ARC 
Thermische kleding

Deze als tweede laag 
bedoelde kleding heeft 
goede isolerende 
eigenschappen om de kou 
comfortabel te doorstaan. 
De thermische laag is een 
perfecte tussenlaag tussen 
de bodywear onderlaag en 
de beschermende bovenlaag. 
Veel kledingstukken uit dit 
assortiment kunnen ook los 
worden gedragen.

Ontworpen voor comfort.

Het gebruikte materiaal voor de softshell is niet alleen 
heerlijk en comfortabel om te dragen, ze biedt ook 
uitstekende isolerende eigenschappen. De softshell 
heeft een moderne snit en uitstraling en is uitgerust met 
heel wat praktische elementen om u comfortabel te 
kleden.

Ontworpen voor bescherming.

De nummer 1 prioriteit van thermische werkkleding is 
om exceptionele isolatie te bieden zodat uw lichaam 
warm blijft. In een omgeving waar er een risico 
bestaat op overslag van elektriciteit is echter nog 
extra bescherming noodzakelijk. Als u bij dergelijke 
werkzaamheden de juiste beschermende kleding 
draagt is uw kans op overleving aanzienlijk hoger.

Kies voor flexibiliteit dankzij 
ons meerlagenconcept.

Indien u gelaagde kleding draagt, kleedt u zich voor 
de situatie en voor wat u nodig heeft. U kunt een 
onderlaag die u droog houdt combineren met een 
thermische laag die u warm houdt. Voeg hieraan 
een beschermende bovenlaag toe voor de ultieme 
bescherming.
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Hollum - 7334A2TV4

Signalisatie softshell met ARC bescherming (RWS)

Deze signalisatiesoftshell is een echt multinorm kledingstuk. 
De Hollum beschermt u tegen de risico’s van een elektrische 
vlamboogoverslag, hitte, vlammen, lasvonken, etc. Dankzij de 
hoeveelheid fluorescerend materiaal en het specifieke patroon 
van de reflecterende banden voldoet deze softshell niet alleen 
aan de internationale EN ISO 20471 standaard, maar ook aan 
de Nederlandse RWS-standaard voor signalisatiekledij. Deze 
3-laagse gelamineerde softshell met rechtstaande kraag en 
bedekte rits beschermt u zowel tegen industriële gevaren als 
tegen barre weersomstandigheden. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece  
+ AST; ± 350 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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ARC  
Werkkleding

De Sioen werkkleding is 
ontworpen om tegelijkertijd 
optimale (multi-norm) 
bescherming te bieden 
en dit te combineren 
met draagcomfort. 
Alle kledingstukken 
voldoen aan meerdere 
veiligheidsstandaarden en 
beschermen de drager dag 
in dag uit tegen meerdere 
risico’s. 

Ontworpen voor veiligheid.

Bij het werken in een gevaarlijke omgeving wilt u zich 
comfortabel voelen. Daarom gebruikt Sioen soepele en 
ademende materialen voor de collectie Arc werkkleding 
zo dat de drager zich volledig kan concentreren op zijn 
gevaarlijke werkzaamheden.

Ontworpen voor bescherming.

De Sioen collectie werkkleding voldoet aan een 
breed scala van veiligheidsstandaarden, waaronder 
de bescherming tegen de risico’s op overslag van 
elektriciteit. Als u bij dergelijke werkzaamheden de juiste 
beschermende kleding draagt is uw kans op overleving 
aanzienlijk hoger.

Kies voor flexibiliteit dankzij 
ons meerlagenconcept.

We adviseren u om altijd verschillende lagen 
kleding te dragen zodat u zich kunt kleden voor 
de weersomstandigheden en de bestaande 
veiligheidsrisico’s. Door verschillende lagen te 
combineren, combineert u comfort en bescherming.
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Marrum - 850VA2PIP

Signalisatie overall met ARC bescherming (RWS)

Met de signalisatie overall Marrum bent u altijd gezien. Door 
de fluorescerende kleur, het ontwerp, de verticale strepen op 
de armen, schouders en benen voldoet deze overall naast de 
internationale EN ISO 20471 standaard ook aan de Nederlandse 
RWS-standaard en aan de Britse standaard voor signalisatiekledij in 
de spoorwegindustrie. Deze praktische overall heeft elektrostatische 
eigenschappen en beschermt de drager tegen de thermische 
gevaren van een elektrische vlamboog, hitte, vlammen en vloeibare 
chemicaliën. Voor extra comfort kan ook nog kniebescherming 
in de kniezakken geschoven worden. Beschikbaar in EUR: Short 
(tussenbeen 69cm): 48 - 58 Regular (tussenbeen 73cm): 44 - 64  
Long (tussenbeen 79cm): 46 - 56. (Voor omzetting naar nationale 
maten raadpleegt u de maattabel achteraan deze catalogus).

Stof:
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide + 42% polyester + 1% AST; ± 260 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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Empe - 081VA2PIP

Signalisatiebroek met ARC bescherming (RWS)

Indien u werken moet uitvoeren in een gevaarlijke en drukke 
omgeving is het van uiterst belang dat u goed zichtbaar bent. 
Dankzij de fluorescerende kleur en de reflecterende tape over de 
volledige beenlengte zult u zeker opvallen met deze broek. Dankzij 
de inherent vlamvertragende eigenschappen van de stof, beschermt 
de Empe broek u ook tegen vlammen en metaalspatten. Naast 
uw veiligheid is uw comfort ook belangrijk daarom is deze broek 
gemaakt uit een soepele, duurzame en lichte stof. En vergeet niet 
om kniebescherming in de kniezakken te steken om uw comfort te 
vergroten! Beschikbaar in EUR: Regular (tussenbeen 79cm): 44 - 64 
Long (tussenbeen 85cm): 46 - 54. (Voor omzetting naar nationale 
maten raadpleegt u de maattabel achteraan deze catalogus).

Stof:
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide + 42% polyester + 1% AST; ± 260 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:
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Perkam - YMB00000C

Kniebeschermers

Voorkom ongemak, kwetsuren en zelfs 
chronische letsels door uw werknemers 
te voorzien van kniebeschermers. Via 
de Perkam kniebeschermers wordt 
de uitgeoefende kracht evenredig 
over de knieën verdeeld waardoor 
deze beschermd worden tegen harde 
oppervlakken en kleine steentjes. De 
afmetingen bedragen 240x147x20 mm.

Atting - 877VA2ZZD

Vlamvertragende riem

Door aandacht te besteden aan details kan 
je levens redden. Sioen deelt ook deze 
mening en daarom hebben we nu een 
vlamvertragende riem ontworpen. Kies voor 
optimale bescherming en vervolledig jouw 
vlamvertragende outfit met deze zwarte riem, 
met gesp in PA 6.6, die voldoet aan de norm 
EN ISO 14116:2015 index 3. Verkrijgbaar in 4 
maten: 100 - 110 - 120 - 130 cm.
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ARC 
Regenkleding

Onze regenparka beschermt 
u tegen alle soorten regen 
– van een lichte constante 
miezerregen tot een 
plotselinge hevige plensbui 
– het hele jaar door. In onze 
Arc regenkleding collectie 
gebruiken we materialen 
van topkwaliteit om u te 
beschermen tegen barre 
weersomstandigheden en 
tegen het risico op overslag 
van elektriciteit.

Ontworpen voor comfort.

Uzelf comfortabel voelen in de regen terwijl u 
gevaarlijke werkzaamheden uitvoert? Dat is mogelijk. 
Onze waterdichte regenkleding houdt u in elk 
seizoen droog en comfortabel. Met het oog op de 
gebruikersvriendelijkheid werd de regenparka ook 
uitgerust met extra eigenschappen en ruim voldoende 
opbergruimte.

Ontworpen voor bescherming.

Het combineren van waterdichte oplossingen met 
bescherming tegen industriële gevaren, dat is de 
uitdaging die de experts van Sioen dag in dag uit 
aangaan. De Sioen Arc-collectie regenkleding is een 
mooi voorbeeld van de innovatieve oplossingen van 
onze ontwerpers en ingenieurs. 

Kies voor flexibiliteit dankzij 
ons meerlagenconcept.

Door u in lagen te kleden kunt u het juiste niveau van 
comfort en bescherming kiezen. Verhoog uw comfort 
door een bodywear onderlaag te kiezen die u droog 
houdt en een thermische laag die u warm houdt, of 
verhoog uw beschermingsniveau door het dragen van 
verschillende ARC Kl 1 kledingstukken.
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Nieuwe ExcellArc 
Collectie

Meer bescherming en meer comfort voor de drager. 
Dat is in het kort waar onze nieuwste Siopor® Excell collectie voor staat. 

Onze nieuwe Siopor® Excell designs voldoen aan de nieuwe IEC 61482-2 / 2018 standaard, 
met ATPV-waarde 9.1 cal/cm², en beschermen de drager tegen de risico’s ten gevolge van een 
elektrische vlamboogoverslag.

Deze nieuwe collectie, “ExcellARC” gedoopt, zal gecertificeerd worden volgens de meest recente 
normen. De stof is niet alleen zachter en soepeler, maar weegt ook minder: 280 g/m².  
Het is echter vooral het verbeterde ademend vermogen van de stof die de kleding nog 
comfortabeler en nog aangenamer om dragen maakt. Door bovendien gebruik te maken 
van gesegmenteerde striping blijft de soepelheid van deze stof gegarandeerd en wordt u 
niet gehinderd in uw bewegingen. De Siopor® Excell producten voldoen aan klasse 4 voor 
waterdampdoorgangsweerstand (Ret <15) van de nieuwe standaard EN 343-2019.
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Beltrum - 7333A2ET2

RWS regenparka met ARC bescherming

Veiligheid is het sleutelwoord voor dit product en zijn 
gebruikers. De Beltrum regenparka zorgt ervoor dat u 
dag en nacht zichtbaar bent met zijn fluorescerend kleur 
en zijn vele reflecterende banden. De verticale strepen 
lopen door over de schouders en ook op de volledige 
mouw waardoor de parka voldoet aan de Nederlandse 
RWS-specificaties voor signalisatiekledij. De parka met 
verlengde rug en YKK-rits voldoet aan de meest recente 
EN 343 norm en houdt u dus goed droog in de regen. 
Daarnaast beschermt deze comfortabele regenparka u 
ook tegen de gevaren van een elektrische vlamboog. 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) 
+ ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje

Europese normeringen:

Flexibele 
gesegmenteerde S-tape

Voorzien voor kap 
(apart verkrijgbaar)

Gemakkelijk inritssysteem 
met YKK rits

Verlengd rugpand

Mouwvernauwing met 
klittenbandsluiting + 

voorgevormde  

mouwuiteinden

borstzak + lussen Napoleonzak Inritsbaar met 
verschillende producten 
waaronder 7334A2TV4
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C

D

B

A

1
Meet uw lichaamsafmetingen op basis van 
de tekening hiernaast

2 A: Taille
Meet horizontaal de 
omtrek van uw taille

B: Borstkas

meet horizontaal onder 
uw armen de omtrek van 
het breedste gedeelte van 
uw borstkas

C: Totale 
lichaamslengte

meet de afstand van de 
grond tot de top van uw 
hoofd. Zorg dat u hierbij 
geen schoenen draagt.

D: Tussenbeenlengte
meet de afstand van de grond 
tot uw kruis. Zorg dat u geen 
schoenen draagt.

3
Alle maten in de tabel zijn lichaamsafmetingen. Wij 
raden u aan om tijdens het meten lichte kledij te dragen 
en de metingen niet al te nauwgezet te interpreteren.

4
Vind de correcte maat die met de afmetingen in 
de tabel overeenstemt.

5
Indien uw maat afwijkt van de maten die in de tabel 
vermeld staan, dan passen we graag onze kledij aan 
uw afmetingen aan.

Maattabel
Hoe kies je de juiste maat?
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Bodywear, thermische kleding & regenkleding

Multinorm kleding, Jassen

Broeken, bavetbroek en overalls

Ko
rt

EUR 48S 50S 52S 54S 56S 58S

FR 42S 44S 46S 48S 50S 52S

UK (borstkas) 38S 40S 41S 42S 44S 46S

UK (taille) 33S 34S 36S 38S 40S 42S

DE 23 24 25 26 27 28

NL 46S 45S 50S 52S 54S 56S

A Taille (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106

B Borstkas (cm) 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-180

C Totale lichaamslengte (cm) 168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182

D Tussenbeenlengte (cm) 77 78 79 80 81 82

La
ng

EUR 46L 48L 50L 52L 54L 56L

FR 40L 42L 44L 46L 48L 50L

UK (borstkas) 36L 38L 40L 41L 42L 44L

UK (taille) 32L 33L 34L 36L 38L 40L

DE 90 94 98 102 106 110

NL 44L 46L 48L 50L 52L 54L

A Taille (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102

B Borstkas (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114

C Totale lichaamslengte (cm) 186-190 188-192 190-194 192-196 194-198 196-200

D Tussenbeenlengte (cm) 86 87 88 89 90 91

St
an

da
ar

d

EUR 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R 62R 64R

FR 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R

UK (borstkas) 34R 36R 38R 40R 41R 42R 44R 46R 48R 50R 52R

UK (taille) 30R 32R 33R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R

DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

NL 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R 62R

A Taille (cm) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

B Borstkas (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135

C Totale lichaamslengte (cm) 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194 192-196

D Tussenbeenlengte (cm) 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

A Taille (cm) 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-117 117-129 129-141

B Borstkas (cm) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141 141-153

C Totale lichaamslengte (cm) 164-172 164-172 172-180 172-180 180-188 180-188 188-196 188-196

EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

DE + NL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

UK S M L XL 2XL 3XL

UK (inches) 34 36 38 40 41 42 44 46 48 50 52

B Borstkas (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135

C Totale lichaamslengte (cm) 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194 192-196

59MAATTABEL



60



61



Colofon

© 2021 Sioen PPC -info@sioen-ppc.com 
Sioen PPC maakt deel uit van Sioen nv, dochteronderneming van de Sioen Industries Group.

Echte textielkleuren kunnen iets afwijken van de gedrukte kleuren.  
Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten.

Alle informatie in dit document is bedoeld om nuttig en informatief te zijn en is naar ons beste weten op 
het moment van drukken correct.Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onnauwkeurigheden 
of omissies. Het recht is voorbehouden om deze informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Al onze technische documenten, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen geven de 
laatste update van de normen en ontwerp- of stijlkenmerken van elk product. De geleverde producten 
kunnen echter wel voldoen aan eerdere normen, ontwerpen of stijlkenmerken. Sioen wijst hiervoor elke 
aansprakelijkheid af. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor volledige informatie indien specifieke 
eisen worden gesteld.

Fotografie: MarCom Department Sioen, Toope photography 
Lay-out: MarCom Department Sioen - marketing@sioen.com

Jobnummer: 2020032 
Laatste wijziging:  1 februari 2021 1:16 p.m.
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