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Stierman B.V. gevestigd op duurzaam bedrijventerrein de Ecofactorij in Apeldoorn, maakt sinds 1989 deel 

uit van Reesink N.V. Vanuit deze locatie richt Stierman B.V. zich voornamelijk op de tuin- en parkbran-

che. Via een netwerk van wederverkopers vinden onze producten hun weg naar de professionele 

eindgebruiker. Kwaliteit en duurzaamheid van de producten zijn onze sterkste verkoopargumenten.

merken
Al meer dan 40 jaar is Stierman B.V. actief op de markt en vooral herkenbaar aan het merk OREGON. 

De merken Posch, Köppl, F.S.I., Pickpine, Paldu, Sticomfort en diverse merken waarmee we een 

gereedschappen programma hebben samengesteld, vormen het assortiment van Stierman B.V. 

Klimmaterialen voor de boomverzorging en een uitgebreid Persoonlijke BeschermingsMiddelen 

programma ronden dit af. Met het programma van Prinz bewerken wij de markt van de “Houtindus-

trie”. Prinz produceert speciale zaagsystemen zowel stationair als mobiel.

organisatie
Ons wederverkoper netwerk voorzien wij van productinformatie via verkooptrainingen en onder-

steuning aan de telefoon. Ondersteuning via demonstraties en advisering op de werkvloer verzorgen 

onze buitendienst medewerkers. Met ons team zijn wij continu bezig om onze afnemers steeds beter 

van dienst te kunnen zijn.
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Sticomfort® zaagkleding is al sinds de jaren tachtig toonaangevend op de Nederlandse markt. 
Een assortiment voor de gebruiker van machines in de groensector, dat gedurende de jaren is 
uitgegroeid tot het meest complete in zijn soort en uitstekend is afgestemd op de pasvorm van de  
Nederlandse gebruiker. 

Kenmerkend voor de geheel vernieuwde 6000 serie zijn:
• Hoog draagcomfort door toepassing van uitgekiende moderne materialen

• Uitstekende pasvorm, afgestemd op de Nederlandse gebruiker.

• Modieuze doordachte snit met afgeronde vormen.

• Grote modellenreeks met jassen, broeken, amerikaanse overalls etc. in groen, zwart en EN471/RWS oranje.

• Aansluitende series bosmaaier, (zaag)snipperkleding en brandweerkleding.

• Brede maatreeks (46-64)

• Toepassing van unieke bi-stretch Forstflex 6® zaaginleg met een vierzijdige rek tot 15%.

• Fostflex 6® zaaginleg heeft een uitstekende vochtregulatie en houdt weinig vocht vast.

• Voorgevormde slijtvaste en waterdichte Cordura®  kniestukken met een moderne vormgeving en ruim gesneden.

• Vergroot waterdicht Cordura® zitvlak.

•  Toepassing van fluoriscerende oranje vlakken en  3M® reflectie materiaal voor een verhoogde zichtbaarheid  

van de standaard kleding.

• Afsluitbare zakken met hoge kwaliteit Salmi ritssluiting.

• Sterke, soepele,  gladde en waterafstotende Microfaser buitenstof.

‘Volledig beschermd 
tijdens het zagen met 
de veiligheidskleding

van Sticomfort’



4 Stierman: equipment for profeSSionalS

veiligheidskleding | forst fleX pro

Zaagoverall

Comfortabele groene zaagoverall, geschikt voor alle werkzaam-

heden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, 

ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met 

ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. 

De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde 

zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De overall is 

voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veilig-

heidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorge-

vormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de 

overall voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje 

veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. 

Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, 

dubbele gereedschapszak met sluiting en brede elastische 

bretels. Op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met 

telefoonlogo aangebracht.

Merknaam  : Sticomfort

Type : 6050

Kleur  : groen/oranje

Maat  : 46 t/m 64

Norm  : EN381-5

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

Zaagbroek

Comfortabele groene zaagbroek, geschikt voor alle werkzaam-

heden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, 

ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met 

ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. 

De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde 

zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De broek is 

voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veilig-

heidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorge-

vormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de 

broek voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje 

veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. 

Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, 

dubbele gereedschapszak met sluiting. Aan de taille tevens een 

gereedschapsoog is ingenaaid. 

Merknaam  : Sticomfort

Type : 6040

Kleur  : groen/oranje

Maat  : 46 t/m 64

Norm  : EN381-5

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

artikel: 6050-maat

artikel: 6040-maat
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tuniek
Modieus bosbouwtuniek met verlengd rugpand. Door de 

gekozen kleurstelling is dit jack te combineren met zowel de 

groene als zwarte Sticomfort zaagbroeken. D.m.v. klittenband 

afsluitbare mouwen. Buitenstof van waterafstotende, ademen-

de- en slijtvast polyester Micorfaser. Voorzien Coolmax® voering 

en zacht afgewerkte kraag. Het tuniek is voorzien van een 

binnenzak voor de telefoon en tevens van een extra zak met 

ritssluiting op de linker bovenarm. Zowel de schouders als de 

rugzijde zijn afgewerkt met reflecterende biezen welke naast 

het fluorescerende oranje zorgen voor een verhoogde zicht-

baarheid. Voorsluiting met tot en met de kraag doorlopende 

rits. De flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet 

voor een goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort. 

Merknaam  : Sticomfort

Type : 6095

Kleur  : zwart/oranje

Maat  : S t/m EEEL

Zaaguniek

Modieus zaagtuniek met verlengd rugpand. Door de gekozen 

kleurstelling is dit jack te combineren met zowel de groene als 

zwarte Sticomfort zaagbroeken. D.m.v. klittenband afsluitbare 

mouwen. Dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de 

bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien van 9-laagse 

Forstflex 6® zaagbeveiliging en daarmee geschikt voor het 

zagen op borsthoogte zoals bijvoorbeeld in de hoogwerker. 

Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast 

polyester Micorfaser. Voorzien van Coolmax® voering en zacht 

afgewerkte kraag. Het tuniek is voorzien van een binnenzak 

voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritssluiting op 

de linker bovenarm. Zowel de schouders als de rugzijde zijn 

afgewerkt met reflecterende biezen welke naast het fluoresce-

rende oranje zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid. 

Voorsluiting met tot en met de kraag doorlopende rits. De 

flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor 

een goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort. 

Merknaam  : Sticomfort

Type : 6080

Kleur  : zwart/oranje

Maat  : S t/m EEEL

Norm  : EN381-11

Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

artikel: 6095-maat

artikel: 6080-maat
artikel: 6090-maat

Zaagoverall

Comfortabele zwarte zaagoverall, geschikt voor alle 

werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in 

waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester 

Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, 

Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventileren-

de elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een 

optimale warmte en vocht afvoer. De overall is voorzien van 

een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. 

Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde 

kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de 

overall voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend 

oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende 

biezen. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met 

ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting en 

brede elastische bretels. Op de borstflap is een speciaal 

telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht.

Merknaam  : Sticomfort

Type : 6090

Kleur  :  zwart/oranje

Maat  : 46 t/m 64

Norm  : EN381-5

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse :  Klasse 1 (20 

m/sec.)
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Zaagbroek

Comfortabele zwarte zaagbroek, geschikt voor alle werkzaam-

heden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, 

ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met 

ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. 

De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde 

zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De broek is 

voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veilig-

heidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorge-

vormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de 

broek voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje 

veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. 

Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, 

dubbele gereedschapszak met sluiting. Aan de taille is tevens 

een gereedschapsoog ingenaaid. 

Merknaam  : Sticomfort

Type : 6085

Kleur  : zwart/oranje

Maat  : 46 t/m 64

Norm  : EN381-5

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

Zaagoverall

Comfortabele fluorescerende oranje zaagoverall geschikt voor 

alle werkzaamheden met de kettingzaag, in het bijzonder langs 

de openbare weg. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- 

en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend 

achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed 

ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor 

een optimale warmte en vocht afvoer. De overall is voorzien van 

een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. 

Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde 

kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura®. Voorzien van 

achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereed-

schapszak met sluiting en brede elastische bretels. Op de 

borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo 

aangebracht.

Merknaam  : Sticomfort

Type : 6091

Kleur  : oranje met striping

Maat  : 46 t/m 64

Norm  : EN381-5 & EN471 

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

artikel: 6085-maat

artikel: 6091-maat
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Zaagtuniek

Modieus oranje zaagtuniek met verlengd rugpand. Het tuniek is 

uitgevoerd in fluorescerend materiaal en voorzien van RWS 

striping. Deze uitvoering is uitermate geschikt voor zaagwerk 

vanuit de hoogwerker langs de openbare weg. D.m.v. klitten-

band afsluitbare mouwen. Dit zaagtuniek is op schouderhoogte 

en aan de bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien van 

9-laagse Forstflex 6® zaagbeveiliging en dus geschikt voor het 

zagen op borsthoogte zoals bijvoorbeeld in de hoogwerker. 

Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast 

polyester Micorfaser. Voorzien van Coolmax® voering en zacht 

afgewerkte kraag. Het tuniek is voorzien van een binnenzak 

voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritssluiting op 

de linker bovenarm. Voorsluiting met tot en met de kraag 

doorlopende rits. De flanken van de jas zijn voorzien van een 

elastische inzet voor een goed pasvorm en een verhoogd 

draagcomfort. 

Merknaam  : Sticomfort

Type : 6081

Kleur  : oranje met striping

Maat  : Maat: S t/m EEEL

Norm  : EN381-11 & EN471

Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

artikel: 6081-maat

De Forst Flex Pro serie is op maat gemaakt te 

bestellen. Zowel zaagbroeken als jassen kunt u 

tegen een vast, vooraf bekend gemaakt tarief 

bestellen. Levertijd is tussen 6 en 8 weken. Een 

goede pasvorm en vooral correcte beenlengte 

dragen bij aan uw veiligheid.

Forst Flex Pro 

in actie!
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versnipperoverall

Speciaal ontwikkeld voor het gebruik met de versnipperaar. 

Geheel glad afgewerkte overall uit stevig Beaver Nylon met 

slijtvaste zwarte Cordure kniestukken, geen open zakken of 

doortasten aan de buitenzijde waardoor aanhaken wordt 

voorkomen. Voor veilig werken langs de weg is de overall 

voorzien van een geïntegreerd RWS Klasse II veiligheidsvest 

(EN471) en voldoet door zijn gladde afwerking tevens aan 

EN510. Ongewenste combinatie van een loshangend RWS hesje 

is niet toegestaan. Verder is de overall binnen de normering 

uitgerust met twee borstzakken met ritssluiting.

Merknaam : Sticomfort

Type : 5176

Kleur : groen/oranje

Maat : 46 t/m 64

Norm :  EN510 &  

EN471 Klasse 2 (RWS)

Zaag- snipperoverall 

Speciaal ontwikkeld voor het gebruik met de versnipperaar in 

combinatie met het gebruik van de motorzaag. Geheel glad 

afgewerkte overall uit stevig Beaver Nylon met slijtvaste zwarte 

Cordure kniestukken, geen open zakken of doortasten aan de 

buitenzijde waardoor aanhaken wordt voorkomen. Voor veilig 

werken langs de weg is de overall voorzien van een geïnte-

greerd RWS Klasse II veiligheidsvest (EN471) en voldoet door zijn 

gladde afwerking tevens aan EN510. Ongewenste combinatie 

van een loshangend RWS hesje is niet toegestaan. Verder is de 

overall binnen de normering uitgerust met twee borstzakken 

met ritssluitingen. Voor het werken met de motorzaag is deze 

overall eveneens voorzien van zaagbeveiliging volgens EN381, 

klasse 1, Design A. 

Merknaam : Sticomfort

Type : 5166

Kleur : groen/oranje

Maat : 46 t/m 64

Norm :  EN381-5, EN510 &  

EN471 Klasse 2 (RWS)

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

artikel: 5176-maat

artikel: 5166-maat
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Zaagoverall

Timber zaagkleding is een speciale voor de incidentele gebrui-

ker ontwikkelde amerikaanse zaagoverall. Niet luxer dan strikt 

noodzakelijk maar wel volgens de geldende norm EN381-5 

klasse 1. De Timberserie is voorzien van een borstzak, twee 

steekzakken en heldere oranje biezen langs de pijpen, en heeft 

brede elastische bretels. De sterke donkergrijze buitenstof 

bestaat uit 100 % polyester. Leverbaar in de maten 46 t/m 64

Merknaam : Sticomfort

Type : Timber

Kleur : grijs/oranje

Maat : 46 t/m 64

Norm :  EN381-5

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

artikel: 1050-maat
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brandweer zaagtuniek

Speciaal zaagtuniek ten behoeve van de brandweer. Voldoet aan de meest 

recente richtlijnen van de NVBR (12 oktober 2010). Zaagtuniek met verlengd 

rugpand, met speciale portofoon borstzak (passend voor o.a. Motorola 

MTP700) en aparte lus voor de spreeksleutel. Afsluitbare mouwen. Dit 

zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de armen en in 

de kraag voorzien van 9-laagse zaagbeveiliging volgens EN381-11 Klasse 1 

en daarmee geschikt voor het zagen op borsthoogte zoals bijvoorbeeld in de 

hoogwerker. Speciaal voor de toepassing bij de brandweer is een aanvullen-

de beveiliging toegepast in de gehele buikzone. Buitenstof van waterafsto-

tende, ademende- en slijtvast Micorfiber materiaal. Voorzien Coolmax 

voering. Reflectie uitvoering conform EN 471 & RWS striping patroon klasse 

3. Op de rug voorzien van de reflecterende tekst “BRANDWEER” en op de 

borst voorzien van een klittebandstrook voor het aanbrengen van een 

naametiket. 

Merknaam   : Sticomfort

Type           : 5081

Kleur           : Oranje

Maat           : S t/m EEEL

Norm           : EN 381-11 & EN 471 - klasse 3

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec

brandweer zaagoverall

Speciale zaagoverall ten behoeve van de brandweer. Voldoet aan de meest recente richtlijnen 

van de NVBR (12 oktober 2010). Comfortabele zaagoverall volgens EN-381-5 klasse 2, design B. 

Geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in fluo-oranje met reflectie 

strepen volgens EN471 en RWS klasse 3. Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand, 

Coolmax voering en versterkt zitvlak. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, 

gereedschapzak, 2 doortasten met sluiting en brede elastische bretels. Op de borstflap is een 

speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht. Onderaan de broekspijp voorzien van 

instapritssluiting. Duidelijke reflecterende opdruk “BRANDWEER” over de broekspijp. Ten 

opzichte van de standaard zaagkleding verschilt de brandweeruitvoering vooral hierin dat er 

meer Forstflex veiligheidsmateriaal aanwezig is (9 lagen) welke bovendien over een groter 

gebied van de broek is aangebracht. Bovendien is de striping naar het RWS niveau gebracht 

voor een verhoogde zichtbaarheid. 

artikel: 5081-maat

artikel: 5021-maat

artikel: 5091-maat

Merknaam   : Sticomfort

Type           : 5091

Kleur           : Oranje

Maat           : 46 t/m 64

Norm           :  EN 381-5 & EN 

471 - klasse 3

Zaaginleg   : Design B

Zaagklasse  : 2 - 24 m/sec

Merknaam   : Sticomfort

Type           : 5021

Kleur           : Oranje

Maat           : 46 t/m 54 - 56 t/m 64

Norm           :  EN 381-5 & EN 471 - klasse 3

Zaaginleg     : Design B

Zaagklasse  : 2 - 24 m/sec

brandweer zaaglegging 

Speciale zaaglegging ten behoeve van de brandweer. Voldoet aan de meest recente richtlijnen van 

de NVBR (12 oktober 2010). Zaaglegging volgens EN-381-5 klasse 2, design B. Geschikt voor alle 

werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in fluo-oranje met reflectie strepen volgens EN471 

en RWS klasse 3. Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax voering. Deze legging 

is geschikt om over de gewone kleding te worden gedragen en over de gehele pijplengte voorzien 

van een ritssluiting. De legging is voorzien van een gordel. Duidelijke reflecterende opdruk 

“BRANDWEER” over de broekspijp. Ten opzichte van de standaard zaagkleding verschilt de 

brandweeruitvoering vooral hierin dat er meer Forstflex veiligheidsmateriaal aanwezig is (9 lagen) 

welke bovendien over een groter gebied van de broek is aangebracht. Bovendien is de striping naar 

het RWS niveau gebracht voor een verhoogde zichtbaarheid. 



veiligheidskleding | brandweerkleding

11



12 Stierman: equipment for profeSSionalS

veiligheidskleding | progress

progress zaagkleding
Kwaliteit, Comfort en Duurzaamheid

In het  Progress assortiment kunt u vooruitgang herkennen. 

Vooruitgang op het hoogste niveau. De in 2009 gelanceer-

de kledinglijn kan oplossingen bieden daar waar bijzonde-

re eisen gesteld worden aan motorzaaggebruikers. Of het 

boomverzorging werkzaamheden, bosbouw arbeid of 

andere extreme toepassingen betreft, het Progress 

assortiment biedt de oplossing.

kenmerken & bijzonderheden
•    TEXXION slijtvaste 4-voudige stretch buitenstof 

86% CORDURA© en 14% SPANDEX©

•  Buitenstof met Ripstop weeftechniek versterkingen.

•  ARMORTEX© - en TEXTOR©LIGHT  4-voudige stretch 

versterkingen

• Water- en vuilafstotend door TEFLON©HP coating.

Zaagtuniek 

Modern lichtgewicht zaagtuniek met Full stretch TeXXion 

buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame 

water- en vuil afstotende behandeling ( Teflon HP ) en duurza-

me TEKTOR light stretch versterkingen. Hoog comfort dankzij 

pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en 

in de oksels. Ook voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. 

klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden door een 

opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op de 

linkerarm met “splash-proof” ritssluiting, ingezette zak met 

ritssluiting op de borst en 2 ingezette zakken in de zij met 

ritssluiting.Voorzien van standaard kettingzaagbescherming + 

extra buikbescherming. Inritsbaar “Fall Arrest” harnas mogelijk 

door openingen aan voor en achterzijde voor aanhaken van 

valbeveiligingen.

Merknaam  : SIP

Type  : 1SIA

Kleur  : grijs of rood

Maat  : XS t/m 4XL

Norm  : EN 381-11

Zaagklasse  : Klasse 1 - 20 m/sec

artikel:  1sia 907-maat (rood) 
1sia 908-maat (grijs)



13Stierman: equipment for profeSSionalS

veiligheidskleding | progress

Zaagtuniek 

Modern lichtgewicht zaagtuniek met Full stretch TeXXion 

buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame 

water- en vuil afstotende behandeling ( Teflon HP ) en duurza-

me TEKTOR light stretch versterkingen. Hoog comfort dankzij 

pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en 

in de oksels. Ook voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. 

klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden door een 

opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op de 

linkerarm met “splash-proof” ritssluiting, ingezette zak met 

ritssluiting op de borst en 2 ingezette zakken in de zij met 

ritssluiting. Voorzien van standaard kettingzaagbescherming + 

extra buikbescherming. Inritsbaar “Fall Arrest” harnas mogelijk 

door openingen aan voor en achterzijde voor aanhaken van 

valbeveiligingen. 

Merknaam  : SIP

Type  : 1SIS

Kleur  : grijs

Maat  : M t/m 4XL

Norm  : EN 381-11

Zaagklasse  : Klasse 1 - 20 m/sec

valbeveiligings harnas

Skalt valbeveiligings jack is en uniek jack met geinte-

greerde valgordel, geschikt voor het werken op hoogte 

zoals in de hoogwerker. Het geheel kan eenvoudig in 

de zaagtunieken uit de 1SIA en 1SIS worden geritst. 

Beide tunieken zijn daar op ingesteld waarbij de 

mogelijkheid bestaat de aanhaakogen door speciale 

openingen in het tuniek aan te haken. De ingebouwde 

gordel heeft zowel voor als achter een oog. Het Skalt 

jack is voorzien van alle details die nodig zijn om het 

veilig en gemakkelijk te kunnen gebruiken.  

Merknaam  : SIP

Type  : 1SLH

Kleur  : zwart

Maat  : M t/m 4XL

Norm  : EN 361

artikel: 1slh ns0-maat

tuniek 

Modern lichtgewicht bosbouwtuniek met Full stretch TeXXion 

buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame 

water- en vuil afstotende behandeling ( Teflon HP ) en duurza-

me TEKTOR light stretch versterkingen met reflecterende bies 

op de schouder. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale 

ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook 

voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. 

Diverse opbergmogelijkheden door een opgezette waterdichte 

(2 zijden) smartphonezak op de linkerarm met “splash-proof” 

ritssluiting, ingezette zak met ritssluiting op de borst en 2 

ingezette zakken in de zij met ritssluiting. 3D spacers in de 

schouders en de bovenrug en windvangers in de mauwen 

verhogen het draagcomfort. Aan de binnenzijde ingenaaide 

EHBO-zak met ritssluiting.

Merknaam  : SIP

Type  : 1SKA

Kleur  : geel/rood  of oranje/zwart

Maat  : XS t/m 4XL

Norm  : EN 361

artikel:  1ska 907-maat (geel/rood) 
1ska 908-maat (oranje/zwart)

artikel: 1sis 908-maat
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Zaagbroek

Moderne zaagbroek, ontworpen voor boomverzorgers met Full stretch 

TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame 

water- en vuil afstotende behandeling en stretch Armortex versterkin-

gen.Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 

6-laagse kettingzaagbescherming.Aan de onderzijde van de ketting-

zaagbescherming is een Anti-wicking Hydura zone aangebracht ter 

voorkoming van het verzamelen van vocht .Aan de binnenzijde is een 

Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort.

Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen 

knopen voor bretellen. Een opgezette waterdichte (2 zijden) smartp-

honezak op het rechterbeen met “splash-proof” ritssluiting. Verder 

uitgevoerd met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak 

dijbeenzak met flap met reflecterende bies en 1 ventilatierits op elk 

achterbeen.

Merknaam  : SIP

Type  : 1SNA 

Kleur  : rood of grijs

Maat  : M t/m 4XL

Norm  : EN 381-5

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec 

Zaagbroek

Moderne zaagbroek, verlengde uitvoering, ontworpen voor 

boomverzorgers met, 6 cm verlengde Full stretch TeXXion 

buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame 

water- en vuil afstotende behandeling en stretch Armortex 

versterkingen.Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneema-

garen voor de 6-laagse kettingzaagbescherming.Aan de 

onderzijde van de kettingzaagbescherming is een Anti-wicking 

Hydura zone aangebracht ter voorkoming van het verzamelen 

van vocht .Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig 

voor verhoogd draagcomfort.Voorzien van elastische lenden-

band met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Een 

opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op het 

rechterbeen met “splash-proof” ritssluiting. Verder uitgevoerd 

met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak 

dijbeenzak met flap met reflecterende bies en 1 ventilatierits op 

elk achterbeen.

Merknaam  : SIP

Type  : 1SNB

Kleur  : grijs

Maat  : XS t/m 4XL

Norm  : EN 381-5 

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec 

artikel: 1snb 835-maat

artikel:  1sna 833-maat (rood) 
1sna 835-maat (grijs)
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Zaagbroek

Moderne zaagbroek, ontworpen voor professionals met Full stretch TeXXion 

buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstoten-

de behandeling en stretch Armortex versterkingen. Voor het werken tussen 

takken en struiken is de broek aan de voorzijde tot boven de knie en achterzijde 

tot midden onderbeen voorzien van de extreem sterke en waterdichte Textor 

buitenstof. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 

6-laagse kettingzaagbescherming.Aan de onderzijde van de kettingzaagbescher-

ming is een Anti-wicking Hydura zone aangebracht ter voorkoming van het 

verzamelen van vocht . D.m.v. een haakje met elastiek is de broekspijp aan de 

schoen te bevestigen. Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig voor 

verhoogd draagcomfort terwijl de 3D spacer aan de achterzijde zorgt voor een 

betere ventilatie. Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en 

metalen knopen voor bretellen. Verder uitgevoerd met 2 ingezette zakken met 

ritssluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met flap met reflecterende bies, 1 

ingezette achterzak met flap en ritssluiting en 1 opgezette vijl- en meterzak met 

reflecterende bies. Tevens een 1 ventilatierits op elk achterbeen. 

Merknaam  : SIP

Type  : 1SNR 

Kleur  : rood / grijs

Maat  : M t/m 4XL

Norm  : EN 381-5 

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec 

Zaagbroek

Robuuste zaagbroek met full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewe-

gingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling ( met Teflon HP ) 

en stretch Armortex light versterkingen. Resistent tegen doornen dankzij 

Waterdichte TEKTOR versterking versterkingen aan voor- en achterzijde.

Voorzien van 2 ingezette zakken met ritssluiting, een opgezette zak dijbeenzak 

met flap met reflecterende bies, een ingezette zak met flap en ritssluiting aan de 

achterzijde en een opgezette vijl-en duimstokzak met reflecterende bies 

versterkt aan de binnenzijde.Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemaga-

ren als 6-laagse kettingzaagbescherming, tevens voorzien Anti-wicking Hydura 

aan de onderzijde van de zaaginleg ter voorkoming van vochtopname.Aan de 

binnenzijde een Nylnet voering en Bi-functionele 3D spacers aan de achterzijde: 

warmte afvoer tijdens zomer, isolatie tijdens winter.

Merknaam  : SIP

Type  : 1SNS

Kleur  : oranje

Maat  : M t/m 4XL

Norm  : EN381-5 & EN471 2-2 

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec 

artikel: 1snr 830-maat

artikel: 1sns 183-maat
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Zaagbroek

Moderne zaagbroek, ontworpen voor algemene zaag-

werkzaamheden echter met een verhoogde veiligheid 

d.m.v. 8 lagen veiligheidsmateriaal, met Full stretch 

TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. 

Duurzame water- en vuil afstotende behandeling en 

stretch Armortex versterkingen.

Aan de binnenzijde is een polyester katoen voering 

aanwezig voor verhoogd draagcomfort.

Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en 

metalen knopen voor bretellen. Uitgevoerd met 2 

ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak 

dijbeenzak met flap en 1 ingezette zak met flap en 

ritssluiting aan de achterzijde. Verder een dubbele zak 

met flap voor telefoon en versterkte meter- of vijlzak.

Merknaam  : SIP

Type  : 1SQT

Kleur  : rood

Maat  : XS t/m 4XL

Norm  : EN 381-5

Zaaginleg : Design A

Zaagklasse  : 2 - 24 m/sec 

artikel: 1sqt 833-maat 
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Zaagtuniek

Modern lichtgewicht zaagtuniek met Pezatec en Peazaflex 

stretch buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame 

water- en vuil afstotende behandeling ( Teflon HP ) en duurza-

me TEKTOR light stretch versterkingen met reflecterende bies 

op de schouder. Voorzien van lichte kettingzaagbescherming op 

basis van Dyneema garens. Hoog comfort dankzij pasvorm en 

maximale ventilatie op de rug en in de oksels. Ook voorzien van 

mouwvernauwingen d.m.v. klitten bandsluitingen en Nylnet 

voering. Diverse opbergmogelijkheden waaronder een opgezet-

te smartphonezak op de linkerarm met “splash-proof” ritsslui-

ting en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Windvan-

gers in de mouwen verhogen het draagcomfort. Aan de 

binnenzijde ingenaaide EHBO-zak met ritssluiting. 

Merknaam  : SIP

Type  : 1SIV

Kleur  : rood-zwart

Maat  : XS t/m 4XL

Norm  : EN 381-5

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec 

artikel: 1siv 939-maat

artikel: 1sqt 833-maat 

innovation ii zaagkleding
Innovatief door eigenschappen & design

Comfort staat o.a. in verbinding met het gewicht van 

beschermende kleding. In dit assortiment zijn  nieuwe 

stoffen en technieken toegepast om de volgende doelstel-

lingen te realiseren ;

• Zo laag mogelijk gewicht van de kledingstukken

• Zo optimaal mogelijke warmte afvoer

• Zo comfortabel mogelijk

kenmerken & bijzonderheden
• Zeer lichte-, maar robuuste PEZATEC© buitenstof.

•  Stretch PEZAFLEX© inzetstukken voor comfort en 

bewegingsvrijheid.

•  Motorzaaginleg van extreem lichtgewicht DYNEEMA© 

weefsel.

•  Speciaal ontwikkelde “gaas-structuur” weefsel voor 

goede warmte afvoer.

• Water- en vuilafstotend door TEFLON©HP coating.
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tuniek

Modern lichtgewicht bosbouwtuniek met Pezatec en Peazaflex 

stretch buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame 

water- en vuil afstotende behandeling ( Teflon HP ) en duurza-

me TEKTOR light stretch versterkingen met reflecterende bies 

op de schouder. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale 

ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook 

voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. 

Diverse opbergmogelijkheden waaronder een opgezette 

smartphonezak op de linkerarm met “splash-proof” ritssluiting 

en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Windvangers in 

de mouwen verhogen het draagcomfort. Aan de binnenzijde 

ingenaaide EHBO-zak met ritssluiting.

Merknaam  : SIP

Type  : 1SKV

Kleur  : rood - zwart

Maat  : XS t/m 4XL

Merk  : SIP

artikel: 1skv 939-maat

Zaagbroek 
Moderne standaard lichtgewicht zaagbroek uit Pezatech en 

Pezaflex stretch buitenstof, water- en vuilafstotend behandeld. 

Voorzien van extra ventilatiestukken in het achterbeen.

Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 

6-laagse kettingzaagbescherming. Aan de binnenzijde is een 

Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort. 

Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen 

knopen voor bretellen. Uitgevoerd met 2 ingezette zakken, 1 

opgezette dijbeenzak en 1 achterzak, allen met “splash proof” 

ritssluiting. Tevens duimstokzak. 

Type : 1SPV

Kleur : rood of zwart

Maat  : XS t/m 4XL

Norm  : EN 381-5

Design  : A

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec

artikel:  1spv 894-maat (rood) 
1spv 939-maat (grijs)

Zaagmouw

Bescherming tegen snijwonden 360° rondom de onderarm, 

gecombineerd met extra bescherming op de rug van de hand. 

Onderaan voorzien van een voorgevormde duimmanchette voor 

beter comfort. Elastiek boven de elleboog voorzien van anti-slip 

rubber. Elastische buitenstof in 2-weg stretch voor beter 

comfort. 

Kleur  : rood

Maat  : Uni

Merknaam  : SIP artikel: 1sXa 833 uni
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tradition zaagkleding
Traditionele motorzaag kleding

Meer dan 25 jaar ervaring is verwerkt in dit robuuste-  

en eenvoudige assortiment. Het oorspronkelijke design is 

door de constante verwerking van terugkoppelingen uit 

de gebruikersmarkt wel veranderd. Een goed doorontwik-

keld product aangepast aan de eisen van deze tijd. 

De beschermingsmiddelen in deze serie zijn goed toepas-

baar bij toepassingen waar geen extreme omstandigheden 

zijn.

kenmerken & bijzonderheden
•  Buitenstof gemaakt uit veelvuldig toegepast basismateriaal 

65% Polyester  en 35% Katoen.

•  Eenvoudig samengesteld, basis aan opberg mogelijkheden.

• Goede pasvorm en hoge afwerkingsgraad.

Zaagtuniek

Ergonomisch gevormd robuust zaagtuniek met klassieke polyester (65%) -  katoen (35%) 

buitenstof en  verlengd rugpand, rug ventilatie en afsluitbare mouwen d.m.v. drukknopen. 

Zaagbescherming in de armen en schouderpartij. Aan de voorzijde twee door een rits 

afsluitbare zakken. Een smart phone zakje op de linker arm.

Type : 1SI1

Kleur  : groen/oranje  

Maat  : XS t/m 3XL  

Norm  : EN 381-11  

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec    

Merknaam  : SIP  

Zaagbroek standaard of verlengd

Robuuste motorzaagbroek met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof. Voorzien van knopen 

voor bevestigen van bretels. Verhoogd en een elastisch rugpand. Op de achterzijde een opgestikte zak met 

afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen. Model 1SP2 heeft 

een tussenbeenlengte van 78 cm terwijl model 1SP3 extra lang is met een tussenbeenlengte van 84 cm.

Type : 1SP

Kleur  : groen

Lengte benen  : 78 cm of 84 cm

Maat  : XS t/m 3XL

Norm  : EN 381-5

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec

Merknaam  : SIP

artikel:  1sp2-maat 
 1sp3-maat

artikel:  1si1 503-maat
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Zaagoverall standaard of verlengd

Robuuste motorzaagoverall met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof. 

Voorzien van borstflap met geïntegreerde grote afsluitbare zak en bretels. Elastisch 

rugpand en een opening aan de rechterzijde via een combinatie van ritsluiting en 

knopen . Op de achterzijde een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en 

een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen. Model 1SG2 heeft een tussenbeen-

lengte van 78 cm terwijl model 1SG3 extra lang is met een tussenbeenlengte van 84 cm.

Type  : 1SG

Kleur  : groen

Lengte benen  : 78 cm of 84 cm

Maat  : XS t/m 3XL

Norm  : EN 381 - 5

Zaagklasse  : 1 - 20 m/se

Merknaam  : SIP

Zaagtuniek

Ergonomisch gevormd robuust Hi-Vis zaagtuniek met klassieke 

fluorescerende polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof en 

verlengd rugpand, rug ventilatie en afsluitbare mouwen d.m.v. 

drukknopen. Zaagbescherming in de armen en schouderpartij. 

Aan de voorzijde twee door een rits afsluitbare zakken. Een 

smart phone zakje op de linker arm.

Type : 1SI9

Kleur  : oranje of geel

Maat  : XS t/m 3XL

Norm  : EN 381-11/EN 471 klasse 3-2

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec

Merknaam  : SIP

artikel:  1si9 fc1-maat (oranje) 
1si9 fy1-maat (geel)

Zaagbroek

Robuuste Hi-Vis motorzaagbroek met klassieke fluorescerende 

polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof voorzien van 

reflectiestrepen. Voorzien van knopen voor bevestigen van 

bretels. Verhoogd en een elastisch rugpand. Op de achterzijde 

een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een 

eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen.

Type : 1SP9

Kleur  : oranje of geel

Maat  : XS t/m 3XL

Norm  : EN381-5 / EN471 klasse2-2

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec

Merknaam  : SIP

artikel:   1sp9 fc1-maat (oranje) 
1sp9 fy1-maat (geel)

artikel:  1sg2-maat 
 1sg3-maat
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Zaagoverall

Robuuste Hi-Vis motorzaagoverall met klassieke fluorescerende polyester (65%) - ka-

toen (35%) buitenstof voorzien van reflectiestrepen. Voorzien van borstflap met 

geïntegreerde grote afsluitbare zak en bretels. Elastisch rugpand en een opening aan 

de rechterzijde via een combinatie van ritsluiting en knopen . Op de achterzijde een 

opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak 

op het rechterbeen. 

Type  : 1SG9

Kleur  : oranje of geel

Maat  : S t/m 3XL

Norm  : EN381-5 / EN471 klasse2-2

Zaagklasse  : 1 - 20 m/sec

Merknaam  : SIP 

Zaaglegging

Robuuste motorzaaglegging met klassieke 

polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof 

geschikt voor gelegenheids gebruikers.. 

Voorzien van elastische riem en ritssluiting 

langs beide benen voor een gemakkelijk 

aantrekken. Bij gebruik over wijde kleding 

bestaat de mogelijkheid een extra verbreder in 

de pijp te ritsen welke leverbaar is onder 

artikelnummer 1SX3.

Type   : 1ST2

Kleur   : groen

Lengte benen   : 77,5 cm

Maat   : Uni

Norm   : EN 381-5

Design   : A

Zaagklasse   : 1 - 20 m/sec

Merknaam   : SIP

artikel:  1st2 503 uni

Zaaglegging verbreders

Inritsbare verbreder met klassieke polyester 

(65%) - katoen (35%) buitenstof, geschikt voor 

gebruik in combinatie met de zaaglegging 

1ST2. Bij gebruik over wijde kleding bestaat de 

mogelijkheid deze extra verbreder in de pijp 

van de legging te ritsen. 

Type  : 1SX3

Kleur  : groen

Lengte benen  : 77,5 cm

Maat  : Uni

Merknaam  : SIP

artikel:  1sX3 503 uni

Zaagmouw

Bescherming tegen snijwonden 360° rondom de 

onderarm. Elastische band onder de elleboog 

en om de pols.

Kleur  : oranje of rood

Maat  : Uni

Merknaam  : SIP

artikel:  1sX1 c82 uni (oranje) 
1sX1 fr1 uni (rood)

artikel:  1sg9 fc1-maat (oranje) 
1sg9 fy1-maat (geel)
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cl.2 zaagkleding
Extra bescherming & veiligheid

Motorzaag techniek staat niet stil, gestelde eisen-  en 

bijvoorbeeld  de kettingsnelheid worden steeds hoger.  

Dit assortiment heeft de oplossing voor de “snellere” 

motorzagen, ook de jassen maakt het werken tijdens regen 

en lagere temperaturen mogelijk. Door de langere jassen 

met waterdichte- en ademende buitenstof uit te voeren.

kenmerken & bijzonderheden
•  Buitenstof gemaakt uit een weefsel van Polyamide  

en Katoen.

•  Jack buitenstof gemaakt uit een combinatie van  

Polyamide, Katoen en SIOPOR©.

• De jacks zijn water-, winddicht en ademend 

• Water- en vuilafstotend door TEFLON©HP coating. 

• Klasse II – 24 m/sec  zaagbescherming bij broek en overall.

• Geel gekleurde fluorescerende buitenstof.

Zaagtuniek

Opvallend zaagtuniek met zaagbescherming in de armen en schouderpartij. SIOPOR buiten-

stof waardoor de jas waterdicht en ademend is. Tevens voorzien van extra rug ventilatie, 

verlengd rugpand en een hoog opstaande kraag. Afsluitbare mouwen met drukknopen. Aan 

de voorzijde voorzien van 2 steekzakken, op de linkermouw een smart-phone zakje. 

Type  : 1SJN

Kleur  : groen - geel

Maat  : S t/m 2XL

Norm  : EN 381-11

Zaagklasse  : 0 - 16 m/sec

Merknaam  : SIP artikel:  1sJn 716-maat

tuniek 

Opvallende tuniek met SIOPOR buitenstof waardoor de jas waterdicht en ademend is. De mouwen 

zijn afritsbaar. Tevens voorzien van extra rug ventilatie, verlengd rugpand en een hoog opstaande 

kraag. Afsluitbare mouwen met drukknopen. Aan de voorzijde voorzien van 2 steekzakken, op de 

linkermouw een smart-phone zakje.

Type  : 1SKN

Kleur  : groen - geel

Maat  : S t/m 2XL

Merknaam  : SIP

artikel:  1skn 716-maat



brandweerlegging

Brandweerzaaglegging met verhoogde 

klasse zaagbescherming, uit gevoerd in 

HV buitenstof met reflectiestrepen. 

Waterdicht en ademend door toepassing 

van SIOPOR buitenstof. Speciaal bedoeld 

voor gebruik door brandweerkorpsen, 

met bretellen én elastische riem aan de 

achterzijde. Ritsluiting langs beide benen 

voor het gemakkelijk aantrekken over 

andere kleding.

Type : 1SU8 

Kleur  : Rood/marine

Maat  : Uni

Norm  : EN 381 -5

Design  : A

Zaagklasse  : 2 - 24 m/sec

Merknaam  : SIP

artikel: 1su8 815 uni
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Zaagbroek

Robuuste zaagbroek met hogere klasse zaagbescherming en een klassieke buitenstof (65% 

polyester - 35% katoen). HYDURA verstevigde kniestukken, knopen voor bretels bevestiging 

en een verhoogd- elastisch rugpand. Voorzien van 2 steekzakken, dubbele zak voor gereed-

schap of smart phone en een achterzak. 

Type  : 1SQN

Kleur  : groen

Lengte benen  : 78 cm

Maat  : XS t/m 3XL

Norm  : EN 381-5

Zaagklasse  : 2 - 24 m/sec

Merknaam  : SIP

artikel:  1sqn 716-maat

Zaagoverall

Robuuste zaagoverall met hogere klasse zaagbescherming en een klassieke buitenstof (65% 

polyester - 35% katoen). HYDURA verstevigde kniestukken. Voorzien van borstflap met 

geïntegreerde grote afsluitbare zak en bretels. Elastisch rugpand en een opening aan de 

rechterzijde via een combinatie van ritsluiting en knopen. Twee steekzakken, een dubbele 

zak voor gereedschap en een smart-phone.

Kleur : groen  

Maat  : XS t/m 3XL  

Beenlengte  : 78 cm  

Norm  : EN 381 - 5  

Zaagklasse  : 2 - 24 m/sec  

Design  : A   

Merknaam  : SIP    artikel: 1shn 716-maat

bloedstollingsmiddel

Effectief stollingsmiddel voor tijdelijke wondbehande-

ling en levensbedreigend bloedverlies dankzij versnel-

de bloedstolling.

artikel: 5sa9 uni



artikel: 397a

24 Stierman: equipment for profeSSionalS

werkkleding | t-shirts

werkkleding | reflectiekleding

t-shirt - oranje

Comfortable veiligheids T-shirt met fluoriderende stretch 

Cooldry buitenstof. Licht van gewicht, en toch sterk en met een 

sportieve pasvorm. Ideaal voor werken bij hoge temperaturen.

 

Type   : 295480

Kleur   : oranje

Maat   : L t/m XXL

Merknaam   : Oregon 

veiligheidsvest rws - klittenband
 

Veiligheidsvest uit 100% polyester voor een goede zichtbaar-

heid in het donker. Voldoet aan RWS richtlijnen. Reflectiestre-

pen en fluoriserend oranje volgens klasse II. Sluiting d.m.v. 

klitteband. 

 

Uitvoering  : universele maat

Merknaam  : Sioen

artikel: 100657

t-shirt -  geel - rood 

oranje - grijs
 Comfortable veiligheids T-shirt met fluoricerende 

buitenstof van SIO-COOL Light. Deze met een gedeeltelijk 

met zilverdraad geproduceerde stof heeft een anti-bacte-

riële werking, reduceert geur en is snel droog. Ideaal voor 

werken bij hoge temperaturen.

Type  : 397A

Kleur  : geel-rood / oranje-grijs

Maat  : S t/m 3XL

Merknaam  : SIP

artikel: 295480
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werkkleding | t-shirts werkkleding | klimbroeken

werkkleding | reflectiekleding

werkkleding | bosmaaierbroeken

klimbroek - grijs - rood - groen
 

Lichte en zeer comfortabele werkbroek zonder zaagbescher-

ming, door opbouw geschikt gemaakt voor boomverzorgers. 

Veel beweginsvrijheid door voorgevormde waterdichte 

Armortex kniestukken. Door toepassing van technisch hoog-

waardige met Full stretch TeXXion buitenstof zeer hoog 

draagcomfort. Armortex versterkingen onder aan het binnen-

been. Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en 

metalen knopen voor bretellen en tevens voorzien van verhoog-

de kraag. Uitgevoerd met 2 steekzakken met ritssluiting, 1 

opgezette zak dijbeenzak met ritssluiting, achterzak met flap én 

ritssluiting. Tevens een opgezette waterdichte (2 zijden) 

smartphonezak op het rechterbeen met “splash-proof” 

ritssluiting. Aan de onderzijde van de pijpen voorzien van 

manchet ter voorkoming van het binnendringen van teken, 

zaagsel en sneeuw. Deze kunnen d.m.v. haakjes aan de veters 

worden vastgezet. 

 

Type  : 1SSP

Kleur : grijs - rood - groen 

Maat  : XS t/m 3XL

Merknaam  : SIP

artikel: 1ssp 833-maat

bosmaaierbroek Zwart - oranje
 

Geavanceerde zeer goed ventilerende bosmaaierbroek met een met Cordura versterkt voorbeen, water-

dicht en goed bestand tegen ruige onderbegroeiing. Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand. 

Coolmax voering met een aangenaam huidcontact . De grote fluo-oranje vlakken en de reflecterende 

strepen onderaan de pijpen en reflecterende piping in de knieholte garanderen een goede zichtbaarheid 

bij het werken langs de weg. Voorzien van achterzak steekzak met ritssluiting en  gereedschapzak. Een 

elastische broekband en voorgevormde knieen in combinatie met de overige kenmerken maken het geheel 

een zeer comfortabele bosmaaierbroek. Broekband is voorzien van knopen voor het gebruik van bretels.

Maten  : 48  t/m 62

Kleur  : Zwart Oranje artikel: 6010-maat

bosmaaierbroek Zwart - oranje

Moderne lichtgewicht “jeans fit” bosmaaierbroek met high visability oranje vlakken en reflecte-

rende strepen rond de pijpen. Sterke stretch buitenstof met Cordura materiaal op de kritieke 

plaatsen, onderaan de benen en op het rechter bovenbeen. Goed ventilerend en benzine, olie 

en hitte bestendig. Elastische tailleband.

Maten  : 48 t/m 62

Kleur  : Zwart Oranje

artikel: 295465
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werkkleding | bretels

werkkleding | knie- en scheenbescherming

werkkleding | heggenschaarleggings

kniebescherming
 

Ideaal bij het gebruik van een bosmaaier waar steenslag kans aanwezig 

is. De buitenschaal van polypropyleen bedekt volledige onderbeen. 

Zachte gewatteerde vulling aan de binnenzijde. Snel en makkelijk aan en 

uit te doen met verstelbare sluiting.

Kleur  : Zwart

artikel: 559061

bretels met clips - oranje

Elastische bretels met RVS clips en lengte instellingen. 

Comfortabel door 4 cm brede banden. 

Type  : 5SA5

artikel: 5sa5 fcs uni 

bretels met lussen - oranje - geel

Elastische bretels met lussen en RVS lengte instellingen. 

Comfortabel door 4 cm brede banden. 

Type  : 5SA5

Maat  : 110 cm 

artikel:  5sa6 fcs uni 

heggenschaarlegging
 

Zeer specifiek kledingstuk met buitenstof van polyester / katoen mengsel. 

Uitgevoerd met versterking in het onderbeen tegen steenslaginslag veroorzaakt 

door een bosmaaier door middel van uitneembare 6 mm dikke schuimlaag. Op de 

bovenbenen voorzien van een bescherming tegen insnijden van heggenschaarmes-

sen. Vast te maken aan de taille door middel van een riem (niet mee geleverd) en 

lussen of met elastische riem aan de achterzijde. Rond de benen door middel van 4 

verstelbare gespen. 

Kleur  : Groen

artikel 1ste 503 uni
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werkkleding | bretels
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werkkleding | heggenschaarleggings

werkkleding | sokken | riemen

Zomer sokken

Zomer sokken met uitstekende “Flex fit en Air Flow” vocht regulering. 

Een links- en rechtsindicatie voor anatomische toewijding per voet. 

Hiel- en teenversterking, elastische schacht voor verhoogd comfort en 

bloedsomloop stimulering. Voorzien van anti-bacteriële garen voor fris 

gevoel van de voeten. Voetboogondersteuning ter voorkoming van 

ongewenst wegglijden van de sok.

Type  : 395A

Kleur  : grijs

Maat  : 37-40 41-44 45-48

Merknaam  : SIP

artikel: 395a sov 11

winter sokken

Winter sokken met uitstekende “Flex fit en Air Flow” vocht regulering. Een links- en rechtsindicatie voor 

anatomische toewijding per voet. Hiel- en teenversterking, elastische schacht voor verhoogd comfort en 

bloedsomloop stimulering. Voorzien van anti-bacteriële garen voor fris gevoel van de voeten. Voetboogon-

dersteuning ter voorkoming van ongewenst wegglijden van de sok. 

Type  : 96A

Kleur  : zwart/grijs

Maat  : 37-40 41-44 45-48

Merknaam  : SIP artikel: 396a sov 10

riem

Lederen riem met dubbele pen 

sluiting. 

Type  : 5SA7

Lengte  : 110 cm of 125 cm

Merknaam  : SIP  

artikel: 5sa7 maat

riem

Lederen riem met 

standaard sluiting.  

Type  : 111523

Lengte  : 130 cm

Merknaam  : SIP

artikel: 111523

bretels met clips - Zwart

Elastische bretels met forse clips en lengte instellingen. 

Comfortabel door 5 cm brede banden.

Kleur : zwart

artikel: 562411

bretels met lussen - Zwart

Elastische bretels met leren patten voor knoopsluiting en 

lengte instellingen. Comfortabel door 5 cm brede banden.

Kleur : zwart

artikel: 537804



Zaaghandschoen

Zaaghandschoen Comfortabele zaaghandschoen uit zeer soepel leer gecombi-

neerd met hi-visibility oranje nylon bovenkant. Voorzien van elastische 

polsmof. Speciaal geschikt voor risicogroepen als incidentele gebruikers en 

boomverzorgers. Beide handschoenen zijn voorzien van zaagbescherming 

volgens EN381-7 klasse 0 en getest bij een kettingsnelheid van 16 m/sec. Deze 

Oregon handschoen wordt geleverd met een ophangkaart waarbij het passen 

nog mogelijk is zonder de verpakking te beschadigen.

Kleur  : wit/oranje

Maat   : M t/m XL

Norm   : EN381-7

VE  : 1

Veiligheidsklasse : 0 - 16 m/sec

Merknaam   : Oregon

Zaaghandschoen

Comfortabele zaaghandschoen uit zeer soepel leer gecombi-

neerd met stretch materiaal en een verstevigde handpalm en 

vingers. Voorzien van afsluitbare kap met klittenbandsluiting. 

Speciaal geschikt voor lagere temperaturen. Aanbevolen voor 

risicogroepen als incidentele gebruikers en boomverzorgers. De 

linkerhandschoen is voorzien van zaagbescherming volgens 

EN381-7 klasse 0 en getest bij een kettingsnelheid van 16 m/sec. 

artikel: 295485-maat

klimhandschoen

Deze vingerloze handschoen is gemaakt uit leer en elastische nylon. De handpalm 

is voorzien van een kevlar versterking. Met klittenband afsluitbare polsmof. 

Merknaam  : Kong

Maat : L t/m XXXL

VE : 1

artikel: 100636-maat

artikel: 295399-maat

Kleur  : rood/zwart

Maat  : M t/m XL

Norm  : EN381-7

VE  : 1 

Veiligheidsklasse : 0 - 16 m/sec

Merknaam  : Oregon
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werkhandschoen

Volledig lederen werkhandschoen met klittenbandsluiting aan de pols. Soepel en 

daardoor een uitstekend gevoel met trimmers, bosmaaiers, heggenscharen etc.

Kleur : zwart

Maat : M t/m XL

Norm : EN 420 cat. 1

VE : 1

Merknaam : Oregon

artikel: 539170-maat

anti-shock werkhandschoen

Ideaal voor werkzaamheden met een hoger trillingsniveau. Biedt 

door zijn 3 mm dikke gel-laag op de kritische punten extra bescher-

ming tegen trillingen. Goede knokkelbescherming door dikke 

polstering. Gepolsterde, elastische Spandex rug voor een perfecte 

pasvorm, goed ademend. Vingertoppen versterkt met syntetisch 

leder. Polsmof met klittenbandsluiting. Handpalm uit ademend en 

wasbaar Clarino-synthetisch leder. Clarino-synthetisch leder is zeer 

sterk en slijtvast maar toch soepel en zacht en zorgt voor een goed 

tastgevoel en langere gebruiksduur. Het materiaal verhard, rekt en 

krimt niet. 3 mm Schokabsorberende gel-spots met Clarino-synthe-

tisch leder versterkt voor demping van trillingen en stoten. Vinger-

toppen aan de binnenzijde voorzien van siliconen antislip. Ademende 

zone tussen de vingers.

werkhandschoen

Universeel toepasbaar voor binnen en buiten. Zeer luxe en soepele handschoen uit 

hertenleer met Spandex rug. Gepolsterde, elastische Spandex rug voor een 

perfecte pasvorm, goed ademend. Vingertoppen met extra leer versterkt tegen 

slijtage. Polsmof met klittenbandsluiting. Handpalm uit naadloos, soepel en sterk 

hertenleer. Zeer hoog draagcomfort. Ademende zone tussen de vingers.

Type : 1950 Trapper

Maat  :S t/m XXL

Norm  : EN 388

Categorie  : EN 388 cat. 2

VE : 1

Merknaam  : Ferdy-F

werkhandschoen

Gebreide handschoen met polsmof. Uitgevoerd met “Grip-lijnen”. Garandeert 

goede grip bij bedienen van machines, gereedschappen en klimwerkzaamheden, 

ook bij nat weer. Bestaat uit 70% nylon en 30% polyester. Beide zijden draagbaar.

Norm   : EN 388

Categorie  : 2

VE  : 12

Merknaam  : Griffy

artikel: 100641-l

Type  : 1970 Anti-Schock

Maat  : S t/m XXL

Norm  : EN 388

Categorie  : EN 388 cat. 2

VE : 1

Merknaam  : Ferdy-F

artikel: 100632-maat

artikel: 100633-maat
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werkhandschoen

Geschikt voor het zwaardere werk en toch met een goed tastgevoel. Gepolsterde, 

elastische Spandex rug voor een perfecte pasvorm, goed ademend. Knokkelbescher-

ming uit neopreen. Extra versterking op de Spandex rug. Handpalm, vingertoppen 

en duimen met extra syntetisch leder versterkt tegen slijtage. Terry-cotton zweet 

absorbtie. Polsmof met klittenbandsluiting. Handpalm uit ademend en wasbaar 

Clarino-synthetisch leder. Clarino-synthetisch leder is zeer sterk en slijtvast maar 

toch soepel en zacht en zorgt voor een goed tastgevoel en langere gebruiksduur. 

Het materiaal verhard, rekt en krimt niet. Ademende zone tussen de vingers.

Type : 1935 Defender

Maat  :S t/m XXL

Norm  : EN 388

Categorie  : EN 388 cat. 2

VE : 1

Merknaam  : Ferdy-F

touch screen handschoen

1st Touch werkhandschoen, voorzien van de allernieuwste technologie 

binnen het werkhandschoenen bereik. Met de 1st Touch kan probleem-

loos het touchscreen van Smartfone en Tabletts (iPhone/iPad) worden 

bediend zonder de handschoen uit te trekken. De 1st touch heeft een 

soepele Nitril-foam coating, is daardoor slipvast en heeft een uitsteken-

de pasvorm.

Type  : 1st Touch

Maat  : 9 - 11

Norm  : EN 388

VE : 12

Merknaam  : OS

artikel:  34705090 (maat 9)
 34705110 (maat 11)

werkhandschoen

Voor alle werkzaamheden met verhoogde slijtage, o.a. afbouw, houtbouw, 

montage, machinebediening en materialhandling. Ademende openingen tussen 

de vingers. Knokkelbescherming uit neopreen. Handpalm, vingertoppen en 

duimen met extra syntetisch leder versterkt tegen slijtage. Terry-cotton zweet 

absorbtie. Polsmof met klittenbandsluiting. Handpalm uit ademend en wasbaar 

Clarino-synthetisch leder. Clarino-synthetisch leder is zeer sterk en slijtvast maar 

toch soepel en zacht en zorgt voor een goed tastgevoel en langere gebruiksduur. 

Het materiaal verhard, rekt en krimt niet. Ademende zone tussen de vingers.

Type : 1910 Power 

Maat  : S t/m XXL

Norm  : EN 388

Categorie  : EN 388 cat. 2

VE : 1

Merknaam  : Ferdy-F  artikel: 100635-maat

artikel: 100634-maat
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werkhandschoen gevoerd

Utility-Iso werkhandschoen met blauwe, gepolsterde en 

elastische Spandex rug voor een perfecte pasvorm. Ademend, 

flexibel en aangenaam. Polsafsluiting door middel van klitten-

bandsluiting. Met molton gevoerde uitvoering. Handpalm uit 

rundersplitleder.

Type   : 1651 Utility ISO

Maat   : L t/m XL

Norm   : EN 388 cat. 2

VE  : 12

Merknaam   : Upixx

artikel: 100630-maat

werkhandschoen

Gebreide stoffen handschoen met, groene latex coating. 

Uitgevoerd met tricot boord. Zeer soepel en sterk. 

Type  : 100639

Maat  : XL

Norm  : EN 420 & EN 388 Cat.2 

VE : 10

Merknaam  : Showa

artikel: 100639

werkhandschoen gevoerd

Gebreide handschoen met polyester / katoen met latex 

coating in uw handpalm en vingertoppen. Winter gevoerd.

 

Type   : Thermo 451

Maat   : M - L

Norm   : EN 420 & EN 388 cat. 2

VE  : 10

Merknaam   : Showa

artikel:  100618-maat

handschoenen | showa
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werkhandschoen

Imitatie van Prevent werkhandschoen. 

Type : Imitatie Prevent

Maat : Uni

Norm : EN 420 & EN 388

VE :12

Categorie:  2

artikel: 100642

werkhandschoen

Gebreide stoffen handschoen met rode 

latex coating. Uitgevoerd met tricot 

boord. Vingertop- en slagaderbescher-

ming. Snij- en slijtvast, goede grip. 

Type  : Prevent

VE : 12

Merknaam : Prevent

artikel: 100643
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uw handen zijn uw kostbaarste gereedschap.   

  Wees er zuinig op!

pas op voor slechte handschoenen.
Handzweet bevat een milde vorm van zuren welke echter overmatige chemicaliën uit 

de productie van handschoenen kunnen oplossen. Deze chemicaliën kunnen daardoor 

via de huid worden opgenomen. Dat het lichaam inderdaad stoffen via de huid kan 

opnemen kan men aantonen door een doorgesneden stuk knoflook tussen twee 

vingers te klemmen. Na ongeveer tien minuten zal men de smaak van knoflook gaan 

proeven. Het is daarom van groot belang  dat handschoenen worden gedragen die 

onder die onder veilige en verantwoorde condities geproduceerd zijn.

chroom in leder.
Om leer te conserveren en voor gebruik geschikt te maken moet het eerst gelooid worden, hierbij gebruikt men doorgaans 

chroom. Op zich is chroom niet gevaarlijk doch kan zich via een chemisch proces omzetten in Chroom 6. Dit kan ook na lange 

tijd nog plaatsvinden. Zelfs nadat handschoenen op de aanwezigheid van Chroom 6 zijn getest kan de omzetting bij met 

chroom behandelde handschoenen nog steeds plaatsvinden. Sækko Industri, producent van OX-ON handschoenen, gebruikt bij 

veel van zijn handschoenen Lanoline, een alternatief voor het chroom tijdens het looien. Lanoline is een plantaardige stof.Ook 

bij een chroomallergie dienen uitsluitend plantaardig gelooide handschoenen te worden gedragen.

chemicaliën in synthetische handschoenen.
Producenten in het verre oosten concentreren zich vaak meer op een lage prijs dan op productie 

volgens de in Europa voorgeschreven manier van looien met chemicaliën. Het is eerder regel dan 

uitzondering dat AZO chemicaliën voor het kleuren van materialen worden gebruikt. Bovendien 

worden vaak PAK’s , die op de Europese Reach lijst staan toegepast. In samenwerking met Hanse 

Control, een onafhankelijk chemisch test laboratorium in Duitsland voert Sækko Industri A/S een 

omvangrijk testprogramma uit. Een test programma dat zich uit in kwaliteit, productzekerheid 

maar ook in prijs. Wanneer men OX-ON werkhandschoenen koopt, kiest men voor een optimale 

productzekerheid.

bescherm uw handen.
Het totale OX-ON handschoenen assortiment bestaat uit meer dan 1200 artikelen en dekt nagenoeg het totale handschoenen 

spectrum. Hoewel vele werkzaamheden ook zonder handschoenen kunnen plaatsvinden moet men zich realiseren dat hand-

schoenen een veel beter houvast geven en daardoor de risico’s verkleinen.

waarom nog handschoenen gebruiken die geen goede 

pasvorm hebben?
Handschoenen die niet de juiste maat hebben kunnen juist gevaarlijke situaties opleveren. Het OX-ON 

programma biedt niet alleen veel verschillende uitvoeringen maar per type ook veel verschillende 

maten zodat er altijd een goed passende maat beschikbaar is.

Zwetende handen vermijden.
Bij het dragen van handschoenen zal de hand gaan zweten. Dit ontstaat deels ten gevolge van het materiaal van de handschoen 

en deels onder invloed van de tijd dat men de handschoenen draagt. Lederen handschoenen zullen het zweet optimaal absorbe-

ren maar het grootste deel van de synthetische handschoenen juist niet.

Zogenaamde Latex gecoate-handschoenen worden vaak op grond van de vieze lucht door overmatig zweten weggegooid, niet 

omdat de handschoen versleten is. Enkele handschoenen zijn zogenaamd “Saniticed” bewerkt, wat wil zeggen dat deze de 

bacteriën afbreken welke de zweetlucht veroorzaken.

Bij gebruik van handschoenen tegen chemicaliën is het noodzakelijk goed passende rubberen, nitril, of gelijkwaardige hand-

schoenen te dragen. Om het zweet te absorberen van kan eventueel een dunne katoenen binnenhandschoen worden gedragen 

die na gebruik kan worden gewisseld.



werkhandschoen

Thermo Light werkhandschoen uit acryl/polyester weefsel met een 

Latex coating. Optimale pasvorm, goed tastgevoel en licht gevoerd.

Type  : Thermo Light

Maat  : 8 t/m 11

Norm  : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6 

Merknaam : OX-ON

werkhandschoen gevoerd 

Gebreide polyester werkhandschoen met zwarte Latex coating 

op de binnenhand, wintervoering en elastische polsmof.

Type : Multi Grab Cool

Maat : 9 t/m 10

Norm : EN 420 & EN 388 & EN 511 cat. 2

VE : 6 

Merknaam : OX-ON

werkhandschoen gevoerd

Gebreide handschoen met polyester / katoen met latex coating in uw handpalm en vingertop-

pen. Winter Lined. Biedt veilige grip. Gebruik: Visverwerking, montage, bouw, bos / tuin.

Type  : Power Grab Thermo

Maat  : 7 t/m 11

Norm  : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6 

Merknaam  : OX-ON  artikel: 100613-7

artikel: 100654-maat

artikel:  198.59 (9) 
198.60 (10) 
198.61 (11)

werkhandschoen

Gebreide handschoen met nylon dubbele NBR voering in de 

handpalm en vingertoppen. Goede grip in natte omgevingen. 

Goede gevoeligheid.

Type  : Active Grip

Maat  : 7 t/m 11

Norm  : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6

artikel: 100615-maat

werkhandschoen

Gebreide handschoen met polyester / katoen met latex coating in uw 

handpalm en vingertoppen. Goede grip in natte en droge omgevin-

gen. Gebruik: Bouw, bos / tuin.

Type  : Power Grab

Maat  : 6 t/m 11

Norm  : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6

Merknaam : OX-ON artikel: 100610-maat
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werkhandschoen

Werkhandschoen met polsmof. Een Polyurethan (PU)  

handschoen met zwarte Spandex stof rug.

Type  : Dark

Maat  : 7 t/m 11

Norm  : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6

Merknaam : OX-ON

artikel: 100607-maat

werkhandschoen

Uitgevoerd met polsmof en klittebandsluiting. PU handvlak en 

bovenzijde uit zwarte Spandexstof.

Type  : Xtreme 1

Maat  : 8 t/m 11

Norm  : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6 

Merknaam : OX-ON artikel: 100606-maat

handschoenen | 

werkhandschoen

Lichte en soepele werkhandschoen met microvezel handpalm en 

spandex rug. Geschikt voor verpakkingswerk, tuinieren en 

hobbygebruik.

Type  : Xtreme 2

Maat  : 10 - 11

Norm  : EN 420 cat. 1

VE : 6

Merknaam : OX-ON artikel: 100619-maat

werkhandschoen

Lichte en soepele werkhandschoen met PU handpalm en 

spandex rug. Met PU versterkte vingers en knokkels. Geschikt 

voor verpakkingswerk, tuinieren en hobbygebruik. 

Type  : Xtreme 3

Maat  : 9 t/m 11

Norm  : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6 

Merknaam : OX-ON  artikel: 100627-maat
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werkhandschoen

Ongevoerde, kalfsleren handschoen met perfecte pasvorm. Met 

klittebandsluiting en blauwe stoffen handschoenenrug.

 

Type  : NIPPON

Maat  : 8 t/m 12

Norm  : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6

Merknaam : OX-ON  artikel: 100638-maat

werkhandschoen

Keox werkhandschoen uit geitenleer, naturel met zwarte 

Spandex rug. Klittenbandsluiting aan de pols.

Type : Keox

Maat : 8 t/m 12

Norm : EN 420 cat. 1 & EN 388 

VE : 6

Merknaam : OX-ON

artikel:  176.28 (8) 
176.29 (9) 
176.30 (10) 
176.31 (11) 
176.32 (12)

werkhandschoen

Plantaardig gelooide ongevoerde geitenleren handschoen. Rug 

uit Lycra/katoen en voorzien van klittenband polsmof. Uitste-

kende pasvorm. Deze handschoenen zijn gelooid zonder 

gebruik van het giftige Chroom 6 en derhalve geschikt voor 

gebruik bij chroom allergie.

Type  : Eco Line 1

Maat  : 8 t/m 11

Norm  : EN 420 cat. 1 

VE : 6

Merknaam : OX-ON

artikel: 100637-maat

werkhandschoen

Hoogwaardige werkhandschoen uit syntetisch leder met 

siliconen noppen in de handpalm. Rug uit Neopreen. Voorzien 

van klittenbandsluiting.

Type   : Xtreme 4

Maat   : 10 - 11

Norm   : EN 420 cat. 1 

VE  : 6 

Merknaam : OX-ON  artikel: 100661-maat
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werkhandschoen

Palm uitgevoerd in zacht rundleer. Ongevoerd. Slip-on-model. 

Toepassing: Verpakking en montage werk, bos, tuin en vrije tijd.

Type  : KENWO

Maat  : 8 t/m 12

Norm  : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6

Merknaam : OX-ON

artikel: 100614-maat

handschoenen | 

werkhandschoen

Sportieve PU-handschoen. Rug uit rode elastische Spandex. 

PU-versterking op vingers en knokkels en voorzien van klittenband 

sluiting.

Type : Zanic 3

Maat  : 9 t/m 11

Norm  : EN 420 cat. 1

werkhandschoen

Half gevoerde, geitenlederen werkhandschoen. Uitgevoerd met 

kap met elastieken zwarte Spandex rug.

Type : Stone 2

Maat : 8 t/m 12

Norm : EN 420 cat. 1 

VE : 6

Merknaam : OX-ON artikel: 100652-maat

werkhandschoen

Rundleren werkhandschoen met polsmof en klittebandsluiting. 

Zeer soepel en met goede pasvorm. Rug in zwarte Spandex stof.

Type  : Mechanic

Maat : 8 t/m 11

Norm : EN 420 cat. 1 

VE : 6

Merknaam : OX-ON artikel: 100608-maat

werkhandschoen

Ongevoerde, rundlederen werkhandschoen. Uitgevoerd met 

kap en zwarte Spandex stoffen rug.

Type  : STONE

Maat : 8 t/m 12

Norm : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6

Merknaam : OX-ON artikel: 100609-maat

VE : 6

Merknaam : OX-ON artikel: 100660-maat
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werkhandschoen

Carat werkhandschoen uit geitenleer en voorzien van een lichte 

voering. Bovenkant uit een katoen/lycra weefsel waarbij de kap 

is voorzien van een gerubberiseerde versteviging.

Type : Carat

Maat : 8 t/m 12

Norm : EN 420 cat. 1

VE : 6

Merknaam : OX-ON

werkhandschoen

Thermo werkhandschoen uit geitenleer met grijze stoffen 

bovenkant. Voorzien van wintervoering en manchet.

Type : Thermo

Maat : 8 t/m 12

Norm : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2 

VE : 6

Merknaam : OX-ON  artikel: 100655-maat

artikel: 100653-maat

werkhandschoen

Gevoerde, zeer soepele geitenleren handschoen met kap. Lycra/

polyester handschoenenrug sterk waterafstotend.

Type  : Winter driver

Maat : 9 t/m 12

Norm : EN 420 cat. 1 

VE : 6 

Merknaam : OX-ON artikel: 100617-maat

werkhandschoen

Leren handschoen voor de kinderen met katoenen 

rug en uitgevoerd met kap.

Type  : Kids

Maat : 5 t/m 6

Norm : EN 420 cat. 1

VE : 12

Merknaam : OX-ON

artikel:  100611-5 (6-8 jaar) 
100611-6 (8-10 jaar)

werkhandschoen

Gevoerde rundlederen werkhandschoen, naturel. Blauwe textiel 

rug. Met rubber verstevigde kap.

Type : Granit

Maat : 8 t/m 12

Norm : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2

VE : 6

Merknaam : OX-ON artikel: 100640-maat
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solaris veiligheidshelm

Veiligheidshelm in SOLARIS uitvoering. Deze maakt einde aan houdbaar-

heidsdiscussies in het veld. De Uvicator senor op de achterzijde van de helm 

registreert de UV-radiatie die de helm ontvangt. Hij verkleurt van rood naar 

wit in de richting van de wijzers van de klok naarmate de helm aan zonlicht 

wordt blootgesteld. Modern vormgegeven helm met verbeterde ventilatie, 

unieke stootdemping en een binnenwerk met vier textielen steunbanden. 

Type : G2000 UV

Maat : 54 - 62 cm

Norm : EN 397

Gewicht : 340 g

veiligheidshelm

De helm is voorzien van ventilatieopeningen, verlaagde 

achterkant en zeemleren hoofdband. Binnenwerk met 

vier textielen steunbanden. Materiaal: ABS 

Type : G22

Maat : 54 - 62 cm

Norm : EN 397

Gewicht : 310 g

Kleur : oranje of geel 

veiligheidshelm combinatie

De helm is voorzien van ventilatieopeningen, verlaagde achterkant en zeemleren 

hoofdband. Het binnenwerk heeft vier textielen steunbanden. Compleet met 

gehoorbeschermer Optime II en vizier V1B.

Type : G22

Maat : 54 - 62 cm

Norm : EN 397 & EN 352-2 & E1731

veiligheidshelm

Deze beoogde ABS opvolger van de G22 helm is bedoeld voor zware omstandigheden waar 

gedegen bescherming, optimale ventilatie en een ruim gezichtsveld worden vereist. 

Wanneer veel omhoog gekeken moet worden (boomverzorgers) dan is het binnenwerk 180 

graden verdraaibaar zodat de zonnklep aan de achterzijde wordt gedragen. Hierdoor 

minder belasting voor de nek bij het omhoog kijken. Deze helm is standaard voorzien van 

Uvicator sensor die visueel aangeeft wanneer de helm vervangen moet worden. Hij 

verkleurt van rood naar wit in de richting van de wijzers van de klok naarmate de helm aan 

zonlicht wordt blootgesteld. Modern vormgegeven helm met verbeterde ventilatie, unieke 

stootdemping en een binnenwerk met vier textielen steunbanden. Binnenwerk ook 

voorzien van hoofdmaat-snelverstelling d.m.v. een draaiknop en synthetische zweetband. 

Type : G3000 UV

Maat : 54 - 62 cm

Norm : EN 397

Gewicht : 310 g

artikel:  103828-g 
103828-o

artikel:  103970-g 
103970-o

artikel:  103935-o 
103935-g

Materiaal : ABS

Merknaam : Peltor

Merknaam : Peltor

artikel:  103927-g 
103927-o

Kleur : oranje of geel

Materiaal : ABS

Merknaam : Peltor

Kleur : oranje of geel

Materiaal : ABS

Merknaam : Peltor

Kleur : oranje of geel

Materiaal : ABS 

Merknaam : Peltor
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artikel:  103829-g 
103829-o

Zweetband

Zweetband voor veiligheidshelm.

Type : HYG4

Merknaam : Peltor

 

artikel:  103930

hoofdbescherming | helm toebehoren

solaris veiligheidshelm combinatie

Een helmcombinatie die voldoet aan de moderne eisen van vandaag: laag in 

gewicht en optimaal draagcomfort. Binnenwerk met vier textielen steunbanden. 

Verbeterde ventilatieopeningen en uniew ke stootdemping. Compleetmet 

gehoorbeschermer H31 en kunststof gaasvizier V4B. 

Type : G2000 UV

Maat : 54 - 62 cm

Norm : EN 397 & EN 352-2 & E1731

oregon yukon veiligheidshelm

Veiligheidshelm uit polypropyleen met een binnenwerk met 6 banden. Breed en 

solide RVS gaasvizier en comfortabele gehoorbeschermers. De helm is voorzien van 6 

ventilatieopeningen voor een betere warmteafvoer. Eenvoudig verstelbare hoofd-

band d.m.v. draaiknop.

Type : Yukon

Maat : 54 - 62 cm

Norm : EN 397 & EN 352-2 & E1731

Kleur : oranje 

binnenwerk

Vervangbaar binnenwerk met 4 

textielen banden. Uitgevoerd met 

lederen- vervangbare zweetband 

en nekband verstelling.

Type : G2D

Maat : 54 - 62 cm

Merknaam : Peltor1

 

artikel:  103932

veiligheidsbril helmbinnenmontage

V6C en V6E. Veiligheidsbril voor montage in de Peltor helm. Het bestaande vizier 

kan over de bril worden gebruikt terwijl de bril zelf kan worden opgeklapt tussen 

de helmschaal en het binnenwerk. Leverbaar in de kleuren Amber en Clear. 

Type : V6C en V6E

Norm : EN 166

Kleur : amber of clear

Merknaam : Peltor

artikel:  103977 (amber) 
103978 (clear)

Kleur : oranje of geel

Materiaal : ABS

Merknaam : Peltor

Materiaal : Polypropyleen

Merknaam : Oregon

artikel: 562412
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artikel:  103829-g 
103829-o

hoofdbescherming | helm toebehoren

nekbescherming

Met de nekbeschermer voorkomt u dat spaanders en dergelijke in de kraag van 

uw kleding terechtkomen. Biedt ook bescherming tegen regen, sneeuw en zon. 

Geschikt voor alle Peltor helmen. 

Type : GR3C

Merknaam : Peltor artikel:  103763

kinband

Elastische kinband voor de G22 & G3000 helmen.  

Type : GH1

Merknaam : Peltor

 

artikel:  103944

hoofdbescherming | helm toebehoren

nekbescherming

Nekbescherming voor G22 en G2000 helm. 

Type : GR1C

Merknaam : Peltor

 

artikel:  103932

kinband

Elastische kinband voor de G2000 helmen. 

Type : GH2

Merknaam : Peltor

artikel:  103955

steekbevestiging

Steekbevestiging - voor gelaatsschermmontage op helm.

Type  : P3EV

Geschikt voor o.a. : G22, G3000, Petzl

Merknaam  : Peltor 

artikel:  103938

vizierafdichting

Om uw vizier stofdicht op de helm te laten aansluiten. 

Voor vizier type V1. 

Type : GR2B

Merknaam : Peltor

 

artikel:  103919
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scharnierset

Vervangingsscharnier-set voor V4 viziermontage met zonneklep.

Type : V412

Merknaam : Peltor

 

artikel:  103949

steekbevestiging 

Voor het monteren van gelaatsscherm aan helm zonder gebruik 

te maken van gehoorbescherming.

Type : P3KV/2

Geschikt voor : G2000

Merknaam : Peltorartikel:  103940

vizier

Nylon vizier voor helm montage.

Type : V1B

Norm : EN 1731

Uitvoering : kunststof gaas

Merknaam : Peltor

artikel:  103908

vizier

Metaal gaas vizier voor helm 

montage.

Type : V1C

Norm : EN 1731

Uitvoering : metaal gaas

Merknaam : Peltor 

artikel:  103934

vizierhouder

Opvolger van de 

conventionele vizieren 

uit de V1 serie. Deze 

losse vizierhouder is uit 

te rusten met verschillen-

de vizieren uit de 5 serie.

Type : V5

Merknaam : Peltor

artikel: 103937

vizier

Los polyamide gaas vizier ten 

behoeve van de G500 vizierset 

of de V5 vizierhouder voor 

helmmontage. 

Type :5B

Merknaam : Peltor

artikel: 103939

vizier

Los RVS gaas vizier ten behoeve van de G500 

vizierset of de V5 vizierhouder voor helmmontage. 

Type : 5C

Merknaam : Peltor artikel: 103929

vizier

Los transparant polycarbonaat vizier ten behoeve van de G500 

vizierset of de V5 vizierhouder voor helmmontage. 

Type : 5F

Merknaam : Peltor  artikel: 103931
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vizier

Extra groot en uiterst impact- en  krasvast vizier van polycarbonaat. Voor 

montage op veiligheidshelm.

Type : V4K

Norm : EN 166

Uitvoering : transparant

Merknaam : Peltor  artikel:  103946

vizier

Uiterst impact- en krasbestendige vizier van polycarbonaat. 

Goede lichtdoorlaatbaarheid. Standaard voorzien van zonne-

klep aan bovenzijde van vizier. Voor montage op veiligheids-

helm.

Type : V4F

Norm : EN 166

Uitvoering : transparant

Merknaam : Peltor 

 

vizier

Uiterst impact- en krasbestendige vizier van polycarbonaat. 

Goede lichtdoorlaatbaarheid. Voor montage op veiligheidshelm.

Type : V2C

Norm : EN 166

Uitvoering : transparant

Merknaam : Peltor artikel:  103933

artikel:  103948

vizier

Nylon vizier met zonnenklep voor montage op veiligheidshelm.

Type : V4B

Norm : EN 1731

Uitvoering : nylon gaas

Merknaam : Peltor artikel:  103947

vizier

Gepatenteerd gaasvizier van geëtst rvs met matte afwerking. Optimaal zicht, ongehin-

derd gezichtsveld. Optimale gaasconstrucite voor extra duurzaamheid en bescherming. 

Voor montage op veiligheidshelm.

Type : V4J

Norm : EN 1731

Uitvoering : RVS gaas

Merknaam : Peltor

 artikel:  103936
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klimhelm

Vernieuwde Petzl Vertex veiligheidshelm met geïntegreerde 

bevestigingspunten voor gehoorbeschermers en het speciale 

Petzl klapvizier 103784 (A15). De Vertex voldoet aan de 

EN12492 en is voorzien van een degelijke kinband. De ventila-

tieopeningen in de schaal zijn af te sluiten waardoor het 

draagcomfort optimaal regelbaar is. Deze ideale helm voor 

boomverzorgers is met een hand in grootte te verstellen en 

heeft door het ontbreken van de klep een optimaal zicht. De 

Vertex is tevens te voorzien van alle standaard Peltor gehoorbe-

schermers (3 mm gleuf) en vizieren en wordt geleverd in de 

kleuren rood en wit en oranje. De helmen mogen tot 10 jaar na 

productiedatum worden gebruikt..

Type : Vertex Vent

Kleur : rood, wit of oranje

Maat : 53 - 63 cm

Norm : EN 12492 & EN 397

Gewicht : 445 g

petZl vizier

Vizier voor de vernieuwde Petzl Vertex en Alveo veiligheidshelm 

met geïntegreerde bevestigingspunten. Dit glasheldere 

krasvaste vizier sluit goed aan op de helmrand en schuift over 

de helm zonder uitteeksels te vormen hetgeen het aanhaken 

van takken in de boom voorkomt. 

Type : Vizir

Norm : EN 166

Gewicht : 60 g

Uitvoering : transparant

Merknaam : Petzl

artikel:  103784

artikel:  103783-r 
103783-w 
103783-o
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vizierset

Verstelbaar hoofdbandstel met meerdere instelmogelijkheden van 

hoofd en nekband. Voorzien van opklapbaar fijnmazig RVS gaasvi-

zier waarin eenvoudig een eveneens opklapbare veiligheidsbril kan 

worden gemonteerd. Hiermaa ontstaat een gelaatsbescherming 

welke uitermate geschikt is voor het gebruik met de bosmaaier of bij 

andere werkzaamheden waarbij een helm niet nodig is en de kans 

bestaat op met hoge snelheid (tot 45 m/s) rondvliegende deeltjes. 

Het hoofdbandstel is uitgerust met gehoorbeschermers maar kan 

desgewenst ook zonder deze worden gebruikt. Aan de voorzijde is 

een ventilerend front voorzien terwijl de zweetband vervangbaar is. 

Kleur : oranje 

Maat : 54 - 62 cm

Type : G500

Norm : EN 1731 & EN 352-1

Snr waarde : 26 dB

Uitvoering : RVS gaas

Merknaam : Peltor

artikel:  103910

vizier

Voor bevestiging aan Peltor gehoorkappen met hoofdbeugel. 

Voor bosbouw, industrie, enz. Exclusief gehoorbeschermer. 

Type : V4F

Norm : EN 166

Uitvoering : transparant

Merknaam : Peltor

artikel: 103907

vizier

Voor bevestiging aan Peltor gehoorkappen met hoofdbeugel. 

Voor bosbouw, industrie, enz. Exclusief gehoorbeschermer.  

Type : V40A

Norm : EN 1731

Uitvoering : staalgaas

Merknaam : Peltor 

artikel:  103964

scharnierset

MULTI VIZIER. Vervangingsscharnier-set voor V4 viziermon-

tage met zonneklep.  

Type : V413

Merknaam : Peltor

artikel:  103909
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vizier

Gezichtsscherm van staalgaas. 

Norm : EN 1731

Uitvoering : staalgaas

Merknaam : Oregon

artikel:  515065

vizier

Gehoorbeschermer met opklapbaar polycarbonaat vizier.

Norm : EN 166 & EN 352-1

Kleur : geel 

Snr waarde : 25 dB

Uitvoering : transparant

Merknaam : Oregon

artikel:  515062

vizier

Hoofdband met éénpuntsregeling. Met helder opklap-

baar polycarbonaat vizier. 

Norm : EN 166

Uitvoering : transparant

Merknaam : Oregon

artikel:  515063

vizier

Gezichtsscherm van helder polycarbonaat. 

Norm : EN 166

Uitvoering : transparant

Merknaam : Oregon

artikel:  515066

vizier

Gehoorbeschermer met opklapbaar staalgaas vizier.

Norm : EN 1731 & EN 352-1

Kleur : geel 

Snr waarde : 25 dB

Uitvoering : staalgaas

Merknaam : Oregon

artikel:  q515061

vizier

Hoofdband met éénpuntsregeling. Met opklapbaar vizier. 

Norm : EN 1731

Uitvoering : staalgaas

Merknaam : Oregon

 

artikel:  515064
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veiligheidsbril

MARCUS GRÖNHOLM veiligheidsbril. Hypoallergeen metalen 

montuur met instelbare neuspads. Buigzame, met rubber 

beklede oorveren voor extra draagcomfort en instelbaarheid. 

Platte oortippen met verende scharnieren, te dragen onder de 

veiligheidshelm. Gedecentreerde dubbele en sterkgebogen 

polycarbonaatlenzen voor optimate oogbescherming en 

maximaal gezichtsveld. 

Kleur  : brons/zwart

Norm  : EN 166

Merknaam : 3M

artikel:  103981

veiligheidsbril

MARCUS GRÖNHOLM veiligheidsbril. Hypoallergeen metalen 

montuur met instelbare neuspads. Buigzame, met rubber 

beklede oorveren voor extra draagcomfort en instelbaarheid. 

Platte oortippen met verende scharnieren, te dragen onder de 

veiligheidshelm. Gedecentreerde dubbele en sterkgebogen 

polycarbonaatlenzen voor optimate oogbescherming en 

maximaal gezichtsveld. Glazen zijn blauw weerspiegelend. 

Kleur  : blauw/zwart

Norm  : EN 166 

Merknaam : 3M

artikel:  103984

veiligheidsbril

METALIKS SPORT. Hypoallergeen met instelbare neusbrug. 

Buigzame met rubber beklede oorveren voor extra draagcom-

fort en instelbaarheid. Gedecentreerde polycarbonaatlenzen, 

sterk gebogen voor optimale oogbescherming en maximaal 

gezichtsveld. 

Kleur  : blauw

Norm  : EN 166 

Merknaam : 3M 

artikel:  103986

veiligheidsbril

SOLUS. Lichte en kleurrijke veiligheidsbril met een uitsteken-

de pasvorm en een hoog comfort. Weerspiegelende lenzen.

Kleur  : rood

Norm  : EN 166  

Merknaam : 3M

artikel:  103987

veiligheidsbril

SOLUS. Lichte en kleurrijke veiligheidsbril met een uitsteken-

de pasvorm en een hoog comfort. Weerspiegelende lenzen. 

Kleur  : brons

Norm  : EN 166  

Merknaam : 3M

artikel:  103988

veiligheidsbril

METALIKS. Gepolijst metalen montuur met elegante gedecen-

treerde basis-10 lenzen voor maximale oogbescherming en 

optimaal gezichtsveld. Comfortabele platte oorveren met 

zachte oortippen voor optimale pasvorm. Zachte instelbare 

neuskussentjes, afgestemd op naganieg alle neusvormen en 

-maten. 

Kleur  : grijs

Norm  : EN 166 

Merknaam : 3M

artikel:  103985
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veiligheidsbril

FUEL. De hoge kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn 

vervaardigd uit krasbestendig hogedichtheids nylon, een 

materiaal dat bestand is tegen impact, torsie en extreme 

hitte. De vormgeving van het spuitgegoten montuur 

voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden 

ontwricht. De ventilatiekanalen boven de neusbrug en 

langs de zijflappen voorkomen condensvorming. 

Weerspiegelende lenzen. De FUEL brillen worden in een 

opbergtasje van microvezel geleverd dat de lens niet 

alleen beschermd maar ook reinigt.

Kleur  : grijs

Norm  : EN 166 

Merknaam   : 3M

artikel:  103991

veiligheidsbril

NASSAU RAVE. De functionele lens en de zijkappen van de 

Nassau klikken in het eenvoudige montuur dat uitgerust is met 

instelbare veren. De Nassau Rave is voorzien van goede 

ventilatie en oorveren met pantoscopische hoekinstelling.

Kleur : zwart/smoke

Norm : EN 166

Merknaam   : 3M

artikel:  103994

veiligheidsbril

FUEL. De hoge kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn 

vervaardigd uit krasbestendig hogedichtheids nylon, 

een materiaal dat bestand is tegen impact, torsie en 

extreme hitte. De vormgeving van het spuitgegoten 

montuur voorkomt dat de lenzen door een frontale 

klap worden ontwricht. De ventilatiekanalen boven de 

neusbrug en langs de zijflappen voorkomen condens-

vorming. Weerspiegelende lenzen. De FUEL brillen 

worden in een opbergtasje van microvezel geleverd 

dat de lens niet alleen beschermd maar ook reinigt. 

Kleur  : blauw

Norm  : EN 166 

Merknaam : 3M

artikel:  103989

veiligheidsbril

NASSAU PLUS. De functionele lens en de zijkappen van de 

Nassau klikken in het eenvoudige montuur dat uitgerust is 

met verstelbare veren. Blauw montuur met heldere lens. 

Kleur  : blauw/blank

Norm  : EN 166 

Merknaam   : 3M

artikel:  103992

veiligheidsbril

FUEL. De hoge kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn 

vervaardigd uit krasbestendig hogedichtheids nylon, een 

materiaal dat bestand is tegen impact, torsie en extreme 

hitte. De vormgeving van het spuitgegoten montuur 

voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden 

ontwricht. De ventilatiekanalen boven de neusbrug en langs 

de zijflappen voorkomen condensvorming. Weerspiegelende 

lenzen. De FUEL brillen worden in een opbergtasje van 

microvezel geleverd dat de lens niet alleen beschermd maar 

ook reinigt.

Kleur  : rood   

Norm  : EN 166   

Merknaam   : 3M 

artikel:  103990



48 Stierman: equipment for profeSSionalS

hoofdbescherming | brillen

veiligheidsbril

FUEL. De hoge kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn 

vervaardigd uit krasbestendig hogedichtheids nylon, een 

materiaal dat bestand is tegen impact, torsie en extreme 

hitte. De vormgeving van het spuitgegoten montuur 

voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden 

ontwricht. De ventilatiekanalen boven de neusbrug en 

langs de zijflappen voorkomen condensvorming. 

Weerspiegelende lenzen. De FUEL brillen worden in een 

opbergtasje van microvezel geleverd dat de lens niet 

alleen beschermd maar ook reinigt.

Kleur  : grijs

Norm  : EN 166 

Merknaam   : 3M

artikel:  103991

veiligheidsbril

NASSAU RAVE. De functionele lens en de zijkappen van de 

Nassau klikken in het eenvoudige montuur dat uitgerust is met 

instelbare veren. De Nassau Rave is voorzien van goede 

ventilatie en oorveren met pantoscopische hoekinstelling.

Kleur : zwart/smoke

Norm : EN 166

Merknaam   : 3M

artikel:  103994

veiligheidsbril

FUEL. De hoge kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn 

vervaardigd uit krasbestendig hogedichtheids nylon, 

een materiaal dat bestand is tegen impact, torsie en 

extreme hitte. De vormgeving van het spuitgegoten 

montuur voorkomt dat de lenzen door een frontale 

klap worden ontwricht. De ventilatiekanalen boven de 

neusbrug en langs de zijflappen voorkomen condens-

vorming. Weerspiegelende lenzen. De FUEL brillen 

worden in een opbergtasje van microvezel geleverd 

dat de lens niet alleen beschermd maar ook reinigt. 

Kleur  : blauw

Norm  : EN 166 

Merknaam : 3M

artikel:  103989

veiligheidsbril

NASSAU PLUS. De functionele lens en de zijkappen van de 

Nassau klikken in het eenvoudige montuur dat uitgerust is 

met verstelbare veren. Blauw montuur met heldere lens. 

Kleur  : blauw/blank

Norm  : EN 166 

Merknaam   : 3M

artikel:  103992

veiligheidsbril

FUEL. De hoge kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn 

vervaardigd uit krasbestendig hogedichtheids nylon, een 

materiaal dat bestand is tegen impact, torsie en extreme 

hitte. De vormgeving van het spuitgegoten montuur 

voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden 

ontwricht. De ventilatiekanalen boven de neusbrug en langs 

de zijflappen voorkomen condensvorming. Weerspiegelende 

lenzen. De FUEL brillen worden in een opbergtasje van 

microvezel geleverd dat de lens niet alleen beschermd maar 

ook reinigt.

Kleur  : rood   

Norm  : EN 166   

Merknaam   : 3M 

artikel:  103990

49Stierman: equipment for profeSSionalS

hoofdbescherming | brillen hoofdbescherming | brillen

veiligheidsbril

Boogvormig glas uit één unit. Met 

verstelbare benen voor maximaal comfort. 

Grijze benen (tevens glashouder) en 

heldere neusbeschermer. 

artikel:  q515071

veiligheidsbril

Boogvormig ZWART glas uit één unit. Met 

zwarte verstelbare benen (tevens glashou-

der) en instelbare veren voor maximaal 

comfort en zwarte neusbeschermer. 

artikel:  q525251

veiligheidsbril

Boogvormig ZWART glas uit één unit. Met 

zwarte verstelbare benen (tevens glashou-

der) voor maximaal comfort en zwarte 

neusbeschermer. 

artikel:  q525253

veiligheidsbril

Geheel afsluitend montuur met heldere 

polycarbonaat glazen. CE goedgekeurd. 

artikel:  q515073

veiligheidsbril

Boogvormig ZWART GESPIGELED glas uit één unit. Met 

zwarte verstelbare benen (tevens glashouder) voor maxi-

maal comfort en zwarte neusbeschermer. 

artikel:  q525252

veiligheidsbril

Heldere, lichtgewicht veiligheidsbril.  

Norm : EN 166

Kleur : transparant

Merknaam : Oregon

artikel:  q539169

Norm : EN 166

Kleur : zwart/transparant

Merknaam : Oregon

Norm : EN 166

Kleur : zwart/smoke

Merknaam : Oregon

Norm : EN 166

Kleur : zwart/smoke

Merknaam : Oregon

Norm : EN 166

Kleur : getint

Merknaam : Oregon
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veiligheidsbril

Boogvormig HELDER GEEL glas uit één unit. Met verstel-

bare benen voor maximaal comfort. Zwarte glashouder, 

benen en neusbeschermer.

Norm : EN 166

Kleur : zwart/geel

Merknaam : Oregon

artikel:  q515069

veiligheidsbril

Boogvormig ZWART glas uit één unit. Met verstelbare 

benen voor maximaal comfort. Zwarte glashouder, 

benen en neusbeschermer. 

Norm : EN 166

Kleur : zwart/smoke

Merknaam : Oregon

artikel:  q515070

veiligheidsbril

Boogvormig HELDER glas uit één unit. Met verstelbare 

benen voor maximaal comfort. Zwarte benen en neusbe-

schermer.

Norm : EN 166

Kleur : zwart/transparant

Merknaam : Oregon

artikel:  q525249

veiligheidsbril

Boogvormig GEEL glas uit één unit. Met zwarte verstelbare 

benen (tevens glashouder) en instelbare veren voor 

maximaal comfort en gele neusbeschermer. 

Norm : EN 166

Kleur : zwart/geel

Merknaam : Oregon

artikel:  q525250

veiligheidsbril

Boogvormig HELDER glas uit één unit. Met verstelbare 

benen voor maximaal comfort. Zwarte glashouder, 

benen en neusbeschermer.

Norm : EN 166

Kleur : zwart/transparant

Merknaam : Oregon

artikel:  q515068

nekkoord veiligheidsbril

Voor veiligheidsbril   

Merknaam : Oregon

artikel:  525254

hoofdbescherming | brillen
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artikel: 103976

artikel: 103980
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peltor litecom iii

Lite Com III PMR446. Gehoorbeschermer met geïntegreerde zender en 

ontvanger. Maakt kabels en losse portofoons overbodig. Voorzien van 

ingebouwde “active sound” werking welke het geluid boven de 82dB 

automatisch dempt maar waarbij normaal omgevingsgeluid en spraak 

gewoon hoorbaar blijft. Werkt op 446 MHz en beschikt over 8 kanalen 

en 38 subkanalen waardoor verschillende gebruikersgroepen door 

elkaar kunnen communiceren zonder elkaar te storen.. Licentievrije 

communicatie op afstand en bij veel omgevingslawaai zoals bij het 

werken in hoogwerkers en met kranen. Leverbaar als hoofdbeugel en 

voor helmmontage. Ook te combineren met mobiele telefoon of 

externe portofoons. Accupack en lader optioneel verkrijgbaar. Wordt 

geleverd compleet met een extra hygiëneset en microfoontape. 

Kleur  : donkerblauw

SNR waarde  : 30 dB

Merknaam  : Peltor

peltor litecom basic

Headset met ingebouwde communicatie op 8 kanalen in de PMR 446 

MHz band. Door de 38 subkanalen is het mogelijk dat verschillende 

gebruikersgroepen met elkaat kunnen communiceren zonder elkaar te 

storen. Alle instellingen vinden plaats op de kap en worden d.m.v. een 

stem bevestigd. Indien de Lite-Com basic niet wordt gebruikt schakelt 

deze automatisch uit om de batterijen te sparen. Voeding d.m.v. penlite 

batterijen. Te gebruiken in combinatie met andere PMR headset of 

Midland portofoon 103982. 

Kleur  : donkerblauw

SNR waarde  : 30 dB

Merknaam  : Peltor 

peltor litecom iii

Lite Com III PMR446. Gehoorbeschermer met geïntegreerde zender en 

ontvanger. Maakt kabels en losse portofoons overbodig. Voorzien van 

ingebouwde “active sound” werking welke het geluid boven de 82dB 

automatisch dempt maar waarbij normaal omgevingsgeluid en spraak 

gewoon hoorbaar blijft. Werkt op 446 MHz en beschikt over 8 kanalen 

en 38 subkanalen waardoor verschillende gebruikersgroepen door 

elkaar kunnen communiceren zonder elkaar te storen.. Licentievrije 

communicatie op afstand en bij veel omgevingslawaai zoals bij het 

werken in hoogwerkers en met kranen. Leverbaar als hoofdbeugel en 

voor helmmontage. Ook te combineren met mobiele telefoon of 

externe portofoons. Accupack en lader optioneel verkrijgbaar. Wordt 

geleverd compleet met een extra hygiëneset en microfoontape. 

Kleur  : donkerblauw

SNR waarde  : 31 dB

Merknaam  : Peltor 

hoofdbescherming | brillen
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peltor litecom basic

Headset met ingebouwde communicatie op 8 kanalen in de PMR 446 

MHz band. Door de 38 subkanalen is het mogelijk dat verschillende 

gebruikersgroepen met elkaat kunnen communiceren zonder elkaar te 

storen. Alle instellingen vinden plaats op de kap en worden d.m.v. een 

stem bevestigd. Indien de Lite-Com basic niet wordt gebruikt schakelt 

deze automatisch uit om de batterijen te sparen. Voeding d.m.v. penlite 

batterijen. Te gebruiken in combinatie met andere PMR headset of 

Midland portofoon 103982. 

Kleur  : donkerblauw

SNR waarde  : 31 dB

Merknaam  : Peltor 

peltor bluetooth hoofdbeugel

Gehoorbeschermers met draadloze verbinding met telefoon of radio bij 

gebruik van Bleutooth technologie. Goede verbinding tussen headset en 

telefoon tot op tien meter afstand van elkaar, ook zonder gezichtsver-

binding. Volume en antwoordknop op de oorkap. 

Gewicht  : 370 gram

Kleur  : donkerblauw

Norm  : EN 352-1

SNR waarde  : 31 dB

Merknaam  : Peltor 

artikel: 103995

peltor bluetooth helmbevestiging

Gehoorbeschermers met draadloze verbinding met telefoon of 

radio bij gebruik van Bluetooth technologie. Goede verbinding 

tussen headset en telefoon tot op tien meter afstand van elkaar, 

ook zonder gezichtsverbinding. Volume en antwoordknop op 

de oorkap. 

Gewicht  : 420 gram

Kleur  : donkerblauw

Norm  : EN 352-1

Snr waarde  : 31 dB

Merknaam  : Peltor 

artikel: 103979

oplaadbare accu ack03

Oplaadbare accu t.b.v. de Lite-Com III headsets. 1700 mAh 

Merknaam  : Peltor 

artikel: 103997

hoofdbescherming | communicatie
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portofoon midland

Portofoon met de unieke combinatie van PMR en LPD gebruik. 

De portofoon is dus zowel met de moderne PMR systemen als 

de voorgaande LPD systemen te gebruiken. Voor PMR gebruik 

beschikt hij over 8 kanalen met 500 mWatt en voor LPD gebruik 

over 69 kanalen met 10 mWatt. De Midland portofoon beschikt 

over een “low battery indicator”, een scanfunctie, toesenbord-

blokkering en VOX functie. Wordt geleverd met lader en 

oplaadbare batterijen. Uit te breiden met de Midland headset 

103983

Merknaam  : Peltor

artikel: 103982

oplader voor portofoon

Deze lader is geschikt voor de Midland portofoon wanneer deze 

wordt uitgerust met oplaadbare batterijen.

Merknaam  : Peltor

artikel: 103999

headset portofoon midland

Headset t.b.v. Midland portofoon 103982. Oortelefoon 

met doorzichtige spiraalverbinding van oor naar de 

speaker. 

Merknaam  : Peltor

artikel: 103983

microfoonbeschermingstape

Voor behoud van de levensduur van de microfoon en 

hygiëne is deze elastische tape gemakkelijk te wikkelen 

rond de microfoon van de communicatie sets. De tape is 

zelfklevend en zeer gemakkelijk aan te brengen.

Merknaam  : Peltor

artikel: 103993
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gehoorberschermer

Gehoor beschermd en tegelijkertijd naar de radio luisteren. 

Ontwikkeld voor werkzaamheden in de open lucht.

Gewicht  : 340 g

Kleur  : rood

SNR waarde  : 32 dB

Uitvoering  : hoofdbeugel

Merknaam  : Peltor

artikel: 103945

gehoorberschermer 

met radio + lader + accu

De gehoorbeschermer met radio is gelijk aan de 103965, echter 

voorzien van oplaadbare accu en meegeleverd lader.

artikel: 103966

gehoorberschermer

Gehoorbeschermer, hoofdbeugel met ingebouwde stereo 

FM-radio. Voorzien van 3,5 mm audioingang voor het aanslui-

ten van externe apparatuur zoals een telefoon. Herlaadbare 

batterij excl. lader, gebruiksduur ca 60-70 uur.

artikel: 103965

gehoorberschermer  

met radio + helm

Gehoorbeschermer voor helmmontage, met ingebouwde stereo 

FM-radio. Voorzien van 3,5 mm audioingang voor het aanslui-

ten van externe apparatuur zoals een telefoon. Herlaadbare 

batterij met lader, gebruiksduur ca 60-70 uur.

artikel: 103971
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gehoorbeschermer

OPTIME 1. Een lichtgewicht oorkap voor lichte industrielawaai. 

Zeer breed inzetbaar. Door het lage profiel en een inwendig 

zeer ruime diepte kan de beschermer heel eenvoudig worden 

gecombineerd met andere apparaten. Comfortabel, bij 

langdurig gebruik.

Type : Optime I, H510A 

Gewicht  : 130 g

Kleur  : geel

Norm  : EN 352-1

hygiëneset

Hygiëneset - voor gehoorbeschermers Peltor en Hellberg103950

Type : HY51

Geschikt voor : Optime I en H9

Merknaam : Peltor

artikel: 103950

gehoorbeschermer

De OPTIME I is een veelzijdige laaggewicht gehoorbeschermer met hoog 

draagcomfort. Ondanks het compacte profiel zijn de kappen ruim aan de 

binnenzijde. De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een 

unieke combinatie van vloeistof en schuim. Hierdoor wordt een optimale 

afdichting en een gelijkmatige druk op de schedel verkregen.

Type : Optime I, H510P3

Kleur : geel

Norm : EN 352-3

SNR waarde : 27 dB

Uitvoering : helmmontage

Merknaam : Peltor artikel: 103914

gehoorbeschermer

De OPTIME II is ontwikkeld voor omgevingen met zware geluidsbelasting. De 

afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. 

Deze zorgen voor een optimale afdichting met lage contactdruk die ook 

langdurig gebruik aangenaam aanvoelt. 

Type : Optime II,H520A 

Gewicht  : 210 gram

Kleur  : groen

Norm  : EN 352-1

SNR waarde  : 31 dB

Uitvoering  : hoofdbeugel

Merknaam  : Peltor 

artikel: 103921

SNR waarde  : 26 dB

Uitvoering  : hoofdbeugel

Merknaam : Peltor

artikel: 103920
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gehoorbeschermer

De OPTIME II is ontwikkeld voor omgevingen met zware geluidsbelasting. 

De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en 

schuim. Deze zorgen voor een optimale afdichting met lage contactdruk die 

ook langdurig gebruik aangenaam aanvoelt. Deze uitvoering is opvouwbaar.

Type : Optime II, H520F 

Gewicht  : 210 gram

Kleur  : groen

Norm  : EN 352-1

hygiëneset

Hygiëneset voor de OPTIME II serie, voorheen model H7. Ook 

passend voor de H31 modellen. Het is aanbevolen om de 

hygiënesets 2x per jaar te vervangen en regelmatig te reinigen 

met zeephoudend water. 

Type : HY52

Geschikt voor : Optime II, H7 en H31

Merknaam : Peltor

gehoorbeschermer

De OPTIME II is ontwikkeld voor omgevingen met zware geluidsbelas-

ting. De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van 

vloeistof en schuim. Deze zorgen voor een optimale afdichting met lage 

contactdruk die ook langdurig gebruik aangenaam aanvoelt. 

Type : Optime II, H520P3

Kleur : groen

Norm : EN 352-3

SNR waarde : 30 dB

Uitvoering : helmmontage

Merknaam : Peltor

gehoorbeschermer

De OPTIME III is een gehoorkap met hoge prestaties die ontwikkeld is met het 

oog op extreem hoge geluidsbelastingen. De geluidsbescherming is gebaseerd op 

dubbelekap-technologie. De brede, met zachte schuimstof gevulde afdichtings-

ringen zorgen voor een perfecte zitting en een lage contactdruk. Effectieve 

bescherming en het hoogste comfort zijn de belangrijkste kenmerken van de 

OPTIME III.

Type  : Optime III, H540A

Kleur : zwart

Norm : EN 352-3

SNR waarde : 30 dB

Uitvoering : helmmontage

Merknaam : Peltor

artikel: 103941

artikel: 103968

 artikel: 103922

artikel: 103951

SNR waarde  : 31 dB

Uitvoering  : hoofdb. inklapbaar

Merknaam  : Peltor 

hoofdbescherming | gehoorbescherming
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optime iii helmbevestiging

De OPTIME III is een gehoorkap met hoge prestaties die 

ontwikkeld is met het oog op extreem hoge geluidsbelastingen. 

De geluidsbescherming is gebaseerd op dubbelekap-technolo-

gie. De brede, met zachte schuimstof gevulde afdichtingsringen 

zorgen voor een perfecte zitting en een lage contactdruk. 

Effectieve bescherming en het hoogste comfort zijn de belang-

rijkste kenmerken van de OPTIME III.

Type  : Optime III, H540P3

Kleur : zwart

Norm : EN 352-3

SNR waarde : 30 dB

Uitvoering : helmmontage

Merknaam : Peltor

gehoorbeschermer
De H31 is een speciaal gevormde laaggewicht gehoorbeschermer met hoog 

draagcomfort. De uitsparing aan de bovenkant van de kap komt voor uit de 

combinatie met de G-2000 helm; de gehoorkap en de helm mogen elkaar niet 

raken, onafhankelijk van de individuele maat en vorm van het hoofd. De brede, 

comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van 

vloeistof en schuim. De afdichtingsringen zijn voorzien van ventilatieschachten en 

zijn bekleed met een speciaal voor dit doel ontwikkelde zacht hygiënische folie.

Type : H31P3

Kleur : geel of oranje

Norm : EN 352-3

hygiëneset optime iii

Hygiëneset voor de OPTIME III serie, voorheen 

model H10. Het is aanbevolen om de hygiënesets 

2x per jaar te vervangen en regelmatig te 

reinigen met zeephoudend water.

gehoorbeschermer

Opvouwbare hoofdband met oorkappen. Compact en gemakkelijk te dragen. 

Hoofdband eenvoudig verstelbaar, oorkappen verschuifbaar. Uitstekende 

geluidsdemping. 

Kleur  : geel

Norm  : EN 352-1

SNR waarde  : 26 dB

Uitvoering  : hoofdbeugel opvouwbaar

Merknaam  : Oregon

artikel: q515060

artikel: 103942

artikel:  103831-g 
 103831-o

Type : HY54

Geschikt voor : Optime III en H10

Merknaam : Peltor

artikel: 103952

SNR waarde : 28 dB

Uitvoering : helmmontage

Merknaam : Peltor
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oorprop display 200

Deze Classic-oordop is vervaardigd uit een schuimstof van energieabsorberend 

polymeer die onder invloed van de lichaamstemperatuur zachter wordt. Hij vormt 

zich dan beter naar de vorm van de gehoorgang en het comfort gaat omhoog hoe 

langer hij gedragen wordt. Er zitten 200 sets in dit display. Per set verpakt in polybag 

zonder koordje. LET OP ; Zeer hoge dempingswaarde ! 

Type : Classic Soft 

Kleur  : geel

Norm  : EN 352-2

oorprop met koordje wasbaar

Voor het geval dat u voorkeur hebt voor een permanente en 

comfortabele voorgevormde oordop. Met zijn universele maat 

past de gepatenteerde UltraFit-oordop in de meeste gehoor-

gangen en zorgt voor een hoge demping. Deze set is vochtbe-

stending en herbruikbaar. 

Type : Ultrafit 

Kleur  : geel

Norm  : EN 352-2

oorprop met koordje

Set oordoppen met halssnoer in opbergdoosje.

Kleur : oranje

Norm : EN 352-2

SNR waarde : 25dB

Merknaam : Oregon

artikel: 515067

oorprop met koordje

De Calssic-oordop is vervaardigd uit zachte schuimstof van 

energieabsorberend polymeer die de hele dag voor optimale 

bescherming en draagcomfort zorgt. Deze uitvoering is 

voorzien van een goed zichtbaar blauwkleurig vinyl koordje. 

Type : Classic met koord

Kleur  : geel

Norm  : EN 352-2

oorprop met koordje

Deze gehoorbeugel is bijzonder geschikt voor wie regelmatig een lawaaierige 

ruimte binnenloopt en deze anders comfortabel rond de nek laat hangen. Beide 

conische oordoppen zijn geleid om zich naar de gehoorgang te richten, zodat er 

een bewegingsvrije geluidsafdichting ontstaat. Reserve doppen verkrijgbaar. 

Type : Caboflex 

Kleur  : geel

Norm  : EN 352-2

artikel: 103961

artikel: 103958

artikel: 103957

artikel: 103959

SNR waarde  : 36 dB

Merknaam : EAR

VE : 25

SNR waarde  : 29 dB

Merknaam : EAR

VE : 10 

SNR waarde  : 32 dB

Merknaam : EAR

SNR waarde  : 21 dB 

Merknaam : EAR



100 % COMFORT

hoofdbescherming | ear plugs
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kniebescherming 

kniebeschermer

De Fento knee protector serie ondersteunt en beschermt het 

onderbeen tijdens het knielen. Door ergonomie toe te passen 

voorkomt de Fento knee protector rug-en knieklachten en kan 

de gebruiker comfortabel zittend werken. Het werk is hierdoor 

langer vol te houden en het slijtageproces aan gewrichten 

wordt vertraagd. Een vochtabsorberende vulling zorgt voor 

drukverdeling op het onderbeen. Hierdoor neemt de gebruiker 

automatisch de juiste houding aan. De buitenkant van de 

kniesteun is gemaakt van slijtvast polyethyleen dat zowel 

flexibel als waterdicht is. Gebruikers van de Fento knee 

protector zijn personen die regelmatig en langdurig op hun 

knieën werken. Model FKP-200 is ook zeer geschikt voor werk in 

en om het huis.

Type : 200 

Afmetingen  : 29 x 18 x 8 cm

Gewicht  : 250 g

Materiaal  : Polyethyleen

Merknaam : Fento

kniebeschermer

De Fento knee protector serie ondersteunt en beschermt het onderbeen tijdens 

het knielen. Door ergonomie toe te passen voorkomt de Fento knee protector 

rug-en knieklachten en kan de gebruiker comfortabel zittend werken. Het 

werk is hierdoor langer vol te houden en het slijtageproces aan gewrichten 

wordt vertraagd. Een vochtabsorberende vulling zorgt voor drukverdeling op 

het onderbeen. Hierdoor neemt de gebruiker automatisch de juiste houding 

aan. De buitenkant van de kniesteun is gemaakt van slijtvast polyethyleen dat 

zowel flexibel als waterdicht is. Gebruikers van de Fento knee protector zijn 

personen die regelmatig en langdurig op hun knieën werken. 

Type : 400

Afmetingen  : 42 x 19 x 10 cm

Gewicht  : 370 g

Materiaal  : Polyethyleen

Merknaam : Fento 

artikel: 100671

artikel: 100670

beschermkappen voor 

kniebeschermers

De FENTO kniebeschermers kunnen aan de voorzijde worden 

voorzien van flexibele beschermhoezen om het indringen van 

vuil te voorkomen. Ze worden met een klemrand zonder 

hulpgereedschap op de “kop” van de kniebschermer vastgezet. 

Merknaam  : Fento artikel: 100672
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kniebescherming 

knie- en scheenbeen beschermers

Ideaal bij het gebruik van een bosmaaier waar steenslag kans 

aanwezig is. De buitenschaal van polypropyleen bedekt 

volledige onderbeen. Zachte gewatteerde vulling aan de 

binnenzijde. Snel en makkelijk aan en uit te doen met  

verstelbare sluiting. 

Merknaam : Oregon

artikel: 559061

elastieken voor 

kniebeschermers

Set elastieken voor de FENTO kniebeschermers. 

artikel:   100673 (voor fento 200) 
100674 (voor fento 400)
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veiligheidsschoeisel | veiligheidsschoeisel

elten arborist

Veiligheidsschoen voor de gebruikers van kettingzagen. Bescherming volgens EN 345-2 

klasse I (20 m/sec). De schoen heeft een schachthoogte van 19,5 cm en is waterbestendig 

(S2) uitgevoerd. Voorzien van randpolstering, enkelpolstering, stalen neus, kruipneus en 

doorlopend profiel. Bovenmateriaal: rundnerfleer Zool: PUR Maten: 39 t/m 47.

Type  : Arborist Schachthoogte  : 21 cm

Gewicht  : ca. 2200 gr Uitvoering  : Arborist

Maat  : 37 t/m 48 Veiligheidsklasse  : Klasse 1

Norm  : EN 20345-S3 Merknaam  : Elten

völkl rhön

RHÖN. Deze zwarte zaagschoen is herkenbaar aan de reflectiebies op de hiel. 

Bescherming volgens EN 345-2 klasse I (20 m/sec.) De Rhön is goed doordacht en 

zeer goed afgewerkt. Hierdoor is het draagcomfort zeer hoog en de kans op 

beschadiging klein. Voorzien van stalen tussenzool (S3). Maten: 36 t/m 50 (Vanaf 

maat 36 op aanvraag)

Type  : Rhön Schachthoogte  : 21 cm

Gewicht  : ca. 2200 gr Uitvoering  : Rhön

Maat  : 37 t/m 48 Veiligheidsklasse  : Klasse 1

Norm  : EN 20345-S3 Merknaam  : Völkl

meindl waldlaufer pro

Deze zaagschoen is geheel met Goretex gevoerd. Door het ontbreken van zijnaden is 

de schoen ongevoelig voor takken welke aan de naden blijven haken. Gemaakt uit 

een hoge kwaliteit 2,8 mm dik waterdicht leder. De Duo-Dur zool heeft een scherp, 6 

mm diep profiel en een PU schokdemping onder de hiel. Voorzien van voorgevormde 

en wasbare Air-Active ®- inlegzolen. Deze kunnen in de meeste gevallen worden 

vervangen door een orthopedische inlegzool. Het MFSystem - Memory Foam Systeem, 

is een innovatief systeem van Meindl en zorgt voor een perfecte pasvorm van de 

schoen aan de voet. Het maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld schuim dat o.i.v. 

de lichaamstemperatuuer de vorm van de voet aan neemt. Impregneren met Meindl 

Wet Proof & behandelen met Meindl Sportwax. 

ype  : Waldlaufer Pro Schachthoogte  : 21 cm

Gewicht  : ca. 2200 gr Uitvoering  : Waldlaufer Pro

Maat  : 37 t/m 48 Veiligheidsklasse  : Klasse 1

Norm  : EN 20345-S3 Merknaam  : Meindl

sip motorzaagschoenen

Robuuste en modern ogende zaagschoen met verhoogde zaagklasse en ontwikkeld 

i.s.m. de gebruiker. Uitgevoerd in ademend waterafstotend leer en zeer comfortabel. 

Weloverwogen plaatsing van de veterhaken en ogen voor een gemakkelijk aansnoeren. 

Lichtgewicht schoen met goede schokabsorbtie en anatomisch gevormde stalen 

neus, geschikt voor geknield zagen. Slipvaste goed geprofileerde zolen met 

goede vuillossing. 

Type  : Motorzaagschoenen Schachthoogte  : 21 cm

Gewicht  : ca. 2200 gr Uitvoering  : Motorzaagschoenen

Maat  : 37 t/m 48 Veiligheidsklasse  : Klasse 1

Norm  : EN 20345-S3 Merknaam  : Sip

artikel: 84447-maat

artikel: 3sd3-maat

artikel: 93642-maat 

artikel: 103530-maat
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veiligheidsschoeisel | veiligheidsschoeisel

elten forst

Moderne, waterdichte ! motorzaaglaars met grove 9 mm profielzool. Ideaal voor werken in 

vochtige omstandigheden. Voorzien van kruipneus en zacht polstering aan bovenzijde. 

Sympatex membraan voor optimale bescherming tegen koude- en vochtige omstandigheden. 

Wind-, waterdicht en ademend. Gepolsterde watertong en uitwisselbare binnenzool.

Type  : Forst Schachthoogte  : 21 cm

Gewicht  : ca. 2200 gr Uitvoering  : Forst

Maat  : 37 t/m 48 Veiligheidsklasse  : Klasse 1

Norm  : EN 20345-S3 Merknaam  : Elten 

meindl airstream

Veiligheidsschoen van Meindl, met stalen neus & zaagbeveiliging. De Airstream schoen heeft een GORETEX 

® voering en daarbij door zijn model en bouw 33% meer ventilatie dan andere vergelijkbare schoenen. 

Voorzien van voorgevormde en wasbare Air-Active ®- inlegzolen. Deze kan in de meeste gevallen worden 

vervangen door een orthopedisch inlegzool. De Vibram zool 1215 PU Island, heeft een scherp, 6 mm diep 

profiel en een PU schokdemping onder de hiel. Vetersysteem waardoor boven- en onderhelft van de 

schoen op hun eigen aansnoeringskracht kunnen worden gezet, zodat de schoen lekker comfortabel 

loopt. MFSysteem: Door het MFSystem (Memory Foam System) ontstaat en perfecte pasvorm. Dit is een 

schuim dat zich o.i.v. de lichaamswarmte om de voet heen vormt waardoor overal gelijke druk ontstaat. 

Het AirRevolution System (AIRStream): Een (tot 33%) beter ademende schoen dan een doorsnee Go-

re-Tex® schoen, tijdens het lopen zorgt een ingebouwd “pompsysteem” voor het afvoeren van vocht. 

Type  : Airstream Schachthoogte  : 21 cm

Gewicht  : ca. 2200 gr Uitvoering  : Airstream

Maat  : 37 t/m 48 Veiligheidsklasse  : Klasse 1

Norm  : EN 20345-S3 Merknaam  : Meindlartikel: 93644-maat

Zaagoverschoen

Zaagbeschermkappen die kunnen worden gedragen over het normale schoeisel. Gezien de relatief 

lage beschermklasse verdient het altijd de voorkeur volwaardig zaagschoeisel te dragen maar in 

uitzonderlijke gevallen en/of bij incidenteel gebruik kunnen deze overschoenen een oplossing 

bieden en de veiligheid tijdens het zagen verhogen. Dienen dan in combinatie met veiligheids-

schoeisel te worden gedragen. Bevestiging d.m.v. riempjes. 

Type  : 3SA5 Norm  : EN 381-9

Maat  : 49 t/m 42 Veiligheidsklasse  : 0-16 m/sec

Kleur  : groen 

artikel:  3sa5 39-42 
3sa5 43-46

veiligheidsschoeisel | ZaaglaarZen

woodmaster Zaaglaars

Professionele zaaglaars met veter afsluiting aan de bovenzijde tegen mogelijk indringen van 

vuil. Versterkte bescherming aan de achilleshiel en bij het enkelgewricht. Voorzien van 

slijtvaste- en oliebestendige zool. Het aangename voetbed heeft een vilten toplaag.

Maat  : 39 t/m 47

Norm  : DIN EN 381-3

Zaagklasse  : 3 - 28 m/sec

artikel: 100221-maat

artikel: 88669-maat

artikel: 103530-maat
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NORMERINGEN
Uw veiligheid is onze prioriteit.

EN 381
VEILIGHEIDSKLEDING
BESCHERMING TEGEN MaNuELE KETTINGzaGEN

De Europese Norm EN 381 heeft betrekking op de veiligheidskleding voor gebruikers van ketting-
zagen. Deze norm bestaat uit een aantal onderdelen die telkens specifieke lichaamsdelen behandelen:

- EN 381-5 :  beenbeschermers
- EN 381-7 :  handschoenen
- EN 381-9 :  beenkappen
- EN 381-11 :  bovenlichaam

De norm voorziet een aantal klassen die op basis van de snelheid van de ketting worden getest.
- Klasse 0 : 16 m/s 
- Klasse 1 : 20 m/s
- Klasse 2 : 24 m/s
- Klasse 3 : 28 m/s

Niet alle klassen zijn toegestaan in elk deel van de Norm (zie verder voor details).

De pictogrammen die u binnenin de kleding vindt, geven de verschillende niveau’s van beschermingsvereisten weer die 
binnen het kader van de desbetreffende Europese normen gedefinieerd zijn. Hoe hoger de waarde toegekend aan een 
parameter, hoe hoger de graad van bescherming.

Alle testen met betrekking tot de bescherming tegen snijwonden worden, behalve indien anders vermeld, uitgevoerd na 5 wasbeurten 
op 60°C en 5 droogbeurten aan de waslijn. De kleding van SIP® Protection beantwoordt aan de norm EN 381. Door een voortdurende 
kwaliteitscontrole en de passie voor uw veiligheid voldoen de producten van SIP® Protection aan de strengste eisen.

Bovenstaande klassen mogen niet verward worden met de categoriëen veiligheidskleding. 
De kleding voor gebruikers van kettingzagen wordt ingedeeld in categorie 2 (Individuele Beschermingsmiddelen), 
maar er is helemaal geen verband met klasse 2 van de norm EN 381.

Op uw kettingzaagkleding vindt u steeds het type (indien van toepassing), de klasse en het pictogram van norm EN 381 terug.

fluorescerende kleding en laarzen tegen snijwonden

CE-onderzoek(*): zie bijkomende informatie pag 7

OPgElET: 
Géén enkele veiligheidskleding biedt 100% bescherming en 
vervangt eveneens géén goede opleiding en werkmethode.

ClASSIFICATIE VAN DE VEIlIgHEIDSKlEDIj PER CATEgORIE

CATEgORIE I
Kleine risico's

CATEgORIE II
Middelgrote risico's

CATEgORIE III
Hoge risico's

verklaring van conformiteit

ce-onderzoek (*)
+ verklaring van conformiteit

ce-onderzoek(*)
+ verklaring van conformiteit
+ testen van stalen door een erkende instantie

werkkleding die beschermt tegen oppervlakkige 
verwondingen van machines, regenkleding

kleding, veiligheidsschoenen en handschoenen 
tegen snijwonden, bril, helm en oogbescherming, 

bril en helm tegen temperaturen tot +100°c en 
-50°c, elektrische schokken en vallen van grote 
hoogte
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EN 381-5
VEILIGHEIDSKLEDING - BEENBESCHERMERS
BESCHERMING TEGEN KETTINGzaGEN

Dit deel specifieert de eisen voor beenbeschermers en maakt op basis van de geboden bescherming een onderscheid tussen drie 
verschillende modellen (of designs) van beenbeschermers:

- Model A en B zijn bedoeld voor professionele bosbouwers die perfect opgeleid
 en geïnformeerd zijn om in de groensector te werken.
- De kleding van model C zijn bestemd voor personen die het niet gewend zijn 
 om met kettingzagen te werken.

De bescherming moet bij model A en B duurzaam vastgemaakt zijn aan de zijkant van de beschermende vulling 
en een kracht van minimaal 200 N kunnen verdragen. Klasse 0 (16 m/s) is niet van toepassing op EN 381-5.

EN 381-7
VEILIGHEIDSKLEDING - HaNDSCHOENEN
BESCHERMING TEGEN KETTINGzaGEN

Beschrijft de voorschriften voor handschoenen tegen snijwonden. 
Dit deel kent 2 designs, A en B

EN 381-9
VEILIGHEIDSKLEDIN G - BEENKaPPEN
BESCHERMING TEGEN KETTINGzaGEN

EN 381- 11
VEILIGHEIDSKLEDING - VOORSCHRIFTEN VOOR JaSSEN
BESCHERMING VaN HET BOVENLICHaaM

model a biedt aan de voorkant van elk been 

180° frontale bescherming plus 5 cm aan de 

binnenkant van het rechterbeen en 5 cm aan 

de buitenkant van het linkerbeen.

de bescherming begint op maximaal 5 cm 

van de onderkant van het been en stopt op 

minimaal 20 cm boven het kruis.

model b is een kopie van model a en biedt 

5 cm extra bescherming aan de binnenkant 

van het linkerbeen.

model c biedt rond elk been volledige 

bescherming (360°). de bescherming begint 

op maximaal 5 cm van de onderkant van het 

been en stopt op minimaal 20 cm boven de 

voorkant van het kruis en op minimaal 50 cm 

onder de achterkant van het kruis.

vooraanZicht achteraanZicht vooraanZicht achteraanZicht vooraanZicht achteraanZicht 

Beschermende zone

TYPE BTYPE A TYPE C
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EN 388
VEILIGHEIDSKLEDING - HaNDSCHOENEN
VEILIGHEIDSHaNDSCHOENEN TEGEN MECHaNISCHE RISICO’S (PRESTaTIENIVEau)

EN(V) 342
VEILIGHEIDSKLEDING
BESCHERMING TEGEN KOuDE

Deze norm definieert de vereisten voor persoonlijke beschermende kleding bestemd om te dragen bij termpera-

turen lager dan -5°C.  De volgende parameters worden vermeld
x: gemeten resulterende thermische isolatie getest met ondergoed type B (zie etiket)
y: luchtdoorlaatbaarheid (3 niveau’s)
z: ademende eigenschappen (3 niveau’s)

EN 471 
SIGNaLISaTIEKLEDING VOOR PROFESSIONELEN
GOEDE zICHTBaRE KLEDING (DEFINITIE VaN 3 KLaSSEN)

Parameters:
x: oppervlakte fluorescerend en retro-reflecterend materiaal (3 niveaus)
 

y: kwaliteit van het retro-reflecterend materiaal (2 niveau’s)
 We onderscheiden 2 klassen. Bepaalde materialen hebben 
 gecombineerde eigenschappen en zijn zowel fluorescerend als retro-reflecterend.

EN(V) 343 
VEILIGHEIDSKLEDING 
BESCHERMING TEGEN GuRE WEERSOMSTaNDIGHEDEN ( REGEN - WIND - KOuDE)

Deze Europese norm betreft beschermende kleding tegen regen, wind en koude bij temperaturen tot -5°C. 
Een eerste pictogram voorziet 2 performantieparameters:

x: waterdichtheid (3 niveau’s)
y: ademende eigenschappen (3 niveau’s)

EN 510
VEILIGHEIDSKLEDING 

SPECIFICaTIES VOOR BESCHERMENDE KLEDING BIJ RISICO OM VERSTRIKT 
TE RaKEN IN BEWEGENDE ONDERDELEN

EN 340
aLGEMENE NORM VOOR KLEDING

 klasse 3 klasse 2 klasse 1

fluorescerend achtergrondmateriaal 0,80 0,50 0,14

retro-reflecterend materiaal 0,20 0,13 0,10

materiaal met gecombineerde eigenschappen - - 0,20

anders gezegd: voor en 471 klasse 2 is 5000 cm2 fluokleur vereist en 1300 cm2 retro-reflectie

 klasse 1 klasse 2 klasse 3

voor behandeling ≥ 800 mm - -

voor behandeling en naden ≥ 800 mm ≥ 800 mm ≥ 1300 mm

na elke voorbehandeling* - ≥ 800 mm ≥ 1300 mm

*voorbehandelingen: wassen en/of chemisch reinigen, 
abrasie, inwerking van brandstof, olie en flexie.

 klasse 1 klasse 2 klasse 3

waterdampweerstand ret>150 20<ret≤150 ret≤20

*ret: weerstandswaarde (eenheid m2.pa/w), 
die gemeten wordt volgens de huid - modeltest iso 11092.

X: Minimum oppervlak zichtbaar volgens EN 471-regels in m2

X: De waterdichtheid wordt uitgedrukt in milimeter waterkolom Y: Ademende eigenschappen
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Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113
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Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.

A

P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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P

F

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

Wassymbolen
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
volgens een wolwasprogramma.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 40o komt.*

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.

Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 60o komt.*

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.

Wassen in de wasmachine is bij elke 
temperatuur geoorloofd.*

Lauw wassen en uitsluitend met de hand,
temperatuur mag niet boven 40o zijn.

Niet wassen of spoelen met water.

Drogen op lage temperatuur.

Geen beperking voor de temperatuur van 
het drogen.

Niet in de droogtrommel drogen.

Warm, maar niet heet strijken, eventueel 
voorzichtig persen onder vochtige doek.

Matig heet strijken, persen onder een 
vochtige doek.

Heet strijken, persen onder een vochtige 
doek.

Niet strijken, persen is onmogelijk.

Het artikel is bestand tegen alle gebruikelijke
vlekken- en oplosmiddelen.

Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

Niet chemisch reinigen, voorzichtig met 
vlekken- en oplosmiddelen.

Niet bleken.
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Alle solventen uitgezonderd tricholertheen

Enkel petroleum solventen en R113

P

F

ONDERHOuD VaN uW KETTINGzaaGKLEDING
De werking van de veiligheidsinleg berust op het feit dat er lange vezels uit de veiligheidsinleg worden getrokken die dan het 
aandrijfwiel van de motorkettingzaag blokkeren. (zie afbeelding labotest pag. 3) Het is dus van fundamenteel belang dat deze vezels 
gemakkelijk uit de inleg kunnen worden getrokken en niet vast blijven zitten vanwege :

- Verhitting: warm motorzaagblok
- Vuil en vet: niet wassen
- Krimp: verkeerd wassen - niet boven 60°C, niet centrifugeren & niet in de droogtrommel
- Foutieve stiksels: verkeerde reparatie vermijden - enkel buitenlaag repareren en niet door de protectie stikken

Als u de instructies bij uw kleding volgt, zullen de producten van SIP® Protection op een dag misschien uw leven kunnen redden.

WaS- EN ONDERHOuDSSYMBOLEN

WASSEN

normaal wassen op 60°C

normaal wassen op 40°C

max. 60°C /  beperkte mechanische actie /   
spoelen bij dalende temperatuur  (afkoelen)  /  
beperkt zwieren

idem als hierboven, maar bij 40°C

max. temp. 30°C / mechanische actie sterk  
beperken / normaal spoelen / beperkt zwieren

enkel handwas / niet machinaal wassen /  
max. 40°C / voorzichtig behandelen

niet wassen

BlEKEN

Geen bleekmiddel op basis van chloor gebruiken

DROgEN

droogkast / normale cyclus

droogkast / lage cyclus

droogkast verboden

DROOgKUIS

alle normale solventen 

alle solventen uitgezonderd trichlorethyleen

enkel petroleum solventen en R113

beperkte bewegingen

geen droogkuis

CE NORMERING
EuROPESE NORMaLISaTIE

Het CE teken wijst op conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de richtlijn 89/686/EEG.
Alle in de handel verkrijgbare producten van SIP® Protection voldoen aan de bepalingen van de CE.

STRIjKEN

max 200°C

max 150°C

laag max 110°C
strijken met stoom houdt risico’s in

niet strijken / geen stoombehandeling

 klasse 1 klasse 2 klasse 3

waterdampweerstand ret>150 20<ret≤150 ret≤20

*ret: weerstandswaarde (eenheid m2.pa/w), 
die gemeten wordt volgens de huid - modeltest iso 11092.
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stierman b.v.
Woudhuizermark 79, 7325 AC Apeldoorn

Telefoon (0575) 599 999

Fax (0575) 599 989

Email: info@stierman.reesink.nl

www.stierman.info


