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Forestry and Arboriculture Outfitters

WE ARE
SIP PROTECTION
Join our community
@sipprotection

#wearesipprotection
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INHOUD
De kledij van SIP Protection is zorgvuldig ontworpen om de drager tegen
de risico’s van kettingzagen te beschermen. Werkt u met kettingzagen,
dan vindt u gegarandeerd de juiste kleding in ons gamma:

INNOVATION ���������������������������������������������������������������������������������� P.6
De perfecte balans tussen gewicht, stevigheid en duurzaamheid.
Het ultieme comfort voor de professionele gebruiker.

PROGRESS ���������������������������������������������������������������������������������� P.12
Een hoogwaardig gamma flexibele en duurzame kettingzaag beschermkleding.

FLEX�������������������������������������������������������������������������������������������� P.19
Flexibele kettingzaag beschermkleding voor de prijsbewuste consument.

BASEPRO ������������������������������������������������������������������������������������ P.25
Basiscollectie robuuste kettingzaag beschermkleding.

OUTDOOR ������������������������������������������������������������������������������������ P.37
De juiste kleding ook wanneer u de kettingzaag niet hanteert.
Tijdens of na het werk.

SIP Protection is een “full-service
provider” die een volledige
kledinglijn aanbiedt. Ons schoeisel,
handschoenen, beschermkleding en
accessoires worden met de grootste
zorg gemaakt en voorzien in al
uw behoeften.

Met SIP Protection bent u steeds op
de hoogte van alle normen en regels,
was- en onderhoudsvoorschriften en
zo veel meer via ons kenniscentrum.

VAN KOP TOT TEEN ���������������P.50 KENNISCENTRUM�������������������P.78
Schoeisel, hand-, armen hoofdbescherming

SPECIALE TOEPASSINGEN �����P.65
Oplossingen voor specifiek gebruik
zoals interventies met kettingzagen,
bosmaaien.

ACCESSOIRES�����������������������P.72

R&D, KWALITEIT EN INNOVATIE������ P.78
ONDERHOUDSINSTRUCTIES������������ P.80
EUROPESE NORMEN������������������������ P.83
EIGENSCHAPPEN & STOFFEN���������� P.82
MAATTABEL������������������������������������ P.87

WIJ ZORGEN
Voor mens, milieu en de wereld

Wij streven naar het behoud en de verbetering van het mondiale milieu door middel van een proactief
milieubeleid, zowel tijdens het produceren als in ons eindproduct. Wij zijn van mening dat het nemen van een
dergelijke verantwoordelijkheid zowel in sociaal als ecologisch opzicht goed is voor mens en milieu, en essentieel
voor het voortbestaan van ons bedrijf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een proces, geen toestand.
Het proces is onderdeel van ons strategisch beleid, dat constant wordt bijgeschaafd en verbeterd.
We houden systematisch rekening met economische, sociale en ecologische belangen in onze dagelijkse
werkzaamheden. We houden rekening met de impact van alles wat we doen, zowel op de korte als op lange
termijn. Dit is hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen zien: als het geheel van alle inspanningen
(groot en klein) die we doen om onze planeet en onszelf te beschermen.

Grondstoffen
Wij vragen onze leveranciers
expliciet om een verklaring waarin
wordt gesteld dat men kennis heeft
genomen van, ondersteuning biedt
aan en alle nodige maatregelen
heeft genomen om te voldoen
aan hun wettelijke verplichtingen,
en dat zij hetzelfde vragen aan
hun Europese en niet-Europese
leveranciers.

Alternatieve energie
Sioen heeft, waar mogelijk,
zonnepanelen geïnstalleerd op haar
Belgische en Franse sites. In totaal
verzorgen ongeveer 35.000 m² aan
zonnepanelen cira 3,48% van onze
totale behoefte aan elektriciteit.

Al onze kledingstukken worden met
de hand gemaakt. De productie
van kleding is een arbeidsintensief
proces. Sioen heeft meer dan
3.500 mensen in dienst op de
eigen productielocaties over de
hele wereld. We hebben een strikte
charter omtrent het respecteren
van ethische, religieuze of culturele
waarden van onze medewerkers en
we streven ernaar om hen optimale
werkomstandigheden te bieden.

Als marktleider willen we meer dan
alleen hoge kwaliteitsproducten.
We willen ook dat onze
productieprocessen duurzaam zijn.
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Alleen al met de kleine plastic
koordjes besparen we 150 kg plastic
- goed voor zo’n 46 km.
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Tijdens het jaar 2020 hebben we
besloten om onze kledingstukken
niet langer te voorzien van
promotionele hanglabels.
Aangezien de meeste ervan toch
ongelezen worden verwijderd
en weggegooid, kunnen we zo
middelen en afval verminderen.

Productie

RTIFICATIO
CE

Kleine dingen
die het verschil maken

1012048 Centexbel

Recyclage
We volgen actief de nieuwste
technologieën, mogelijkheden
en kansen met betrekking tot
recycleerbare materialen.

Verpakking
Wij zijn lid van Val-i-Pac,
gecontroleerd beheer en recyclage
van industrieel verpakkingsafval.
Daarnaast vragen we onze
leveranciers om de hoeveelheid
verpakkingsmateriaal zo veel
mogelijk te beperken.

Wij steunen
Wij steunen wereldwijde en lokale
initiatieven, groot en klein.
Elke inspanning verstevigt
gemeenschappen en verbetert
levens. Wij willen een verschil
maken. Wij willen de (sociale)
verandering zijn.

Transport
In aanvulling op onze aandacht voor
onze CO2-voetafdruk overwegen we
andere belangrijke criteria zoals
het niveau van dienstverlening,
betrouwbaarheid en kosten.
Dit zijn criteria voor de selectie van
logistieke partners.

Lees meer over de CSR van onze groep op www.sioen.com.
In 2017 hebben we een volledige studie gepubliceerd
over onze ecologische voetafdruk.
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INNOVATION
De perfecte balans tussen gewicht,
stevigheid en duurzaamheid leidt tot ultiem
comfort voor de professionele gebruiker.
Ons uitgangspunt voor deze kledinglijn was om een broek te creëren
die zo licht en ademend is dat je gewoon vergeet dat je
beschermkleding draagt.
We zijn geslaagd in onze opzet en zijn trots op het resultaat:
een innovatief ontwerp met de materialen Pezatec en Pezaflex voor
de buitenkant en op Dyneema® gebaseerd blokkerende vezels
aan de binnenkant.
We gingen nog een stap verder met de introductie van de
innovatieve W-AIR lijn.

De W-AIR is beschikbaar in 2 versies
De Forest W-AIR en de Canopy W-AIR werden ontwikkeld in
samenwerking met professionals. Beide modellen hebben een
aantal bijzondere kenmerken waardoor ze geschikt zijn voor
specifieke toepassingen.
Ze hebben bovendien een aantal kenmerken die de kledingstukken
nog verder verbeteren:
•
•
•

Het oppervlak aan ventilatie is meer dan verdubbeld;
Taille en kruis zijn opnieuw ontworpen om ervoor te zorgen
dat de broek beter past;
Ze zijn verkrijgbaar in 3 verschillende beenlengten.

We hebben het ontwerp aangepast en een nieuw kleurenschema
toegevoegd met rood/fluorescerend geel voor FPA certificering,
en grijs/fluorescerend oranje.
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FOREST W-AIR
KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A



1SBW / 1SNW

De Forest W-AIR broek, ontwikkeld voor houthakkers, beschikt over de basiskenmerken van de
nieuwe W-AIR lijn binnen het Innovation gamma zijnde een groot ventilatiesysteem op basis
van een mesh stof en een nieuwe pasvorm en de introductie van 4-weg elastische TeXXion
(Cordura®) voor een optimale bewegingsvrijheid. Ook zijn deze broeken beschikbaar in meerdere
beenlengtes nl. short, regular (standaard tussenbeenlengte van 82cm) of tall. Verder zorgen
enkele handige details, zoals waterdichte Pezaflex Aqua (Cordura®) kniestukken die uw broek
licht houden tijdens de volledige werkdag en een technische stokmeter-en vijlzak, ervoor dat de
Forest W-AIR broeken uiterst geschikt zijn voor grondwerk. Uiteraard blijft dit alles in combinatie
met een uiterst licht gewicht met ~1100g in maat Medium.

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog
en drukknoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette dijbeenzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 dubbele opgezette vijl-of stokmeterzak en
bougiesleutel versterkt aan de binnenzijde met
flap met reflecterende bies
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem + knopen
voor bretels
⋅⋅ Rugbovenstuk met knopen voor bretels
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% polyester)
⋅⋅ Anti-waterabsorberend materiaal onderaan
bovenop de beschermende inleg
⋅⋅ Metalen haakje met elastiek om aan schoen te
bevestigen
⋅⋅ 6 Frontale beschermingslagen op basis van
Dyneema®

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
Short, tussenbeen 75cm: XS - 3XL
Regular, tussenbeen 82cm: XS - 3XL
Tall, tussenbeen 88cm: S - 2XL

1SBW - KLEUR

1SNW - KLEUR

⋅⋅ 013 Grijs/Fluo oranje

⋅⋅ 833 Rood/Zwart
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CANOPY W-AIR
KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A



1SBC / 1SNC

De Canopy W-AIR, ontwikkeld voor boomverzorgers, beschikt over de basiskenmerken van
de nieuwe W-AIR collectie binnen het Innovation gamma i.e. een groot ventilatiesysteem op
basis van een mesh stof, een nieuwe pasvorm en de introductie van 4-weg elastische TeXXion
voor een optimale bewegingsvrijheid en beschikbaar in meerdere beenlengtes short, regular
(standaard tussenbeenlengte 82cm) of tall 88cm. Verder zorgen enkele handige details, zoals
een geïntegreerde voering onderaan de broekspijpen en waterdichte Pezaflex Aqua (Cordura®)
kniestukken, ervoor dat de Canopy W-AIR broeken uiterst geschikt zijn voor arboristen. Dit alles
blijft uiteraard in combinatie staan met een zeer licht gewicht van ~1100g in maat M!

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog
en drukknoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette dijbeenzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette smartphone zak op het rechterbeen
met waterdichte ritssluiting
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen
voor bretellen met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% polyester)
⋅⋅ Anti-waterabsorberend materiaal onderaan
bovenop de beschermende inleg
⋅⋅ Elastische voering met metalen haakje om schoenen aan te bevestigen
⋅⋅ 6 Frontale beschermingslagen op basis van
Dyneema®

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
Short, tussenbeen 75cm: S - M
Regular, tussenbeen 82cm: XS - 2XL
Tall, tussenbeen 88cm: S - L
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1SBC - KLEUR

1SNC - KLEUR

⋅⋅ 013 Grijs/Fluo oranje

⋅⋅ 833 Rood/Zwart
⋅⋅ 939 Grijs/Rood

W-AIR
WERKJAS



1SMW / 1SLW

De W-AIR werkjas vervolledigt uw outfit in combinatie met de W-AIR zaagbroeken in het Innovation
gamma. Net zoals de broeken is hij uiterst licht doch zeer duurzaam. De oranje Pezatec stof en de
retro-reflecterende banden garanderen u hoge zichtbaarheid wat de veiligheid sterk verhoogt.
De waterdichte Tektor versterking op de schouders en op de kraag zorgen voor de duurzaamheid
op deze plaats die erg op de proef wordt gesteld tijdens het werken.

BUITENKANT
⋅⋅ Ergonomische kraag
⋅⋅ Ritssluiting met flap
⋅⋅ 1 verticale ingezette zak met ritssluiting op de borst
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 opgezette smartphone zak met ritssluiting op de
linkermouw
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
⋅⋅ Elastische taille
⋅⋅ Rug- en onderarmventilatie
⋅⋅ Verlengd rugpand

BINNENKANT
⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% polyester)
⋅⋅ Sio-Cool® Light windstopper in de mouwen (100%
bird-eye polyester ± 120 g/m²)
⋅⋅ 1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de
linkerzijde

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
S - XXXL

1SMW - KLEUR
⋅⋅ 013 Grijs/Fluo oranje

1SLW - KLEUR
⋅⋅ 830 Rood/Fluo Geel/Zwart
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KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A



1SPV

De intussen vaste waarde in het Innovation gamma staat garant voor het comfort dat gepaard
gaat met het lichte gewicht en gaasventilatie waarvoor het gamma bekend staat. Deze broek die
bestaat uit de zeer slijtvaste Pezatec (Cordura®) en Pezaflex (Cordura®) bovenstoffen met Teflon™
finish en protectie op basis van Dyneema heeft als basis gediend voor onze nieuwe W-AIR lijn en
behoort met zijn gewicht van 1kg bij de lichtste van de hele SIP Protection collectie!

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 2 metalen
knopen
⋅⋅ 2 ingezette zakken met anti-spat ritssluiting
⋅⋅ 1 stokmeterzak
⋅⋅ 1 ingezette achterzak met anti-spat ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette linker dijbeenzak met anti-spat
ritssluiting
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem + knopen
voor bretels
⋅⋅ Rugbovenstuk
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal
draagcomfort (100% polyester)
⋅⋅ Pezatec materiaal onderaan bovenop de
beschermende inleglaag (100% hoogwaardig
polyamide Cordura®)
⋅⋅ 6 Frontale beschermingslagen op basis van
Dyneema®

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
XS - XXXL

KLEUR
⋅⋅ 894 Rood/Grijs
⋅⋅ 939 Grijs/Rood
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KETTINGZAAGJAS, EN 381-11 KLASSE 1
1SIV

WERKJAS
1SKV

Op vlak van ergonomie, gewicht en duurzaamheid
is deze genormeerde jas met zaagbescherming
onovertroffen. Hij is gemaakt uit hoogwaardige
Pezatec (Cordura®) en Pezaflex (Cordura®)
buitenstoffen met een water- en vuilafstotende
Teflon™ afwerking. Dankzij de waterdichte Tektor
schouderversteviging kan je een kettingzaag of
boomstronken op je schouders dragen zonder de
stof te scheuren.

Heel lichte maar toch stevige werkjas vervaardigd
in een hoogwaardige Pezatec (Cordura®) en
Pezaflex (Cordura®) buitenstof. Bijzonder geschikt
voor zware bosbouw. De mouwuiteinden met
ingebouwde windstopper verhinderen dat er
zaagsel in de mouwen terecht komt. Dankzij de
waterdichte Tektor schouderversteviging kan je
een kettingzaag of boomstronken op je schouders
dragen zonder de stof te scheuren.

BUITENKANT

BUITENKANT

⋅⋅ Ergonomische kraag
⋅⋅ Ritssluiting met flap
⋅⋅ 2 ingezette zakken met anti-spat ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette smartphone zak op de linkermouw met
anti-spat ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
⋅⋅ Elastische taille
⋅⋅ Rug- en onderarmventilatie
⋅⋅ Verlengd rugpand

⋅⋅ Ergonomische kraag
⋅⋅ Ritssluiting met flap
⋅⋅ 2 ingezette zakken met anti-spat ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette smartphone zak op de linkermouw met
anti-spat ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
⋅⋅ Elastische taille
⋅⋅ Rug- en onderarmventilatie
⋅⋅ Verlengd rugpand

BINNENKANT

BINNENKANT

⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort
(100% polyester)
⋅⋅ 1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de linkerzijde
⋅⋅ 8 laagse arm-, schouder- en borstbescherming volgens EN 381-11

⋅⋅ Sio-Cool® Light windstopper in de mouwen
(100% bird-eye polyester ± 120 g/m²)
⋅⋅ 1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de linkerzijde

FABRIC

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

XS - XXXL

⋅⋅ 939 Grijs/Rood

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

XS - XXXL

⋅⋅ 939 Grijs/Rood
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1SIAAQPTP

PROGRESS
Hoogwaardig gamma van stretch en
zeer duurzame kettingzaagkledij.
Ons assortiment “Progress” wordt gekenmerkt door duurzaamheid.
Met TeXXion rekbaar materiaal en afwerking van hoge kwaliteit
is dit een high-end productassortiment voor de veeleisende
professionele gebruiker.
We gebruiken lichte vezels om de kettingzaag mee te blokkeren op
basis van Dyneema®, waardoor het kledingstuk lichter is. De Teflon®
finish maakt de buitenste laag TeXXion water- en vuilafstotend.

Ons Progress gamma bestaat uit
3 verschillende modellen
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•

De Arborist ontwikkeld door en voor boomverzorgers.
Verkrijgbaar in 4 kleuren: antraciet, kakigroen, rood en HV
oranje.

•

De nieuwe Samourai broek met ripstop versterkte voorzijde
voor de meest veeleisende werkomstandigheden.
Beschikbaar in 3 verschillende kleurschema’s.

•

Klasse 2 1SQT voor een hoger niveau van bescherming.

SAMOURAI / SAMOURAI HV
KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A EN 20471 KLASSE 2  1SRL / 1SAL
Sterk. Sterker ... Samourai! De Samourai HV-broek combineert een hoge zichtbaarheid in
overeenstemming met EN ISO 20471 klasse 2 met de specifieke kenmerken van de standaard
Samourai broek. Zware vegetatie van welke aard dan ook, zelfs hoge braamstruiken, zijn geen
partij voor de Tektor-versterkingen. Werken langs of in de buurt van een weg vormen niet langer
een probleem met deze HV-broek. Bovendien is de broek volledig ontwikkeld om zo ergonomisch
mogelijk te zijn en verkrijgbaar in 3 verschillende beenlengtes: kort, normaal en lang. Dit alles
om u ervan te verzekeren dat u zich goed kunt focussen op uw werk in plaats van op de omgeving
waarin u werkt.

BUITENKANT

BINNENKANT

⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog en drukknoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette dijbeenzak met klep met retro-reflecterende bies
⋅⋅ 1 dubbele opgezette vijl-of stokmeterzak en bougiesleutel
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen
met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort
(100% polyester)
⋅⋅ Anti-waterabsorberend materiaal onderaan bovenop de
beschermende inleg
⋅⋅ Metalen haakje met elastiek om aan schoen te bevestigen
⋅⋅ 6 Frontale beschermingslagen op basis van Dyneema®

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek: www.sip-protection.com

1SRL - MATEN

1SRL - KLEUR

1SAL - MATEN

1SAL - KLEUR

Short, tussenbeen 75cm:
XS - 3XL
Regular, tussenbeen 82cm:
XS - 3XL
Tall, tussenbeen 88cm:
XS - 3XL

⋅⋅ 830 Rood/Fluo Geel/Zwart
⋅⋅ 832 Grijs/Fluo Oranje/Zwart
⋅⋅ 831 Kaki Groen/Fluo Oranje/
Zwart

Short, tussenbeen 75cm:
S - 3XL
Regular, tussenbeen 82cm:
XS - 3XL
Tall, tussenbeen 88cm:
S - 2XL

⋅⋅ 183 Fluo Oranje/Zwart
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ARBORIST / TALL FIT ARBORIST
VERLENGDE KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A  1SNA / 1SNB / 1SNS
De Arborist combineert de basiseigenschappen van het Progress gamma met enkele specifieke
kenmerken die op de noden van klimmers zijn afgestemd: geïntegreerde overschoenen die met
een haakje aan de veters vastgemaakt kunnen worden en ventilatieritsen die niet in de weg zitten
wanneer je een veiligheidsharnas draagt. Bovendien konden we het gewicht verminderen door
gebruik te maken van Dyneema® vezels in de beschermlaag.

1SNB
+ 6cm

BUITENKANT

FABRIC

BINNENKANT

⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog
Voor
en uitgebreide productinformatie,
⋅⋅ Nylnet comfortvoering
bezoek:voor
www.sip-protection.com
een optimaal
drukknoop
draagcomfort (100% polyester)
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Anti-waterabsorberend materiaal onderaan
⋅⋅ 1 opgezette dijbeenzak met klep met
bovenop de beschermende inleg
retro-reflecterende bies
⋅⋅ Elastische voering met metalen haakje om
⋅⋅ 1 opgezette smartphone zak op het rechterbeen met
schoenen aan te bevestigen
waterdichte ritssluiting
⋅⋅ 6 Frontale beschermingslagen op basis van
⋅⋅ Ventilatierits op het achterbeen
Dyneema®
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor
bretellen met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
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1SNA - MATEN

1SNA - KLEUR

1SNB - MATEN

1SNB - KLEUR

1SRL - MATEN

1SRL - KLEUR

XS - XXL

⋅⋅ 835 Anthraciet
Grijs/Zwart
⋅⋅ 833 Rood/Zwart
⋅⋅ 834 Kaki Groen/
Zwart

S - XL

⋅⋅ 835 Anthraciet
Grijs/Zwart

Short, tussenbeen 75cm: XS
- 3XL
Regular, tussenbeen 82cm: XS
- 3XL
Tall, tussenbeen
88cm: XS - 3XL

⋅⋅ 830 Rood/Fluo
Geel/Zwart
⋅⋅ 832 Grijs/Fluo
Oranje/Zwart
⋅⋅ 831 Kaki Groen/
Fluo Oranje/Zwart

KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 2 TYPE A



1SQT

Deze klasse 2 bosbouwbroek combineert de basiskenmerken van het Progress gamma met
TeXXion buitenstoffen en uiterst robuste versterkingen met een zaagbescherming volgens
EN 381-5 klasse 2, 24 m/s.

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met
2 metalen knopen
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ 1 dubbele zak met flap voor telefoon en meter-of
vijlzak versterkt aan de binnenzijde
⋅⋅ 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette dijbeenzak met klep
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem + knopen
voor bretels
⋅⋅ Rugbovenstuk met knopen voor bretels
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ Schuim in bovenstuk voor een beter comfort
⋅⋅ 8 Frontale beschermingslagen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
XS - XXXL

KLEUR
⋅⋅ 833 Rood/Zwart

U bent hier: PROGRESS / 15

KETTINGZAAGJAS, EN 381-11 KLASSE 1
+ BUIKBESCHERMING
1SIA

WERKJAS
1SKA
De 1SKA is de meest hoogwaardige werkjas die past
bij de broeken van het Progress gamma. De jas is niet
enkel uitgerust met de basiseigenschappen van het
gamma, enkele weldoordachte aanpassingen zorgen
er ook voor dat het comfort aanzienlijk verbetert. Hij
beantwoordt aan de eisen van zowel bosbouwers
als klimmers dankzij het gebruik van stretch stoffen
over de volledige jas en Tektor versterkingen op
strategische plaatsen.

Deze zaagjas is de perfecte oplossing voor
snoeiwerken in een hoogwerker. De jas is
conform aan de norm EN 381-11 klasse 1 met extra
bescherming ter hoogte van de buik. Hij kan zonder
moeite in combinatie met een valharnas gedragen
worden dankzij de openingen op borsthoogte en op
de rug.
BUITENKANT

BUITENKANT
⋅⋅ Ergonomische kraag
⋅⋅ Sluiting via ritssluiting en drukknopen
⋅⋅ 1 verticale ingezette zak met ritssluiting op de borst
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
⋅⋅ Rug-en onderarmventilatie met ritssluiting
⋅⋅ Verlengd rugpand

⋅⋅ Ergonomische kraag
⋅⋅ Ritssluiting
⋅⋅ 1 verticale ingezette zak met ritssluiting op de borst
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
⋅⋅ Elastische taille
⋅⋅ Rug-en onderarmventilatie met ritssluiting
⋅⋅ Verlengd rugpand

BINNENKANT

BINNENKANT

⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort
(100% polyester)
⋅⋅ Sio-Cool® Light windstopper in de mouwen
(100% bird-eye polyester ± 120 g/m²)
⋅⋅ 1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de linkerzijde
⋅⋅ Dubbel functionele 3D tussenlaag op de schouders en bovenaan
de rug: ventilatie in de zomer, isolatie in de winter
(100% polyester)
⋅⋅ Verstelbare taille d.m.v. elastiek en drukknopen

⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort
(100% polyester)
⋅⋅ 8 laagse arm- en schouderbescherming volgens EN 381-11
met additionele buikbescherming

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

FABRIC

MATEN

KLEUR

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek: www.sip-protection.com

S - XXXL

⋅⋅ 908 Grijs/Fluo Oranje
⋅⋅ 907 Rood/Fluo Geel

MATEN

KLEUR

S - XXXL

⋅⋅ 907 Rood/Fluo Geel
⋅⋅ 908 Grijs/Fluo Oranje
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HI-VIS EN ISO 20471 KLASSE 2
KETTINGZAAGJAS, EN 381-11 KLASSE 1
+ BUIKPROTECTIE
1SIS
Deze zaagjas is de perfecte oplossing voor
snoeiwerken in een hoogwerker. De jas is conform
aan de norm EN 381-11 klass 1 en Hi-Vis EN ISO
20471 met extra bescherming ter hoogte van de
buik. Hij kan in combinatie met een geïntegreerd
harnas gedragen worden dankzij de openingen op
borsthoogte en op de rug. Het biedt dusdanig een
optimale en erg comfortable 2-in-1-bescherming.
BUITENKANT
⋅⋅ Ergonomische kraag
⋅⋅ Ritssluiting
⋅⋅ 1 verticale ingezette zak met ritssluiting op de borst
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
⋅⋅ Elastische taille
⋅⋅ Rug-en onderarmventilatie met ritssluiting
⋅⋅ Verlengd rugpand
⋅⋅ “Fall Arrest” harnas kan geïntegreerd worden

BINNENKANT
⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort
(100% polyester)
⋅⋅ 8 laagse arm- en schouderbescherming volgens EN 381-11
met additionele buikbescherming

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

S - XXXL

⋅⋅ 908 Grijs/Fluo Oranje

U bent hier: PROGRESS / 17
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FLEX
Stretch kettingzaag beschermkledij
voor de prijsbewuste consument
Alle items in deze collectie hebben twee dingen gemeen: ze
zijn gemaakt van flexibele materialen voor extra comfort en zijn
aantrekkelijk geprijsd zonder de duurzaamheid in gevaar te brengen.
U kunt kiezen uit verschillende stijlen en kenmerken:
•

De Flex broeken, perfect voor een goed comfort
en zeer duurzaam voor een geweldige prijs ;

•

De ReFlex broeken, de nieuwste toevoeging aan het Flex
gamma is de meer technische versie van de Flex broeken.
Dezelfde duurzaamheid maar met ventilatie, ritszakken,
meer zakken, … ;

•

De Sherpa-, verkrijgbaar met extra kuitbescherming.

U bent hier: FLEX / 19

REFLEX
KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A



1XRP

Als we deze spiksplinternieuwe kettingzaagbroek de ‘Flex 2.0 kettingzaagbroek’ zouden
noemen als in “een nieuwe versie van 1XSP Flex broek’ zou dit een understatement zijn. Daarom
hebben we hem de ReFlex broek genoemd. Want dat is exact wat deze broek is. Tenminste als
u op zoek bent naar de robuustheid en het comfort van de 1XSP Flex broek, maar dan voorzien
van alle extra’s die u alleen maar zou verwachten in het hogere kettingzaagbroeken segment.
Ventilatieritsen achterop onderaan het been, zakken met ritssluiting, metalen haakjes,…, noem
maar op, de ReFlex heeft het allemaal en dat aan een onklopbare prijs!

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog
en drukknoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ 1 dubbele opgezette vijl-of stokmeterzak en
bougiesleutel
⋅⋅ 1 opgezette linker dijbeenzak met ritssluiting
⋅⋅ Ventilatierits op het achterbeen
⋅⋅ Elastische tailleband met lussen voor bretellen
met velcro (ref. 5SD4)

BINNENKANT
⋅⋅ Metalen haakje met elastiek om aan schoen te
bevestigen
⋅⋅ Anti-waterabsorberend materiaal onderaan
bovenop de beschermende inleg
⋅⋅ 6 frontale beschermingslagen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
Regular, tussenbeen 82cm: XS - 3XL

KLEUR
⋅⋅ 907 Rood/Fluo Geel
⋅⋅ 684 Zwart/Fluo Geel
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WERKJAS



1XSK

Passend jasje bij de Flex 1XSP kettingzaagbroek. Goed zichtbaar dankzij de rode
en fluo gele oppervlaktes.

BUITENKANT
⋅⋅ Rechtopstaande kraag
⋅⋅ Ritssluiting
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
⋅⋅ Rugventilatie
⋅⋅ Verlengd rugpand

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
XS - XXXL

KLEUR
⋅⋅ 907 Rood/Fluo Geel

U bent hier: FLEX / 21

FLEX
KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A



1XSP

De Flex kettingzaagbroek, nu nog comfortabeler dankzij de 6-laagse beschermingsinleg, is
vervaardigd in een duurzame 2-way stretch Freedom 2 stof. Hij is ideaal voor wie op zoek is
naar een product met de SIP Protection kwaliteit tegen een heel scherpe prijs. De Hydura
verstevigingen op de voorkant maken de broek erg slijtvast.

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 opgezette achterzak met flap
⋅⋅ 1 stokmeterzak
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem + knopen
voor bretels
⋅⋅ Rugbovenstuk met knopen voor bretels
⋅⋅ Dubbele naadstikking aan de achterzijde tot aan
het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 6 frontale beschermingslagen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
XS - XXXL

KLEUR
⋅⋅ 907 Rood/Fluo Geel
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SHERPA PLUS
KETTINGZAAGBROEK KLASSE 1 TYPE A
+ ADDITIONELE KUITBESCHERMING


1XHU

Het onttakken van omgevallen bomen of tijdens het snoeien in de kruin zijn taken die bepaalde
kennis en vaardigheiden vereisen. De Sherpa Plus broek met kuitbescherming is vervaardigd
in een 4-way micro rip stretch stof die bijzonder comfortabel aanvoelt en voldoende stevig
is. Bovendien is de broek opvallend licht zonder in te boeten aan bescherming. Je wordt dus
niet gehinderd in je bewegingen, maar bent toch beschermd! De waterdichte Pezatec Aqua
onderbeenversterking, ritsen op alle zakken en het anti-wicking systeem zijn extra pluspunten.

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog
en drukknoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ 1 stokmeterzak
⋅⋅ 1 opgezette linker dijbeenzak met ritssluiting
⋅⋅ Bedekte en waterdichte Pezatec Aqua versterking
aan de voorzijde en beneden aan de onderzijde
van de benen (100% Cordura® met 100% polyurethaan laag ± 200 g/m²)
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem + knopen
voor bretels
⋅⋅ Rugbovenstuk met knopen voor bretels

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ Metalen haakje met elastiek om aan schoen te
bevestigen
⋅⋅ Bedekte en waterdichte Pezatec anti-absorberende versteviging bovenop de beschermende inleglaag (100% hoogwaardige polyamide Cordura®
met 100% polyurethaan laag)
⋅⋅ 6 Frontale beschermingslagen met additionele
kuitbescherming

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
Regular, tussenbeen 82cm: XS - 2XL

KLEUR
⋅⋅ N15 Zwart

U bent hier: FLEX / 23
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1XTKN2P05

BASEPRO
Basiscollectie moderne standaard
en Hi-Vis kettingzaag beschermkledij.
Het BasePro gamma is een moderne collectie met
een verfrissend design.
Dit gamma bestaat uit een compleet assortiment standaard
kettingzaag beschermkledij en een gedeelte Hi-Vis zaagkledij.
Alle modellen hebben een duurzame polyester / katoenen
buitenstof.
In deze reeks vindt u:
•

Standaard zaagkledij klasse 1 type A, maar ook klasse 2 en 3

•

Basis Hi-Vis EN ISO 20471 kettingzaag beschermkledij

•

De eerste EN ISO 11393 Design B beschermende Chaps

U bent hier: BASEPRO / 25

BASEPRO KETTINGZAAGBROEK,
KLASSE 1 TYPE A
1RP1
Bent u op zoek naar een eenvoudige
zaagbeschermende broek zonder meer? De
SIP Protection BasePro collectie is helemaal wat
u zoekt. De buitenstof is samengesteld uit een
normale polyester katoenen stof, perfect geschikt
voor tijdelijke of seizoensgebonden bosbouw.Vergis
u echter niet. De BasePro-broek, de economisch
meest voordelige SIP Protection-broek van ons
assortiment, biedt nog steeds het gewenste comfort,
de bescherming die u nodig hebt en de kwaliteit die
u van SIP Protection mag verwachten.
BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 opgezette achterzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen
van de bougiesleutel
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen
met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

GEVENTILEERDE BASEPRO
KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 3
TYPE A
1RX3
Om het hogere gewicht en vooral de hogere
warmteaccumulatie te compenseren die gepaard
gaat met een hogere beschermingsklasse 3, is
deze BasePro kettingzaagbroek uitgerust met een
ventilerende mesh aan de achterkant van de benen.
BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 opgezette achterzak
⋅⋅ 1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen van de bougiesleutel
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen
met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 9 beschermingslagen

BINNENKANT

FABRIC

⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 6 frontale beschermingslagen

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

Regular, tussenbeen 82cm:
XS - 4XL

⋅⋅ 835 Anthraciet Grijs/Zwart
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MATEN

KLEUR

Regular, tussenbeen 82cm:
XS - 2XL

⋅⋅ 835 Anthraciet Grijs/Zwart

BASEPRO WERKJAS
1RK1
De BasePro werktuniek combineert
functionaliteit met comfort dankzij de
ergonomische pasvorm. De Hi-Vis-oranje stof
zorgt voor een hoge zichtbaarheid in elke
werkomgeving.
BUITENKANT
⋅⋅ Korte en rechte kraag
⋅⋅ Ritssluiting
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
⋅⋅ Rugventilatie
⋅⋅ Verlengd rugpand

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

S - XXXL

⋅⋅ 130 Fluo Oranje/Antraciet

BASEPRO KETTINGZAAGJAS,
EN 381 - 11 KLASSE 1
1RJ1
Bent u op zoek naar een basis
kettingzaagbeschermende tuniek zonder
toeters, bellen en een hoog comfort dat een
stretch kettingzaagbeschermende tuniek kan
bieden? De SIP Protection BasePro collectie
is helemaal wat u zoekt. De buitenstof is
samengesteld uit een normale polyester
katoenen stof, perfect geschikt voor tijdelijke of
seizoensgebonden bosbouw. Vergis u echter
niet. De BasePro kettingzaagbeschermende
tuniek, de economisch meest voordelige
SIP Protection kettingzaagbeschermende
tuniek van ons assortiment, biedt nog steeds
het gewenste comfort, de bescherming die u
nodig hebt en de kwaliteit die u van
SIP Protection mag verwachten.
BUITENKANT
⋅⋅ Korte en rechte kraag
⋅⋅ Ritssluiting
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
⋅⋅ Rugventilatie
⋅⋅ Verlengd rugpand

BINNENKANT
⋅⋅ 8 laagse arm-, schouder- en borstbescherming volgens
EN 381-11

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

S - XXXXL

⋅⋅ 130 Fluo Oranje/Antraciet

U bent hier: BASEPRO / 27

NIEUW
BASEPRO KETTINGZAAG
BAVETBROEK, KLASSE 1 TYPE A
1RG1
Op zoek naar een zaagbeschermende bavetbroek?
De SIP Protection BasePro collectie is helemaal
wat u zoekt. De buitenstof is samengesteld uit een
normale polyester katoenen stof, perfect geschikt
voor tijdelijke of seizoensgebonden bosbouw. Vergis
u echter niet. De BasePro bavetbroek, de economisch
meest voordelige SIP Protection bavetbroek van ons
assortiment, biedt nog steeds het gewenste comfort,
de bescherming die u nodig hebt en de kwaliteit die
u van SIP Protection mag verwachten.
BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen van
de bougiesleutel
⋅⋅ Ritssluiting en knoop aan de rechterzijde
⋅⋅ Elastische tailleband aan de rugzijde
⋅⋅ 2 verstelbare elastische bretels met gespsluiting
⋅⋅ Borstbovenstuk met zak met verticale ritssluiting aan rechterzijde
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
⋅⋅ Groot rugstuk, reikt tot middenrug

BINNENKANT
⋅⋅ 6 frontale beschermingslagen

ROADRUNNER
BASE PRO KETTINGZAAGCHAPS,
KLASSE 1 TYPE B
1RC1
Een beetje bijleren kan nooit kwaad, hierbij dus wat
meer uitleg over hoe we tot de naam “Roadrunner” zijn
gekomen. De Roadrunner kettingzaagbeschermende
chaps komen goed van pas wanneer je de kettingzaag
maar voor korte tijd gebruikt en een kettingzaagbroek
net te onpraktisch is. Het grootste voordeel van de
Roadrunner chaps is dat je ze een aantal eenvoudige
kliks snel kunt aantrekken over je gewone werkbroek
of jeans. Bij warm weer kan je ze ook gewoon dragen
boven je korte broek! Dankzij de verstelbare gespen
aan de achterkant volstaan 2 maten (M voor maten
tot en met XL en L voor alle maten vanaf XL) om bijna
iedereen te passen. De Roadrunner vogel, ook wel
de “CHAParral” vogel genoemd in het Engels, staat
bekend als één van de snelst lopende vogels op aarde.
De Hopi Indianenstam gelooft dat de “CHAParral”
vogel hen beschermt tegen kwade geesten. Wij weten
alleen dat ze je zal beschermen tegen snijwonden.
Bescherming, CHAParral vogel, snel,… de naam
Roadrunner was geboren. MIEP MIEP!
BUITENKANT

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

⋅⋅ Riemlussen
⋅⋅ Sluiting dmv elastische riem en gesp

BINNENKANT
⋅⋅ 6 frontale beschermingslagen

MATEN
Regular: XS - 4XL
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KLEUR
⋅⋅ 178 Antraciet/Zwart/Fluo Oranje

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

M - XL

⋅⋅ 835 Anthraciet Grijs/Zwart

BASEPRO HV EN ISO 20471
KETTINGZAAGBROEK, EN 381-5
KLASSE 1 TYPE A
1RQ1

BASEPRO HI-VIS EN ISO 20471
KLASSE 2 KETTINGZAAGBROEK,
KLASSE 3 TYPE A
1RQ3

Bent u op zoek naar een Hi-Vis zaagbeschermende
broek zonder toeters, bellen en stretch? De
SIP Protection BasePro collectie is helemaal wat
u zoekt. De buitenstof is samengesteld uit een
normale polyester katoenen stof, perfect geschikt
voor tijdelijke of seizoensgebonden bosbouw. Vergis
u echter niet. De BasePro-broek, de economisch
meest voordelige SIP Protection-broek van ons
assortiment, biedt nog steeds het gewenste comfort,
de bescherming die u nodig hebt en de kwaliteit die
u van SIP Protection mag verwachten.

De Hi-Vis klasse 3 BasePro kettingzaagbroek is
ontwikkeld om de hoogst mogelijke bescherming
tegen frontale kettingzaag te bieden volgens de
norm EN 381-5.De buitenstof is samengesteld uit een
normale polyester katoenen stof, perfect geschikt
voor tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden.
De BasePro-broek, de economisch meest voordelige
SIP Protection-broek van ons gamma, biedt u de
bescherming die u nodig hebt en de kwaliteit die u
van SIP-bescherming verwacht.

BUITENKANT

⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 opgezette achterzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen
van de bougiesleutel
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen
met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 opgezette achterzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen
van de bougiesleutel
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen
met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 6 frontale beschermingslagen

BUITENKANT

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 9 beschermingslagen

FABRIC

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

Regular, tussenbeen 82cm:
XS - 4XL

⋅⋅ 386 Fluo Geel/Zwart
⋅⋅ 183 Fluo Oranje/Zwart

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

Regular, tussenbeen 82cm:
S - 3XL

⋅⋅ 386 Fluo Geel/Zwart
⋅⋅ 183 Fluo Oranje/Zwart

U bent hier: BASEPRO / 29

BASEPRO HI-VIS EN ISO 20471
KLASSE 3 KETTINGZAAGJAS,
EN 381-11 KLASSE 1
1RI1

BASEPRO HI-VIS EN ISO 20471
KLASSE 2 KETTINGZAAGBAVETBROEK,
KLASSE 1 TYPE A
1RH1

De buitenstof van de HV BasePro zaagjas
is samengesteld uit een normale polyester
katoenen stof, perfect geschikt voor tijdelijke of
seizoensgebonden bosbouw. Vergis u echter niet.
De BasePro kettingzaagbeschermende tuniek,
de economisch meest voordelige SIP Protection
kettingzaagbeschermende tuniek van ons
assortiment, biedt nog steeds het gewenste comfort,
de bescherming die u nodig hebt en de kwaliteit die
u van SIP Protection mag verwachten.

Op zoek naar een Hi-Vis zaagbeschermende
bavetbroek? De SIP Protection BasePro collectie is
helemaal wat u zoekt. De buitenstof is samengesteld
uit een normale polyester katoenen stof, perfect
geschikt voor tijdelijke of seizoensgebonden
werkzaamheden. Vergis u echter niet. De BasePro
bavetbroek, de economisch meest voordelige
SIP Protection bavetbroek van ons assortiment, biedt
nog steeds het gewenste comfort, de bescherming
die u nodig hebt en de kwaliteit die u van
SIP Protection mag verwachten.

BUITENKANT
⋅⋅ Korte en rechte kraag
⋅⋅ Ritssluiting
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
⋅⋅ Rugventilatie
⋅⋅ Verlengd rugpand

BINNENKANT
⋅⋅ 8 laagse arm-, schouder- en borstbescherming volgens EN 381-11

FABRIC

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen
van de bougiesleutel
⋅⋅ Ritssluiting en knoop aan de rechterzijde
⋅⋅ Elastische tailleband aan de rugzijde
⋅⋅ 2 verstelbare elastische bretels met gespsluiting
⋅⋅ Borstbovenstuk met zak met verticale ritssluiting aan rechterzijde
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
⋅⋅ Groot rugstuk, reikt tot middenrug

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

BINNENKANT

MATEN

KLEUR

FABRIC

S - XXXXL

⋅⋅ 386 Fluo Geel/Zwart
⋅⋅ 183 Fluo Oranje/Zwart

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com
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⋅⋅ 6 frontale beschermingslagen

MATEN

KLEUR

Regular: S - 4XL

⋅⋅ 386 Fluo Geel/Zwart
⋅⋅ 183 Fluo Oranje/Zwart

U bent hier: BASEPRO / 31

HI-VIS EN ISO 20471 KLASSE 2
KETTINGZAAGLEGGING,
KLASSE 1 TYPE A
1ST9
Traditionele signalisatielegging in
overeenstemming met EN ISO 20471 klasse 2 met
kettingzaagbescherming. Heel gebruiksvriendelijk
dankzij de goedlopende rits.

VERBREDERAARS VOOR
KETTINGZAAGLEGGINGS 1ST9
1SX9
De leggingverbreder kan eenvoudig in onze
leggings worden geritst en maakt ze 9 cm ruimer
zodat ze voor iedereen passen. Handiger kan niet!
BUITENKANT
⋅⋅ Ritst in legging 1ST9. Verbreedt 9cm

BUITENKANT

BINNENKANT

⋅⋅ Ritssluiting aan de achterkant van de benen
(opent van boven naar onder)
⋅⋅ Riemlussen

⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 6 frontale beschermingslagen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ FC1 Fluo Oranje
⋅⋅ FY1 Fluo Geel

32 /

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ FC1 Fluo Oranje

KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 2
TYPE A
1SQX

KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1
TYPE C
1SP6

Traditionele bosbouwbroek klasse 2 die zijn
strepen al heeft verdiend. Erg slijtvast dankzij de
stevige PES/COT buitenstof en het klassieke
SIP Protection drienaaldstiksel. De meshstof
op de achterkant van de benen zorgt voor een
goede ventilatie zodat je ook bij warm weer in alle
comfort kan werken.

Traditionele zaagbroek die een volledige
bescherming biedt. Erg slijtvast dankzij de stevige
PES/COT buitenstof en het klassieke SIP Protection
drienaaldstiksel.

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
⋅⋅ 1 stokmeterzak
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem + knopen voor bretels
⋅⋅ Rugbovenstuk met knopen voor bretels
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort
(100% polyester)
⋅⋅ 8 Frontale beschermingslagen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

S - XXXL

⋅⋅ 506 Groen/Fluo Oranje

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
⋅⋅ 1 stokmeterzak
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem + knopen voor bretels
⋅⋅ Rugbovenstuk met knopen voor bretels
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 6 beschermingslagen 360° rondom

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

XS - XXXL

⋅⋅ 503 Groen/Oranje

U bent hier: BASEPRO / 33

BAVETBROEK MET TOTALE
PROTECTIE, KLASSE 1 TYPE C
1SG6
Verlengde bavetbroek die een volledige
bescherming biedt. Erg slijtvast dankzij de stevige
PES/COT buitenstof en het klassieke SIP Protection
drienaaldstiksel. Grote en handige zak met
ritssluiting op borst en rug.
BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 stokmeterzak
⋅⋅ Sluiting aan rechterzijde d.m.v. knopen en ritssluiting
⋅⋅ Elastische taille
⋅⋅ 2 verstelbare elastische bretels met gespsluiting
⋅⋅ Borstbovenstuk met zak met verticale ritssluiting aan rechterzijde
⋅⋅ Groot rugstuk, reikt tot middenrug

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 6 beschermingslagen 360° rondom

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

S - XXXXL

⋅⋅ 503 Groen/Oranje
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KETTINGZAAGLEGGING,
KLASSE 1 TYPE A
1XT2
Best price guarantee
kettingzaagjambières in het
SIP Protection gamma.
BUITENKANT
⋅⋅ Ritssluiting aan de achterkant van de benen
(opent van boven naar onder)
⋅⋅ Sluiting dmv elastische riem en gesp
⋅⋅ Mogelijkheid om 9cm te verbreden met
verbrederaar 1XX3

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 6 frontale beschermingslagen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie,
bezoek: www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ G75 Groen

VERBREDERAARS
VOOR KETTINGZAAGLEGGINGS 1XT2
1XX3

KETTINGZAAGOVERALL,
KLASSE 1 TYPE A
1SC1

FABRIC

Traditionele overall met
kettingzaagbescherming die zijn
strepen al heeft verdiend. Erg
slijtvast dankzij de stevige PES/
COT buitenstof en het klassieke
SIP Protection drienaaldstiksel.
Extra bescherming op de
bovenarmen en de schouders.
Optimaal ademend vermogen
dankzij de verschillende
verluchtingsopeningen.

Voor uitgebreide productinformatie,
bezoek: www.sip-protection.com

BUITENKANT

Deze verbrederaar
verbreedt de 1XT2 broekbil
met 9cm.
BUITENKANT
⋅⋅ Ritst in legging 1XT2. Verbreedt 9cm

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ G75 Groen

⋅⋅ Ritssluiting aan voorkant
⋅⋅ 4 opgezette zakken (2 op de borst en 2 op de
dij) met flap en sluiting d.m.v. drukknopen
⋅⋅ 1 dubbele opgezette zak voor telefoon en
meter-of vijlzak
⋅⋅ Rugventilatie d.m.v. soufflets op zijkant
+ 6 metalen ventilatie ogen
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde
tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
⋅⋅ 6 beschermingslagen op de benen + versterkingslaag met snijbestendig materiaal op
bovenzijde armen en schouders

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie,
bezoek: www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

XS - XXXXL

⋅⋅ 503 Groen/Oranje

U bent hier: BASEPRO / 35

1SSV

36 /

VA2PH5

OUTDOOR
Wees voorbereid op slecht weer en extreme
omstandigheden tijdens of na het werk.
In ons Oudoor gamma vindt u:
•

Softshell-jassen in 2 stijlen: Fuyu 3 ply and Tibet 2 ply versie
(nu ook verkrijgbaar in zwart & oranje)

•

Basisbescherming tegen regen met Flexothane® of meer
geavanceerde bescherming met onze KEIU range met
ademend Siopor®.

•

Onze populaire Keiu waterdichte jas is nu ook verkrijgbaar
in Hi-vis.

•

Vochtregulerende T-shirts die een eerste laag van
bescherming vormen tegen hitte en transpiratie.

•

Broeken om comfortabel te werken:

•

»»

Boomklimmen met onze 1SSP of 1SSV.

»»

Onze gloednieuwe GECKO klimbroeken.

»»

Extreem resistente broek om eenvoudig een weg door
de doornen te banen zoals de 1SSR Tracker.

Speciale bescherming tegen teken met de 1SXT X-Tick.

U bent hier: OUTDOOR / 37

GECKO
GECKO KLIMBROEK



1SS5

Klim je weg naar de top met de nieuwe Gecko broek! De flexibele, lichte en robuuste stof bestaat
in 3 prachtige kleurencombinaties. Met ventilatiegaas rond de enkels, de zijzakken en op de
onderbenen krijgt u een verfrissende klimbroek. De Teflon® afwerking zorgt voor een wateren vuilafstotendheid.

NIEUW
BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog
en drukknoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Riemlussen
⋅⋅ 1 ingezette dijbeenzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
⋅⋅ Elastische taille
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ 1 ingezette smartphone zak met ritssluiting
op de rechter dij

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
Regular, tussenbeen 82cm: XS - XL

KLEUR
⋅⋅ 282 Dragonfly Blue
⋅⋅ 283 Bumblebee Yellow
⋅⋅ 284 Burgundy Red

38 /

KLIMBROEK AND HI-VIS CLIMBING TROUSERS



1SSP / 1SSH

Alle basiseigenschappen van het Progress gamma zijn ook terug te vinden in deze klimbroek zonder
kettingzaagbescherming. Hij heeft zijn nut al bewezen danzij de 4-way rip stop TeXXion buitenstof met Teflon®
behandeling, zakken met ritssluiting en Armortex® Light stretch verstevigingen op de knieën.
1SSH gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2

BUITENKANT

BINNENKANT

⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 2 metalen knopen
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ 1 ingezette dijbeenzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette smartphone zak op het rechterbeen met waterdichte
ritssluiting
⋅⋅ Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. klittenbandsluiting onderaan
⋅⋅ Elastische taille
⋅⋅ Rugbovenstuk
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

⋅⋅ Elastische voering met metalen haakje om schoenen aan
te bevestigen
⋅⋅ Schuim in bovenstuk voor een beter comfort

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek: www.sip-protection.com

1SSP - MATEN

1SSP -KLEUR

1SSH - MATEN

1SSH - KLEUR

XS - XXL

⋅⋅ 835 Anthraciet Grijs/Zwart
⋅⋅ 833 Rood/Zwart
⋅⋅ 834 Kaki Groen/Zwart

S - XXXL

⋅⋅ 183 Fluo Oranje/Zwart

U bent hier: OUTDOOR / 39

KLIMBROEK



1SSV

Zeer lichte klimbroek en outdoorbroek. Het ultieme evenwicht tussen het gebruik van robuste
doch lichte stoffen met als resultaat een grote soepelheid. Gebruik van hoogwaardige Pezatec en
Pezaflex met een waterafstotende Teflon® finish. Alle zakken hebben ritsen ter voorkoming van
vuil en insecten.

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog
en drukknoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Riemlussen
⋅⋅ 1 ingezette dijbeenzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
⋅⋅ Elastische taille
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ 1 ingezette smartphone zak met ritssluiting op de
rechter dij
⋅⋅ Elastische voering met metalen haakje om
schoenen aan te bevestigen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
XS - XXL

KLEUR
⋅⋅ 835 Anthraciet Grijs/Zwart
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TRACKER
OUTDOOR RIPSTOP BROEK



1SSR

Ervaar de actie beter met de Tracker broek! Hij is uiterst geschikt voor een hele resem outdoor
activiteiten waarbij het doorkruisen van bramenstruiken geen enkel probleem vormt. Of hij kan
‘’simpelweg’’ dienen als een zeer robuste en comfortabele werkbroek. De waterdichte ripstop
Tektor versterkingen houden u droog en zijn uiterst slijtvast en scheurbestendig, altijd en in gelijk
welke omstandigheden. De ventilatieritsen op het achterbeen zorgen voor een optimaal klimaat
binnenin en de Tracker is beschikbaar in een brede waaier van maten en dit in 3 verschillende
beenlengtes.

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog
en drukknoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
⋅⋅ 1 ingezette dijbeenzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette smartphone zak op het rechterbeen
met waterdichte ritssluiting
⋅⋅ Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.
klittenbandsluiting onderaan
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen
voor bretellen met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen
ref. 5SD4
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ Elastische voering met metalen haakje om
schoenen aan te bevestigen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
Short, tussenbeen 78cm: S - XL
Regular, tussenbeen 85cm: S - 2XL
Tall, tussenbeen 92cm: S - XL

KLEUR
⋅⋅ 834 Kaki Groen/Zwart
⋅⋅ 835 Anthraciet Grijs/Zwart

U bent hier: OUTDOOR / 41

X-TICK
SLOBKOUSEN



1SXT

De zeer stevige X-Tick slobkousen bestaan uit een scheurbestendige stof onder meer bestaande
uit Cellsolution® Protection garen. Deze stof biedt de drager een hogere en zeer duurzame
bescherming tegen insecten zoals teken die drager kunnen zijn van de bacterie die de ziekte van
Lyme kunnen veroozaken. De uniek gepatenteerde constructie van het Cellsolution® Protection
garen, waarbij de permethrine inherent in de vezel aanwezig is, zorgt ervoor dat de diffusie naar
het oppervlak van de permethrine gecontroleerd verloopt en in kleine concentratie efficiënt blijft
gedurende de hele levensduur van de slobkous. Dit in tegenstelling tot de klassiek oppervlak
behandelde kwaliteiten waarbij een hoge concentratie actief bestanddeel zich op het oppervlak
bevindt , en die door dragen, wassen,.. snel in efficiëntie vermindert. Deze zogenaamde ‘’knock
down’’ fase vangt aan van zodra de teek zich op de stof begeeft. Onder meer door deze nieuwe
benadering van permethrine inherent in de vezel is het Cellsolution®Protection garen OEKO-TEX®
Standard 100 klasse 1 gekeurd. Dit toont onder meer aan dat huidirritatie door het in contact
komen met de stof uiterst gering of onbestaande is.
BUITENKANT
⋅⋅ Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
⋅⋅ Metalen kabel en gespsluiting voor stevige vastzetting aan schoenen
⋅⋅ Anti-slip elastiek en aanpasbare elastiek met
koordstopper

BINNENKANT
⋅⋅ Metalen haak om aan schoenveters te bevestigen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
UNI

KLEUR
⋅⋅ R26 Rood
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KEIU
REGENBROEK VOLGENS DE NORM EN 343 KLASSE 3 3



1SRR

Tijdens regenperiodes is het sterk aangewezen ook een regenbroek te dragen in combinatie met
je regenjas, zeker tijdens het dragen van een zaagbroek. De 1SRR Keiu regenbroek, ontworpen
voor grondwerk, hoort samen met de 1SLR Keiu regenjas. De robuste Siopor ademende en
waterdichte stoffen en de ventilatiestof bovenaan houden je droog en comfortabel en de lange
ritssluiting langs elk been zorgt ervoor dat je de broek snel aan-en uit kan doen zonder je (zaag)
schoenen steeds te moeten los-en vastsnoeren.

BUITENKANT
⋅⋅ Sluiting via elastiek en geïntegreerde aanrijgkoord rond de taille

BINNENKANT
⋅⋅ Nylon voering 70 g/m²

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
XS - XXXL

KLEUR
⋅⋅ NS0 Zwart

U bent hier: OUTDOOR / 43

KEIU
EN 343 REGENJAS



1SLR

In het Japans bestaan er 50 woorden om het woord regen te beschrijven. Deze regenjas is
genoemd naar de eerste welkome regen na een lange periode van droogte. Met onze Keiu
regenjas zal u vanaf nu ook de regen verwelkomen. Ze is volledig waterdicht en zeer ademend om
het klamme gevoel te verhinderen tijdens het werken, de snit is sportief en comfortabel en dankzij
het grote oppervlak van fluo oranje bent u steeds zeer goed zichtbaar. Andere details maken de
jas nog meer bijzonder zoals de ventilatieritsen van de onderarmen, een ritssluiting met dubbel
beleg waardoor vuil geen kans maakt, een opgerolde kap in de kraag, meerdere voldoende diepe
zakken en een verlengd rugpand.

BUITENKANT
⋅⋅ Rechtopstaande kraag met aanrijgkoord
⋅⋅ Opgevouwen capuchon in kraag
⋅⋅ Ritssluiting met flap en drukknopen
⋅⋅ 1 verticale ingezette zak met ritssluiting
op de borst
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
⋅⋅ Elastisch koord in zoom
⋅⋅ Verlengd rugpand

BINNENKANT
⋅⋅ Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% polyester)
⋅⋅ 1 grote binnenzak met ritssluiting
⋅⋅ Ritsopening in de rugvoering voor het
aanbrengen van logo’s

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
XS - XXXL

KLEUR
⋅⋅ 570 Fluo Oranje/Zwart
⋅⋅ 768 Fluo Geel/Rood
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KEIU HV
REGENJAS EN ISO 20471 KLASSE 3 , EN 343 KLASSE 4 4



1SMR

In het Japans bestaan er 50 woorden om het woord regen te beschrijven. De Keiu HV regentuniek
is genoemd naar de eerste welkome regen na een lange periode van droogte. Met onze Keiu zal
u vanaf nu ook de regen verwelkomen. Ze is volledig waterdicht en zeer ademend om het klamme
gevoel te verhinderen tijdens het werken, de snit is sportief en comfortabel en is
EN ISO 20471 klasse 2 gekeurd, de norm voor hoge zichtbaarheid. Andere details maken de jas
nog meer bijzonder zoals de ventilatieritsen van de onderarmen, een ritssluiting met dubbel
beleg waardoor vuil geen kans maakt, een opgerolde kap in de kraag, meerdere voldoende diepe
zakken en een verlengd rugpand. Klaar om de regen te trotseren?

BUITENKANT

NIEUW

⋅⋅ Rechtopstaande kraag met aanrijgkoord
⋅⋅ Opgevouwen capuchon in kraag
⋅⋅ Ritssluiting met flap en drukknopen
⋅⋅ 1 verticale ingezette zak met ritssluiting
op de borst
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
⋅⋅ Elastisch koord in zoom
⋅⋅ Verlengd rugpand

BINNENKANT
⋅⋅ 1 grote binnenzak met ritssluiting
⋅⋅ Ritsopening in de rugvoering voor het
aanbrengen van logo’s

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
XS - XXXL

KLEUR
⋅⋅ 570 Fluo Oranje/Zwart

U bent hier: OUTDOOR / 45

FUYU
SOFTSHELL JAS



1SWS

Welkom tussenseizoen of koud weer met Fuyu, het Japanse woord voor ‘’winter’’! Deze collectie
met technische EN ISO 14058 gecertificeerde softshells met afritsbare mouwen bieden de hoogst
mogelijke duurzaamheid, comfort en techniciteit en voor zowel boswachters als boomverzorgers
tijdens kil of koud weer, eventueel gepaard met (mot)regen of sneeuw. De waterdichte en
ademende 3-laags stof biedt de drager comfort zonder het klamme gevoel waar u voor vreest.
Wat extra functies betreft bieden de versterkte Tektor-schouders extra weerstand, het grote
aantal zakken zorgt ervoor dat u altijd de juiste plek vindt om uw kostbare items op te bergen,
de mouwen kunnen worden uitgeritst wanneer dat nodig zou zijn en het achterpand is verlengd
zodat u comfortabel kunt werken in een harnas of tijdens het zagen. OK, dat zijn heel veel functies
in slechts 1 softshell, dus begint u zich af te vragen: waar zit dat addertje onder het gras? Wat we
kunnen toevoegen is dat al onze testers unaniem zijn geweest wat betreft deze jas: ‘’Moeilijk te
evenaren!’’...
BUITENKANT
⋅⋅ Ergonomische kraag
⋅⋅ Ritssluiting met flap
⋅⋅ 2 ingezette borstzakken
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
⋅⋅ Verlengd rugpand

BINNENKANT
⋅⋅ 1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de
linkerzijde

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
S - XXXL

KLEUR
⋅⋅ 570 Fluo Oranje/Zwart
⋅⋅ 768 Fluo Geel/Rood
⋅⋅ NS0 Zwart
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TIBET
SOFTSHELL JAS



561A

Trotseer de koude met de softshell Tibet. De stretch en comfortabele fleece binnenlaag houden je
lekker warm. Waterabsorptie is niet langer van toepassing gezien de waterafstotende buitenste
softshell-stof. Bovendien hebben we een interessante functie toegevoegd; fluit wanneer je in
nood bent. Deze softshells hebben bijpassende kleuren met onze 4 kettingzaagbeschermende
gamma’s: BasePro, Flex, Innovation of Progress.

BUITENKANT
⋅⋅ Ergonomische kraag
⋅⋅ 2 ingezette zakken met ritssluiting
⋅⋅ Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
XS - XXL

KLEUR
⋅⋅ 768 Fluo Geel/Rood
⋅⋅ 570 Fluo Oranje/Zwart

NIEUW

U bent hier: OUTDOOR / 47

EN343: 2003+A1:2007 KLASSE 3 - 1
REGENJAS
1SJ3

EN343: 2003+A1:2007 KLASSE 3 - 1
REGENBROEK
1SP4

De Flexothane® regenjas biedt een uitstekende
bescherming tegen regen en wind. Flexibel,
geruisloos en erg duurzaam.

De bijhorende Flexothane® regenbroek bij de 1SJ3
biedt zoals de jas een uitstekende bescherming
tegen regen en wind. Flexibel, geruisloos en erg
duurzaam.

BUITENKANT
⋅⋅ Opgevouwen capuchon in kraag
⋅⋅ Ritssluiting met flap en drukknopen
⋅⋅ 1 opgezette zak met flap aan de voorzijde, sluiting
d.m.v. drukknopen
⋅⋅ Verlengd rugpand met regengoot
⋅⋅ Hoog frequent gelaste naden

BUITENKANT
⋅⋅ Sluiting via elastiek en geïntegreerde aanrijgkoord rond de taille
⋅⋅ Ritssluiting aan de buitenzijde van het onderbeen voor eenvoudige
aan-en uitkleden

FABRIC
FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

S - XXXL

⋅⋅ 041 Groen Kaki/Fluo Oranje
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Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

S - XXL

⋅⋅ A41 Groen Kaki

TECHNISCHE T-SHIRT KORTE
MOUWEN
397A

TECHNISCHE T-SHIRT LANGE
MOUWEN UPF +50
697A

Dit technisch T-shirt beidt een groot comfort
dankzij Sio-Cool® Light stof. Deze voert snel
transpiratie af waardoor je fris en droog blijft. Ook
tijdens de winter komt hij volledig tot zijn recht
als een eerste laag onder bijvoorbeeld de Keiu
regenjas.

Dit technisch T-shirt beidt een groot comfort
dankzij Sio-Cool® Classic UPF 50+ gekeurde stof.
Deze voert snel transpiratie af waardoor je fris
en droog blijft. Ook tijdens de winter komt hij
volledig tot zijn recht als een eerste laag onder
bijvoorbeeld de Keiu regenjas.

BUITENKANT

BUITENKANT

⋅⋅ Ritssluiting met flap van borst tot aan de nek met anti-irritatie flap
⋅⋅ 1 opgezette borstzak met ritssluiting
⋅⋅ Geen horizontale stikkingen rond de borst

⋅⋅ Ritssluiting met flap van borst tot aan de nek met anti-irritatie flap
⋅⋅ 1 opgezette borstzak met ritssluiting
⋅⋅ Geen horizontale stikkingen rond de borst

FABRIC

FABRIC

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

MATEN

KLEUR

S - XXXL

⋅⋅ 844 Fluo Geel/Rood
⋅⋅ 914 Fluo Oranje/Grijs

S - XXXL

⋅⋅ 914 Fluo Oranje/Grijs
⋅⋅ 844 Fluo Geel/Rood

U bent hier: OUTDOOR / 49

VAN KOP TOT TEEN
Bij SIP Protection zetten we ons in om gebruikers
van kettingzagen van top tot teen te kleden.
Dit bestaat uit schoeisel, hand-, arm- en hoofdbescherming.

Schoeisel

Schoeisel is een ingewikkelde en delicate aangelegenheid. Iedereen heeft
andere voeten en het is een uitdaging om aan de vraag van iedereen te voldoen.
Onze huidige selectie kettingzaagschoenen bestaat uit de volgende stijlen:

Grizzly 2.0

De Grizzly 2.0 laarzen zijn gemaakt
aan de hand van onze ervaring in het
vervaardigen van kettingzaagkleding
en de knowhow van de Italianen
in het vervaardigen van laarzen.
Ontwikkeld voor grondwerk.

Superforet

De 3SA3 laarzen zijn oorspronkelijk
ontworpen voor boomverzorgers die
flexibele kettingzaaglaarzen nodig
hadden.

Nieuwe Timber laarzen

De nieuwe Timber laarzen 3XA2
bieden een uitstekende waarde
voor uw geld voor punctueel
gebruik, zoals seizoensgebonden
werkzaamheden in het bos.

Kettingzaagslobkousen

Voor het af en toe gebruiken van
de kettingzaag, bieden deze
slobkousen kettingzaagbescherming
wanneer ze stevig op EN ISO 20345
veiligheidslaarzen worden bevestigd.

Forestproof
bosbouwlaarzen

De Forestproof rubber laarzen die
100% waterdichte oplossing bieden,
bieden een kettingzaagbescherming
van klasse 3.

Handschoenen en mouwen

Geschikte handschoenen zijn onmisbaar bij werkzaamheden buitenshuis.
Onze 2XA2 werkhandschoenen, 2XD1 heavy duty werkhandschoenen en
onze 2 kettingzaaghandschoenen 2XD2 ‘linkerhandbescherming’ en 2DX3
‘bescherming voor beide handen´ zijn nu ook verkrijgbaar met fluo oranje op
de achterkant van de hand.
De felle kleur zorgt voor extra veiligheid en zichtbaarheid en helpt u om ze
sneller terug te vinden als ze op de grond vallen.
Daarnaast hebben we nu ook een Klasse 2 24 m/s handschoen in ons
assortiment. Zoals u van ons gewend bent, combineren we veiligheid met
veel comfort.

Hoofdbescherming

De hersenen zijn een van de meest belangrijke organen in ons lichaam maar
ze zijn ook zeer kwetsbaar en worden alleen beschermd door de schedel.
Zelfs een kleine impact kan ernstige gevolgen hebben.
De oren zijn een van de weinige lichaamsdelen die niet genezen.
Wanneer u ze verliest, bent u ze voorgoed kwijt.
De beste manier om dat deel van uw lichaam te beschermen is door goede

hoofdbescherming te dragen.
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GRIZZLY 2.0
ZAAGSCHOENEN VOLGENS DE NORM EN ISO 20345 EN
EN ISO 17249 KLASSE 2

 3SIC

Met de Grizzly maken we gebruik van onze decennialange ervaring in de vervaardiging van
kettingzaagkledij in combinatie met de ongeëvenaarde ervaring in schoenenproductie van de
Italianen. De Grizzly 2.0 schoenen, ontwikkeld voor grondwerk, beperkt het onderhoud tot vrijwel
0 dankzij het gebruik van zeer sterk en waterdichte oranje Hypertex en rubber versterking en de
looks worden gecombineerd met extreme robuustheid en comfort. De erg slijtvaste Vibram® Teton
zool zorgt voor grip op een onstabiele en zware ondergrond. Ons breed panel van testers waren
unaniem met hun oordeel: ‘’deze schoenen zijn top’’! Wij hebben er niets anders aan toe
te voegen.
KENMERKEN
⋅⋅ Vibram® Teton zool
⋅⋅ 2.0mm lederen en rubber versterking
⋅⋅ Waterdicht en ademend Tepor membraan met
een waterdichtheid van 10.000mm getest in de
waterkolom volgens ISO 811
⋅⋅ WRU - schacht resistent tegen waterabsorptie
⋅⋅ Super comfort absorberende PU inzetstukken in
de zool
⋅⋅ Oranje Hypertex stof met Putek technologie.
Deze uiterst robuste en stugge stof minimaliseert
het onderhoud van uw schoenen tot quasi 0
⋅⋅ Easy Roller veter systeem onderaan de schacht
en auto-blokkerende veterhaken bovenaan de
schacht
⋅⋅ Dubbele tong die zowel de ergonomie als de
waterdichtheid optimaliseert
⋅⋅ Licht: 1,3kg per voet in maat 43

BUITENKANT
⋅⋅ Basisvereisten voor veiligheidschoenen+stalen
neus met schokabsorptie van 200J en compressie van 1500daN (SB)
⋅⋅ Koude-isolerende zool (CI)
⋅⋅ Hitte isolatie (HI)
⋅⋅ Anti-perforatiezool (P)
⋅⋅ Waterdicht (WR)

BINNENKANT
⋅⋅ Stalen voetkap
⋅⋅ Waterdicht en ademend Tepor membraan met een
waterdichtheid van 10.000mm in de waterkolom
volgens ISO 811
⋅⋅ Inlegzool met geheugenvorm
⋅⋅ Kevlar® anti-perforatie tussenzool

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
38 - 48

KLEUR
⋅⋅ 713 Oranje/Zwart
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SUPERFORET
KETTINGZAAGSCHOENEN VOLGENS EN ISO 20345 EN
EN ISO 17249 KLASSE 2



3SA3

De 3SA3 schoenen werden oorspronkelijk ontwikkeld voor klimmers die erg soepele
bosbouwschoenen nodig hebben. Ondertussen is het een allround schoen geworden, uitgerust
met een uiterst flexibele zool en schacht, die een kettingzaagbescherming klasse 2 biedt.

KENMERKEN
⋅⋅ Nubuck leder
⋅⋅ Geen veterhaken = geen beschadiging aan
klimtouwen
⋅⋅ Zeer soepele zool en schacht
⋅⋅ Genaaide zool

BUITENKANT
⋅⋅ Anti-uitschuifzool (SRA)
⋅⋅ Genaaide zool met profiel
⋅⋅ S3 = SB: veiligheidsschoenen met een veiligheidsneus met een schokabsorptie van 200J en
compressie van 1500daN, zool bestendig tegen
koolwaterstoffen (FO) + antistatische eigenschappen (A) + schokabsorberende hiel (E) + gesloten
hiel + schacht bestand tegen waterabsorptie
(WRU) + Kevlar® anti-perforatiezool (P)
+ gekartelde zool
⋅⋅ Koude-isolerende zool (CI)
⋅⋅ Zool bestendig tegen hittebronnen (HRO)

BINNENKANT
⋅⋅ Stalen voetkap
⋅⋅ 1 mm / 1,2 mm dikke leren voering, 1 mm dik
fluweel en hoogwaardig textiel
⋅⋅ Stalen anti-perforatiezool

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
36 - 47

KLEUR
⋅⋅ AS0 Olijfgroen
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TIMBER 2.0
ZAAGSCHOENEN EN ISO 20345 S3 EN EN ISO 17249 KLASSE 2

 3XA2

Geen 3D memory inlegzolen, geen hippe kleurtjes, geen luxeleder...Inderdaad, soms betekent
‘’basic’’ gewoon ‘’goed genoeg voor het karwei’’. De nieuwe Timber schoen is net zo’n model,
perfect geschikt voor niet dagelijks werk met de kettingzaag. Dit betekent echter niet dat er
compromissen werden gesloten om ervoor te zorgen dat deze schoen niet slijtvast zijn. Een
geïnjecteerde zool, S3 mechanische bescherming, klasse 2 zaagbescherming,...je hebt het
allemaal voor een zeer zachte prijs.

KENMERKEN

NIEUW

⋅⋅ Waterresistente schacht (WRU)
⋅⋅ Rubberen versteviging van de neus
⋅⋅ Flexibel
⋅⋅ EN ISO 17249 class 2, EN ISO 20345 S3 HRO CI
WR CR SRA
⋅⋅ Ontwikkeld voor grondwerk
⋅⋅ Geïnjecteerde zool
⋅⋅ Lichte zaagschoenen, ±1100g per schoen
in maat 42

BUITENKANT
⋅⋅ Schokabsorptie van de hiel (E)
⋅⋅ Anti-uitschuifzool (SRA)
⋅⋅ Zool bestand tegen koolwaterstoffen (FO)
⋅⋅ Geïnjecteerde nitril rubber zool met profiel
⋅⋅ S3 = SB: veiligheidsschoenen met een veiligheidsneus met een schokabsorptie van 200J en
compressie van 1500daN, zool bestendig tegen
koolwaterstoffen (FO) + antistatische eigenschappen (A) + schokabsorberende hiel (E) + gesloten
hiel + schacht bestand tegen waterabsorptie
(WRU) + Kevlar® anti-perforatiezool (P)
+ gekartelde zool
⋅⋅ Koude-isolerende zool (CI)
⋅⋅ Zool bestendig tegen hittebronnen (HRO)
⋅⋅ Hitte isolatie (HI)
⋅⋅ Waterdicht (WR)

BINNENKANT
⋅⋅ Stalen voetkap
⋅⋅ Kevlar® anti-perforatie tussenzool

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
36 - 48

KLEUR
⋅⋅ 720 Zwart/Oranje
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KETTINGZAAGBEENKAPPEN VOLGENS
DE NORM EN 381-9 KLASSE 1
1SXG
Deze beenkappen zijn geschikt voor
occasionele kettingzaaggebruikers. Ze bieden
kettingzaagbescherming wanneer ze stevig
vastgemaakt zijn op EN ISO 20345 schoenen.
Bestaat in 2 maten, M voor maatboog 39 tot 42 en
XL voor maatboog 43 -46.
KENMERKEN
⋅⋅ Geschikt voor een occassioneel gebruik van de kettingzaag
(te dragen bovenop veiligheidschoenen)
⋅⋅ 2 maten (M 39-42 en XL 43-46)

BUITENKANT
⋅⋅ 3 polypropyleen bevestigingsgespen. 2 achteraan het been en 1
onderaan de voet om stevig te bevestigen rond veiligheidschoenen
volgens EN ISO 20345

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

M - XL

⋅⋅ N15 Zwart

FORESTPROOF
BOSBOUWLAARZEN MET
KETTINGZAAGPROTECTIE VOLGENS
EN ISO 17249, KLASSE 3
3SC1
De Forestproof rubber laarzen die 100%
waterdichte oplossing bieden, bieden een
kettingzaagbescherming van klasse 3. De
uitstekende zool zorgt voor een goede grip op
modderig terrein en de veters ter hoogte van de
kuiten vergemakkelijken het aantrekken.
KENMERKEN
⋅⋅ Gekartelde zool met hoge antislip resistentie
⋅⋅ veters om aan te spannen ter hoogte van de kuiten
⋅⋅ KWF Profi

BUITENKANT
⋅⋅ Schokabsorptie van de hiel (E)
⋅⋅ Anti-uitschuifzool (SRA)
⋅⋅ Geïnjecteerde nitril rubber zool met profiel
⋅⋅ Basisvereisten voor veiligheidschoenen+stalen neus met
schokabsorptie van 200J en compressie van 1500daN (SB)
⋅⋅ Anti-perforatiezool (P)

BINNENKANT
⋅⋅ Stalen voetkap
⋅⋅ Katoenen binnen voering

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

54 /

MATEN

KLEUR

37 - 47

⋅⋅ 720 Zwart/Oranje

NIEUW

NIEUW

WERKHANDSCHOEN MET
MECHANISCHE BESCHERMING
VOLGENS EN388:2016 3 2 4 3
2XA2

HEAVY DUTY
WERKHANDSCHOENEN
EN 388:2016 3 2 4 2
2XD1

Deze werkhandschoenen bieden een goede grip
dankzij de goedzittende pasvorm en de soepele
materialen. Het schokdempende schuim op de
palm van de hand zorgt voor extra comfort.

Het wegtrekken van takken (met doornen) voor in
de hakselaar, het intensief stapelen van droog of
nat hout, de Heavy Duty handschoenen zijn ervoor
opgewassen. Nota: deze handschoenen zijn niet
geschikt voor het werken met een kettingzaag.
De met onder meer Kevlar versterkte versteviging
in de handpalm en vingers is uiterst bestand
tegen abrasie, uiterst scheurbestendig en biedt
een zeer goede weerstand tegen doornen. Deze
versteviging is zowel dubbel gestikt als gekleefd
om de hoogst haalbare duurzaamheid te bereiken.

KENMERKEN
⋅⋅ Versterkingen in de handpalm door middel van rubber kussentjes
⋅⋅ Luchtdoorlatend inzetstuk in polyamide/spandex aan de bovenzijde van de hand voor een grotere soepelheid
⋅⋅ Elastische manchet met klittenbandsluiting
⋅⋅ Bovenzijde in opvallend kleur voor een betere zichtbaarheid

BUITENKANT
⋅⋅ Nauwsluitend voor een betere grip
⋅⋅ Impact- en vibratieabsorberend rubber in de palm van de hand

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

8 - 12

⋅⋅ 412 Rood/Zwart
⋅⋅ 570 Fluo Oranje/Zwart

KENMERKEN
⋅⋅ Hoog abrasie-, scheur- en perforatiebestendige versterking in de
palm van de hand en onderaan de vingers
⋅⋅ Elastische manchet met aderbescherming
⋅⋅ Luchtdoorlatend inzetstuk in polyamide/spandex aan de bovenzijde van de hand voor een grotere soepelheid
⋅⋅ Elastische manchet met klittenbandsluiting
⋅⋅ Bovenzijde in opvallend kleur voor een betere zichtbaarheid
⋅⋅ Duurzame aramide stikkingen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

8 - 12

⋅⋅ 412 Rood/Zwart
⋅⋅ 570 Fluo Oranje/Zwart
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NIEUW

NIEUW

KETTINGZAAGHANDSCHOENEN
EN381-7 KLASSE 1, DESIGN A LINKER
HAND EN EN388:2016 3 1 3 1
2XD2

KETTINGZAAGHANDSCHOENEN
EN381-7 KLASSE 1 DESIGN A EN
EN388:2016 3 1 3 1
2XD3

Deze nieuw ontwikkelde handschoenen, met
zaagbescherming op de linkerhand, combineren
een uitstekend comfort met een goede grip van
de kettingzaag. De waterdichte anti-slip rubber
versterking in de handpalm en vingers zorgen
ervoor dat u een optimale grip hebt van de
machine zelfs tijdens natte weersomstandigheden.

Deze nieuw ontwikkelde handschoenen, met
zaagbescherming op beide handen, combineren
een uitstekend comfort met een goede grip van
de kettingzaag. De waterdichte anti-slip rubber
versterking in de handpalm en vingers zorgen
ervoor dat u een optimale grip hebt van de
machine zelfs tijdens natte weersomstandigheden.

KENMERKEN

KENMERKEN

⋅⋅ Rubberen waterdichte anti-slip versterking in de handpalm en
vingers van beide handen en met synthetisch leder versterkte
bovenzijde
⋅⋅ Elastische manchet met aderbescherming
⋅⋅ Luchtdoorlatend inzetstuk in polyamide/spandex aan de bovenzijde van de hand voor een grotere soepelheid
⋅⋅ Kettingzaagbescherming op de linker hand
⋅⋅ Bovenzijde in opvallend kleur voor een betere zichtbaarheid
⋅⋅ Duurzame aramide stikkingen

⋅⋅ Rubberen waterdichte anti-slip versterking in de handpalm en
vingers van beide handen en met synthetisch leder versterkte
bovenzijde
⋅⋅ Elastische manchet met aderbescherming
⋅⋅ Luchtdoorlatend inzetstuk in polyamide/spandex aan de bovenzijde van de hand voor een grotere soepelheid
⋅⋅ Kettingzaagbescherming op beide handen
⋅⋅ Bovenzijde in opvallend kleur voor een betere zichtbaarheid
⋅⋅ Duurzame aramide stikkingen

FABRIC

FABRIC

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

MATEN

2XD3 - KLEUR

8 - 12

⋅⋅ 412 Rood/Zwart
⋅⋅ 570 Fluo Oranje/Zwart

8 - 12

⋅⋅ 412 Rood/Zwart
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⋅⋅ 713 Oranje/Zwart

NIEUW
KETTINGZAAGHANDSCHOENEN
EN381-7 KLASSE 2 DESIGN A EN
EN388:2016 3 1 3 1
2XD4
Deze nieuw ontwikkelde handschoenen, met
zaagbescherming op beide handen, combineren
een uitstekend comfort met een goede grip van
de kettingzaag. De waterdichte anti-slip rubber
versterking in de handpalm en vingers zorgen
ervoor dat u een optimale grip hebt van de
machine zelfs tijdens natte weersomstandigheden.
FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

8 - 12

⋅⋅ 570 Fluo Oranje/Zwart
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ANTI-VIBRATIE
BOSBOUWHANDSCHOENEN MET
MECHANISCHE WEERSTAND
EN388 3 1 3 2
2SA3
Schokdempende handschoenen met
aramidestiksel die vervaardigd zijn in een
kwalitatief hoogstaand leer. Ze bieden een goede
grip wanneer je met de kettingzaag werkt.
KENMERKEN
⋅⋅ Waterafstotend
⋅⋅ Versterkt aan de bovenzijde van de hand met leder
⋅⋅ Elastische manchet met aderbescherming
⋅⋅ Vibratie-absorberend schuim in de palm van de hand
⋅⋅ Duurzame aramide stikkingen

BINNENKANT
⋅⋅ Schok en/of vibratie absorberend schuim

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com
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MATEN

KLEUR

8 - 12

⋅⋅ GS0 Groen

KETTINGZAAGHANDSCHOENEN EN
381-7 KLASSE 1 DESIGN A BEIDE
HANDEN EN EN388 3 1 3 2
2SA4

KETTINGZAAGHANDSCHOENEN EN
381-7 KLASSE 1 DESIGN A BEIDE
HANDEN EN EN388 3 1 3 2
2SA5

Waterafstotende handschoenen met
aramidestikkingen die op de rug van de hand en
de polsen een kettingzaagbescherming bieden
in overeenstemming met EN 381-7 design A.
Versteviging in leer op de bovenkant van de hand
voor extra slijtbestendigheid.

Waterafstotende handschoenen met
aramidestiksel die op de rug van de hand en
de polsen een kettingzaagbescherming bieden
in overeenstemming met EN 381-7 design A.
Versteviging in leer op de bovenkant van de
hand voor extra slijtbestendigheid en een
antislipversteviging in rubber op de palm van de
hand.

KENMERKEN
⋅⋅ Waterafstotend
⋅⋅ Versterkt aan de bovenzijde van de hand met leder
⋅⋅ Kettingzaagbescherming aan de bovenzijde van de polsen,
manchet van ± 10cm
⋅⋅ Kettingzaagbescherming op beide handen
⋅⋅ Duurzame aramide stikkingen

KENMERKEN

BINNENKANT

⋅⋅ Waterafstotend
⋅⋅ Verstevigt met antislip rubber in de palm van beide handen en
bovenop de hand met leer
⋅⋅ Elastische manchet met aderbescherming
⋅⋅ Kettingzaagbescherming op beide handen
⋅⋅ Duurzame aramide stikkingen

⋅⋅ Beschermingslagen van de bovenzijde van de hand tot aan de
onderarm

BINNENKANT

FABRIC

⋅⋅ Beschermingslagen aan de bovenzijde van de hand volgens norm
EN 381-7 design A

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

FABRIC

MATEN

KLEUR

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

8 - 12

⋅⋅ GS0 Groen

MATEN

KLEUR

8 - 12

⋅⋅ GS0 Groen
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ZAAGMOUWEN MET
PROTECTIEMATERIAAL 360°
RONDOM DE ARM, CE
1SX1

ZAAGMOUWEN MET KOORDSTOP
MET PROTECTIEMATERIAAL 360°
RONDOM DE VOORARM, CE
1SY1

Deze zaagmouwen zijn voorzien van een
protectiemateriaal 360° rondom de arm.
Elastische spanbanden aan de pols en elleboog.

Deze zaagmouwen zijn voorzien van snijbestendig
materiaal 360° rondom de arm. Met een elastiek
en een koordstopper boven de elleboog kan je ze
aan je arm aanpassen.

KENMERKEN
⋅⋅ 360° beschermingslagen rondom de arm
⋅⋅ Elastiek ter hoogte van de elleboog en polsen
⋅⋅ CE PBM cat.1

BUITENKANT
⋅⋅ Elastiek boven de elleboog

⋅⋅ 360° beschermingslagen rondom de arm
⋅⋅ Kan aangepast worden achter de elleboog dankzij elastiek en
stopkoord
⋅⋅ CE PBM cat.1

BUITENKANT

BINNENKANT
⋅⋅ 360° 6-laags beschermingsmateriaal rond de voorarmen

⋅⋅ Kan aangebracht worden onder de armen dankzij elastiek en koordstopper achter de ellebogen

BINNENKANT

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ C82 Oranje
⋅⋅ FR1 Fluo Rood

60 /

KENMERKEN

⋅⋅ 360° 6-laags beschermingsmateriaal rond de voorarmen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

L - XL

⋅⋅ FR1 Fluo Rood

ZAAGMOUWEN MET
PROTECTIEMATERIAAL 360°
RONDOM DE ARM EN BOVENOP
DE HAND, CE
1SXA
De 1SXA zaagmouwen zijn voorzien van 360°
snijbestendig materiaal vanaf iets boven
de elleboog tot op de rug van de hand. De
antislipelastiek rond de bovenarm en de
vingerloze handschoenen zorgen voor veel
draagcomfort.
KENMERKEN
⋅⋅ Bescherming van de bovenhand
⋅⋅ 360° beschermende inleglaag rondom de armen vanaf de biceps
tot de bovenop de hand
⋅⋅ Manchet met duimopening
⋅⋅ CE PBM cat.1

BUITENKANT
⋅⋅ Handschoen zonder vingers

BINNENKANT
⋅⋅ 360° 6-laags beschermingsmateriaal van de bovenzijde van de
hand tot over de ellebogen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ 833 Rood/Zwart

U bent hier: HOOFD-HAND-EN VOETBESCHERMING / 61

ROCKMAN
COMPLETE BOSBOUWSET
VOLGENS DE NORMEN DIN
EN 352-3 26DB, EN 1731 EN EN 397
4SD1
Complete bosbouwkit met polyethyleen helm,
26dB gehoorbeschermers en een metaal visier die
een zeer goede zichtbaarheid biedt. De complete
kit weegt slechts ±670g.
KENMERKEN
⋅⋅ Afneembare en wasbare zweet-absorberende hygieneband
⋅⋅ 26dB gehoorbescherming
⋅⋅ Verstelbaar
⋅⋅ FPA gekeurd

BUITENKANT
⋅⋅ Metalen vizier 30cm breed, 16cm hoog

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com
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MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ CS0 Oranje

BOSMAAIERSET NF EN 351-1
25.5DB EN EN 1731
4SC6

COMPLETE BOSBOUWKIT
NF EN 397 EN 352-1 25DB EN 1731
4SC8

Deze volledige bosmaaierset biedt een
geluidsdemping tot 25,5 dB SNR (H: 30,8dB,
M: 22,5dB en L: 14,8dB). Het lichte gewicht en
het metalen vizier zorgen voor veel comfort en
veiligheid. De gehoorbescherming is verstelbaar
in de hoogte

Deze lichte bosmaaierset is de ideale oplossing
wanneer je op zoek bent naar een volledige
hoofd-, gezichts- en gehoorbescherming.

KENMERKEN
⋅⋅ Metalen vizier (30 cm breed, 20 cm hoog)
⋅⋅ Uitstekend draagcomfort tijdens het bosmaaien
⋅⋅ Gehoorbescherming 25.5dB SNR
⋅⋅ Lichtgewicht

BUITENKANT
⋅⋅ Metalen vizier 30cm breed, 20cm hoog
⋅⋅ Sluiting via tandheugel

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ YS0 Geel

KENMERKEN
⋅⋅ Metalen vizier (30cm breed, 16 cm hoog)
⋅⋅ 25.9dB SNR gehoorbescherming
⋅⋅ Harnas met 4 bevestigingspunten

BUITENKANT
⋅⋅ Metalen vizier 30cm breed, 16cm hoog
⋅⋅ Sluiting via tandheugel

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ 700 Geel/Rood

U bent hier: HOOFD-HAND-EN VOETBESCHERMING / 63
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SPECIFIEKE
TOEPASSINGEN
Omdat elk type gebruik en situatie een
specifieke oplossing vereist, ontwikkelden
we een assortiment voor het bosmaaien
en tuinbouwers.

Bosmaaien
Speciale kleding voor bosmaaiers. Ze bieden de drager tegelijk
bescherming en comfort.
Deze kleding is speciaal ontworpen om u te beschermen tegen
rondvliegend puin tijdens bij het bosmaaien.
Gemaakt met waterdichte stof aan de voorzijde waardoor het
steeds prettig werken is en u droog blijft. Eenvoudig
te reinigen.
We hebben alle bosmaaierstijlen opnieuw ontworpen
met behulp van nieuwe stoffen waardoor ze een moderne
uitstraling hebben gekregen. Zowel de Greenkeeper als de
Greenkeeper Flash-broeken hebben extra meshventilatie
aan de achterkant van het been, wat zorgt voor meer comfort
tijdens de werkzaamheden.
Een geheel nieuwe jas is toegevoegd aan het assortiment;
gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 3 HV, maar
ook met een slimme functie; dankzij de ritssluiting aan de
rechterkant kan de jas over het harnas gedragen worden
in plaats van onder het harnas. Daardoor blijven de Hi-Vis
aspecten van uw jas zichtbaar.

Haagtrimmers
Bij het trimmen van hagen en heggen kunt u lelijke snijwonden
oplopen. De 1STE beenbeschermers bieden u hierbij
bescherming. De vezels in de beenbeschermers
zijn impactbestendig.

U bent hier: SPECIFIEKE TOEPASSINGEN / 65

NIEUW

NIEUW

GREENKEEPER
BOSMAAIERBROEK
1RB8

GREENCLIPPER
BOSMAAIER BROEKBIL
1RBC

Bosmaaierbroek die bescherming biedt
tegen opvliegend vuil dankzij de vaste,
impactbestendige schuimvoering. Makkelijk te
reinigen dankzij de waterdichte en ademende
Siopor® versterking op de voorzijde.

Dilemma: op een gewone werkdag maak je af
en toe gebruik van een bosmaaier tussen ander
werkjes door. Je moet kiezen tussen ofwel een
gewone werkbroek dragen en dus onvoldoende
beschermd zijn tijdens het bosmaaierwerk ofwel
een goede bosmaaierbroek dragen maar dan
bereid zijn om met het ongemak om te gaan om
tijdens de werkjes door van broek te veranderen.
De meerderheid kiest de eerste optie en is daarbij
onvoldoende beschermd. Wij brengen goed
nieuws en vegen opnieuw een dilemma van de
tafel dankzij onze nieuw bosmaaier chaps. Met
een paar eenvoudige klikken kan je deze chaps
omdoen indien nodig. Ja, het is echt zo eenvoudig.

BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ Riemlussen
⋅⋅ 1 opgezette achterzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen
van de bougiesleutel
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen
met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4

BINNENKANT
⋅⋅ 3 mm dik schok absorberend schuim

BUITENKANT

FABRIC

BINNENKANT

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

⋅⋅ 3 mm dik schok absorberend schuim

MATEN

KLEUR

Regular, tussenbeen 80cm:
S - 3XL

⋅⋅ 013 Grijs/Fluo oranje
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⋅⋅ Sluiting dmv elastische riem en gesp

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ 013 Grijs/Fluo oranje

NIEUW
GREENKEEPER VENT
BOSMAAIERBROEK VENTILATIE
1RB4
Bosmaaierbroek met uitneembare,
impactbestendige schuimvoering. De waterdichte
doch ademende versterking aan de voorzijde
houdt je comfortabel droog terwijl de achterzijde
voor een groot deel bestaat uit een stof met een
open structuur voor een hoge ventilatie.
BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ Riemlussen
⋅⋅ 1 opgezette achterzak met ritssluiting
⋅⋅ 1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen
van de bougiesleutel
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen
met velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
⋅⋅ 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
⋅⋅ Uitneembaar schok absorberend schuim met hoge dichtheid 6 mm

NIEUW
GREENKEEPER VENT FLASH
BOSMAAIERBROEK HV
EN ISO 20471 KLASSE 2
1RB5
Hoge zichtbaarheid bosmaaierbroek EN ISO 20471
klasse 2 met uitneembare, impactbestendige
schuimvoering. Vooraan is de broek voorzien
van een waterdichte maar ademende versterking
terwijl de achterzijde deels bestaat uit een stof met
open structuur die je gegarandeerd koel houdt en
zorgt voor een comfortabel gevoel.
BUITENKANT
⋅⋅ Gulp met ritssluiting
⋅⋅ 2 ingezette zakken
⋅⋅ 1 opgezette achterzak met ritssluiting
⋅⋅ Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met
velcro (ref. 5SD4)
⋅⋅ Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4

BINNENKANT
⋅⋅ Uitneembaar schok absorberend schuim met hoge dichtheid 6 mm

FABRIC

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

Regular, tussenbeen 80cm:
S - 3XL

⋅⋅ 013 Grijs/Fluo oranje

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

Regular, tussenbeen 80cm:
S - 3XL

⋅⋅ 183 Fluo Oranje/Zwart
⋅⋅ 386 Fluo Geel/Zwart

U bent hier: SPECIFIEKE TOEPASSINGEN / 67

HANDY FLASH
BOSMAAIERJAS HV EN ISO 20471 KLASSE 3



1RBK

Deze nieuwe bosmaaiertuniek zat reeds enige tijd in onze ‘’geheime ontwikkelingskast’’.
Bij vraag naar een ‘’bosmaaierjas’’ verwezen we naar onze werkjasjes in het gamma en velen
vonder er inderdaad hun gading. Echter, voor de echte professional gaat een klassiek werkjasje
al gauw storen door het harnas aan de zijkant waar je de bosmaaier aanhangt. Deze jas is de
oplossing. Je hoeft alleen de rits te open en de bescherming gaat niet meer in de weg zitten.
Omdat professioneel bosmaaierwerk doorgaans vaak langs de openbare weg gebeurt is deze jas
uiteraard EN ISO 20471 klasse 3 gekeurd!

NIEUW
BUITENKANT
⋅⋅ Rechtopstaande kraag
⋅⋅ Ritssluiting aan voorkant
⋅⋅ 1 ingezette borstzak met ritssluiting
⋅⋅ Manchetten aan mouwuiteinden

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN
S - XXXL

KLEUR
⋅⋅ FCS Fluo Oranje
⋅⋅ FY1 Fluo Geel

Zip closure on right hand side of the jacket to enable comfortable use of the brushcutter with a harness
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BOSMAAIERLEGGING
1ST8

BOSMAAIERSCHORT
5SA3

Gebruiksvriendelijke one size
legging die bescherming biedt
tegen geprojecteerd vuil dankzij de
geïntegreerde mousse. Makkelijk te
reinigen dankzij het waterdichte en
ademende Siopor® versterking aan de
voorzijde.

Deze leren bosmaaierschort is uiterst
geschikt voor gebruik bij warme en
droge weersomstandigheden.

BUITENKANT

FABRIC

⋅⋅ Ritssluiting aan de achterkant van de benen (opent
van boven naar onder)
⋅⋅ Sluiting dmv elastische riem en gesp

BINNENKANT
⋅⋅ 3 mm dik schok absorberend schuim

BUITENKANT
⋅⋅ Sluiting via leder riemen en enkelvoudige gesp

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ WJ0 Beige

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ G60 Groen

U bent hier: SPECIFIEKE TOEPASSINGEN / 69

BOSMAAIERSLOBKOUSEN
1SX4

SCHEENBEENBESCHERMERS
5SAL

De bosmaaierslobkousen bieden bescherming
tegen opvliegend vuil en beschermen ook
het uiteinde van de broekspijpen tegen lage
beplanting.

De scheenbeenbeschermers kunnen over de
bosmaaierbroek gedragen worden en bieden zo
een extra bescherming tegen opvliegend vuil.
Wisselelastieken zijn beschikbaar onder referentie
YD0000010.

BUITENKANT
⋅⋅ Ritssluiting aan de binnenzijde van de beenbeschermers
⋅⋅ Metalen kabel en gespsluiting voor stevige vastzetting aan
schoenen

BINNENKANT
⋅⋅ Schok en/of vibratie absorberend schuim

⋅⋅ Sluiting via ruberen gespen

BINNENKANT
⋅⋅ Schok en/of vibratie absorberend schuim

FABRIC

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ N15 Zwart

70 /

BUITENKANT

Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ YS0 Geel

HAAGSCHAARLEGGING
1STE
Legging met meerdere beschermingslagen die het
risico op verwondingen verminderen wanneer je
aan het werk bent met een heggenschaar.
BUITENKANT
⋅⋅ Riemlussen
⋅⋅ Sluiting dmv elastische riem en gesp

BINNENKANT
⋅⋅ Snijbestendige lagen en uitneembare schok absorberend
schuim 6 mm

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ 503 Groen/Oranje

U bent hier: SPECIFIEKE TOEPASSINGEN / 71

ACCESSOIRES
Hier vind je die kleine extra’s die jouw leven gemakkelijker en
aangenamer maken. Bijvoorbeeld bretellen of onze ’Sekkos’
droogzakjes die jouw zaagschoenen drogen en zo vochtige schoenen
‘s ochtends voorkomen.

SIP PROTECTION PROMO T-SHIRT
659A
BUITENKANT
⋅⋅ Ronde hals
⋅⋅ Ronde mouwen

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com
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MATEN

KLEUR

S - XL

⋅⋅ R44 Diep rood
⋅⋅ T68 Turkoois

BANDINO
SIP PROTECTION PROMO BANDINO
/ 10 STUKS
648A
FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ G93 GROEN

SIP PROTECTION PROMO HOODIE
SIP PROTECTION PROMO HOODIE
647A
FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

S - XL

⋅⋅ P27 ROZE
⋅⋅ R48 Burgundy Red

U bent hier: ACCESSOIRES / 73

BRETELLEN VOOR
BROEKEN MET
LUSSEN, 4CM BREED
5SD4

4CM BREDE
BRETELLEN MET
KNIJPERS
5SD5

4CM BREDE
BRETELLEN MET
LUSSEN
5SD6

4cm brede bretellen met
klittenbandsluiting voor
1SRL Samourai, 1SNA
Arborist, alle broeken in
het BasePro gamma enz...
Om er zeker van te zijn
dat deze bretellen op uw
broek passen dient u de
productbeschrijving na te
lezen.

Deze bretels met clips zijn
verstelbaar in de hoogte
en kunnen op elke broek
bevestigd worden.

Deze knoopbretels zijn
verstelbaar in de hoogte
en kunnen op al onze
broeken met bretelknopen
bevestigd worden.

FABRIC

FABRIC

Voor uitgebreide productinformatie,
bezoek: www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

100 - 120

⋅⋅ 502 Zwart/Wit
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BUITENKANT
⋅⋅ 4 klemmen
⋅⋅ Verstelbaar in de hoogte via roestvijstalen inox klemsysteem

Voor uitgebreide productinformatie,
bezoek: www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ 570 Fluo Oranje/
Zwart

BUITENKANT
⋅⋅ 6 lussen
⋅⋅ Verstelbaar in de hoogte via roestvijstalen inox klemsysteem

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie,
bezoek: www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ 502 Zwart/Wit
⋅⋅ 570 Fluo Oranje/
Zwart
⋅⋅ 387 Fluo Geel/
Zwart

ATLAS 90
SIP PROTECTION DRAAGZAK



596A

Draag jouw wereld op jouw schouders. Met de Atlas 90 outdoor draagzak komt SIP Protection je
te hulp. Klimuitrusting, gereedschap, kettingzaagbeschermende kledij ... het past allemaal in de
Atlas 90 draagzak.

BINNENKANT
⋅⋅ 1 zak met mesh stof met horizontale ritssluiting

FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

KLEUR
⋅⋅ N15 Zwart

U bent hier: ACCESSOIRES / 75

LEDEREN RIEM
5SA7

SEKKOS
VOCHTABSORBEERDERS
1SEK

Heel duurzame en hoogkwalitatieve riem die
bestand is tegen hoge spanning. Sluiting met
dubbele gesp en beschikbaar in 2 lengtes, 110cm
of 125cm.
FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com

MATEN

KLEUR

110 - 125

⋅⋅ E55 Bruin

Uw droge voeten in nog natte werkschoenen
plaatsen nog voor je naar het werk vertrekt, er zijn
aangenamere zaken. Met Sekkos, een goedkope
en efficiënte oplossing voor dit probleem, hoeft u
deze beproeving niet meer te doorstaan. Integreer
de Sekkos ‘s avonds in uw natte schoenen en
u vindt ze ‘s morgens droog terug. Ze kunnen
tot 40% van hun eigen gewicht in vochtigheid
opnemen! Droog ze vervolgens overdag en ze zijn
‘s avonds klaar om opnieuw te gebruiken.
FABRIC
Voor uitgebreide productinformatie, bezoek:
www.sip-protection.com
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MATEN

KLEUR

UNI

⋅⋅ NS0 Zwart

OFFICIAL OUTLET STORE
WWW.SIP-PROTECTION.COM

1XTG

1SG9

DE VOLGENDE STIJLEN VERDWIJNEN UIT
ONZE COLLECTIE. VRAAG UW DEALER OM EEN
EXCLUSIEVE AANBIEDING, OF BEKIJK ONZE
OFFICIËLE OUTLETWINKEL.
1XIG

1SG2

464A

1STR

1SKZ

1RP3

1SKA

1ST6

5SA2

1SNW

Colour

930 Green Khaki/Hi-Vis Orange

Colour

939 Grey/Red

U bent hier: ACCESSOIRES / 77

KENNISCENTRUM
R&D, KWALITEIT
EN INNOVATIE
‘Innoveren om te beschermen’ is de bedrijfsslogan van
de Sioen Groep, het bedrijf achter SIP Protection.
Het is ook de drijvende kracht achter alle onderzoek en
ontwikkeling bij SIP Protection.

SIP Protection had al in 1990 zijn eigen
testopstelling voor de ontwikkeling
van de kettingzaagbroek. Het hielp ons om
als eerste een broek te maken met
6 beschermende lagen.
Tegenwoordig beschikken we over een nieuwe geavanceerde
testopstelling voor de ontwikkeling van veilige, lichte en
comfortabele kettingzaag blokkerende materialen.

1990 - eigen testopstelling

We voeren regelmatig en willekeurig veiligheidscontroles
uit op de productielocatie om een hoog kwaliteitsniveau te
kunnen garanderen.
Onderzoek naar nieuwe stoffen, materialen en methoden is
van groot belang. Afhankelijk van de toepassing, voeren wij
diverse tests uit om de juiste combinatie van eigenschappen
te vinden.

2003 - eigen testopstelling

Vanaf 2014 - eigen testopstelling
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Voorafgaand aan de lancering van een nieuw beschermend product is grondig
testen van groot belang. De eerste tests worden uitgevoerd met onze eigen
testopstelling en later wordt alles opnieuw getest door een onafhankelijke
instantie om EN-certificering te verkrijgen.
Bekijk de onderstaande foto’s gemaakt op onze eigen testlocatie.

Foto 1: vóór impact

Foto 2: impact

Foto 3: na impact

Deze afbeelding toont een draaiende
kettingzaag dichtbij een testbeen.

Deze afbeelding toont de kettingzaag die
contact maakt met het testbeen voorzien
van een beschermende broek.

De beweging van de ketting
stopt onmiddellijk.

In het echte leven is een potentieel
dodelijk ongeluk niet ondenkbaar als
geen kettingzaag beschermende broek
wordt gedragen.
De gebruiker is zich er niet van bewust dat
hij of zij in gevaar is.

Duidelijk te zien is dat de beschermende
vezels in de aandrijving trekken. De
ketting is zichtbaar op de foto, en ook de
effectiviteit van het mechanisme vanaf het
moment dat de kettingzaag contact maakt
is duidelijk zichtbaar.

In het echte leven zal de persoon die
een beschermende broek draagt nu
pas beseffen wat er gebeurt. Na een
paar seconden realiseert hij zich wat er
gebeurd is. Zonder zijn beschermende
broek zou een ernstig letsel onvermijdelijk
zijn geweest.

In het echte leven zal de persoon in
kwestie die een beschermende broek
draagt niet beseffen wat er gebeurt.

Bescherming tegen kettingzagen is de belangrijkste focus van onze
onderzoeksactiviteiten. Wij doen natuurlijk veel meer dan dat. Dagelijks wordt een
hele reeks aan verschillende tests uitgevoerd om de kwaliteit van de stoffen die
we gebruiken in onze producten te testen.
Bezoek sip-protection.com voor meer informatie.

You are here: R&D, kwaliteit en innovatie / 79

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Het onderhoud van uw beschermkleding

Wassymbolen

Het beschermingssysteem van SIP Protection is een
combinatie van immobilisatie- en vertragingsprincipes
van de kettingzaag.
Wassen in de wasmachine is geoorloofd,
mits de temperatuur niet boven 30o komt.
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F
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Onderhoud is van groot belang. Dit zorgt
ervoor dat de onafhankelijke beschermlagen
aan de binnenkant niet aan elkaar gaan
Wassymbolen
kleven of beschadigd raken. Dit zou het
niveau van bescherming doen afnemen.

Wassymbolen
Wassymbolen
Wassymbolen

Wassymbolen
Wassymbolen
Wassymbolen
Wassymbolen
Wassymbolen

Wanneer kunt u het beste nieuwe kettingzaag beschermenkleding kopen? Dat is
volledig afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Met het juiste onderhoud, bieden
onze producten langdurig adequate bescherming.
De levensduur van uw broek hangt af van de intensiteit van het gebruik (bent u een regelmatige of occasionele
gebruiker), van de ruwheid van de omgeving waarin u werkt (doornen) en van het type broek die u gekozen heeft.
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een mogelijke afname van het beschermingsniveau van de kleding?

Vuil & vet

Hitte

Stoffen zoals hars, kettingzaagolie en benzine kunnen de
beschermende binnenkant aantasten en ervoor zorgen dat
de beschermende lagen aan elkaar gaan kleven.

Direct contact met een warmtebron, zoals een hete motor.
Dit kan leiden tot korstvorming of verbranding.
De beschermende binnenkant wordt beschadigd en de vezels
krimpen. Wees altijd voorzichtig, want zelfs als de stof aan de
buitenkant niet zichtbaar beschadigd is door een warmtebron,
kunnen de onderliggende vezels beschadigd zijn
en dus minder beschermen.

Krimpen/drogen

Verkeerd stikken

Door krimp vermindert het beschermingsniveau omdat het
de oorspronkelijke vorm van de beschermlaag permanent
verandert. Het drogen van de kettingzaag beschermkleding
kan de beschermende binnenkant aantasten waardoor de
efficiëntie afneemt.

Stik nooit door de beschermende binnenlaag heen (alleen
de stof aan de buitenkant kan hersteld worden). Dit zou het
immobilisatieproces hinderen bij een ongeval.
Een stuk van de broek afknippen vermindert natuurlijk ook
het niveau van bescherming.

Ga naar sip-protection.com voor meer informatie.
You are here: Onderhoudsinstructies / 81

KWALITEITEN & STOFFEN
We hebben altijd stoffen en toepassingen
van premium kwaliteit gebruikt,
en dat blijven we doen.
Dat is namelijk onderdeel van onze belofte aan u, onze klant,
om altijd het beste te produceren dat u verdient.
Om afval te verminderen, hebben we besloten om onze
kledingstukken niet langer te voorzien van hanglabels met
merknamen en korte informatie.
Dat betekent niet dat de informatie niet meer beschikbaar is.
Ga naar de pagina Eigenschappen en Stoffen
(sip-protection.com/nl/technisch/materiaal) en de
Productenpagina (sip-protection.com/nl/producten) op onze
SIP Protection website en hier kunt u zelfs meer informatie
vinden dan werd vermeld op de hanglabels.
Door dat te doen en niet langer gebruik te maken van kleine
plastic koordjes, wordt er ieder jaar 150 kg minder plastic
gebruikt. Of als u dit wilt visualiseren, een 46 kilometer lange
rij met plastic koordjes.

Onze eigen ontwikkelingen

Kwaliteiten die wij gebruiken

pezatec

fabric protector

pezafle
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®

EUROPESE NORMEN
Alle SIP Protection producten voldoen aan de EG-voorschriften en zijn hiervoor
gecertificeerd en gemarkeerd. De CE-markering geeft aan dat ze voldoen aan de
fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijn 2016/425.
De pictogrammen die u kunt vinden aan de binnenkant van uw beschermende kleding, komen overeen met de
verschillende niveaus van beschermingseisen die zijn vastgesteld in het kader van de Europese normen. Hoe hoger
de waarde voor een parameter, hoe hoger het beschermingsniveau.
Constante kwaliteitscontrole en onze persoonlijke zorg voor uw veiligheid, garanderen dat alle SIP Protection
producten een goede prestatie leveren. Tenzij anders aangegeven, zijn alle testen - binnen het kader van de norm uitgevoerd na 5 wasbeurten op 60°C en 5 keer aan de lijn te zijn gedroogd.

EC- Type Test: CE markering
De CE-markering geeft aan dat ze voldoen
aan de fundamentele gezondheids- en
veiligheidseisen van de Europese Verordening
2016/425. Alle SIP Protection producten
voldoen aan de EG-voorschriften en zijn
hiervoor gecertificeerd en gemarkeerd.

Vanaf 21 april 2018 is de PBM richtlijn 89/686/CEE
vervangen door de nieuwe PBM verordening
(EU) 2016/425.
We hebben regelmatig contact met onze klanten
en eindgebruikers om te begrijpen wat dit voor ons
betekent, voor onze producten, maar bovenal, voor hen.
Dit document geeft een samenvatting van de wijzigingen
en de impact ervan op de overgang van Richtlijn
naar Verordening.

Classificatie van categorieën
PPE Categorie

Omschrijving

Werkzaamheden

Voorbeeld

Categorie I

PBM « met eenvoudig ontwerp »
(bescherming tegen oppervlakkig
mechanisch letsel of atmosferische
omstandigheden die niet uitzonderlijk
zijn)

Eigen verklaring
van de fabrikant Module A

•

Mouwen

•

Waterdichte jas

« intermediaire » PBM – noch simpel,
noch ingewikkeld ontwerp (voor
risico’s anders dan die vermeld in de
categorieën I and III)

EU Type Onderzoek –
Module B

•

Schokabsorberende helm

•

En 388 - mechanische
weerstand van
handschoenen

« ingewikkelde » PBM (PBM die
beschermen tegen levensgevaar of
gevaren die de gezondheid van de
gebruiker ernstig en onomkeerbaar
kunnen schaden)

Module C2 (voorheen 11A)
Kwaliteitscontroleprocedures voor het product–
EG Type Onderzoek

•

Kettingzaag Beschermende
Broek

•

Kettingzaag Beschermende
Jas

Module D (voorheen 11B)
Kwaliteitscontroleprocedures voor de productie, met
toezicht

•

Kettingzaag Beschermende
Handschoenen en Laarzen

•

EN 381
Gehoorbescherming

Categorie II

Categorie III

We hebben de
Module D procedure
gekozen

U bent hier: EUROPESE NORMEN / 83

Op 20 mei 2020 heeft de Europese Commissie een lijst
gepubliceerd met nieuwe geharmoniseerde normen.
Een daarvan was een nieuwe kettingzaag Norm EN ISO 11393
(deel 1 tot en met 6).
Hieronder vindt u een vergelijking van de belangrijkste
onderwerpen en wijzigingen

Beschermende Kleding voor Gebruikers van Handkettingzagen

EN381

EN ISO 11393

EN 381

EN 381

4 klassen die overeenkomen met de
kettingsnelheid waarmee de tests zijn uitgevoerd

4 klassen die overeenkomen met de
kettingsnelheid waarmee de tests zijn uitgevoerd

• Klasse 0 : 16 m/s
• Klasse 1 : 20 m/s

• Klasse 0 : 16 m/s
• Klasse 1 : 20 m/s

• Klasse 2 :24 m /s
• Klasse 3 : 28 m/s

EN 381-5:1995

Eisen voor beenbeschermers
ONTWERP A
Ontwerp A of
bescherming aan de
voorkant dat elk been
gedeeltelijk bedekt
(180°) en 5 cm aan de
binnenkant van het
rechterbeen en aan
de buitenkant van het
linkerbeen.

• Klasse 2 :24 m /s
• Klasse 3 : 28 m/s

EN ISO 11393-2:2019

Prestatie-eisen en testmethoden
voor beenbeschermers
ONTWERP A

NO MAJOR CHANGES
IN PROTECTIVE AREA

ONTWERP B

ONTWERP B - NIEUW

Ontwerp B is identiek aan
Ontwerp A maar heeft 5
cm extra bescherming
aan de binnenkant van
het linkerbeen.

Ontwerp B is nu de
beschrijving van een
geheel nieuwe stijl; de
Kettingzaag Beschermende
Werkbroek
Het voorheen bekende
Ontwerp B beschermende
oppervlak verdwijnt.

ONTWERP C
Ontwerp C beschermt elk
been volledig (360°).
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ONTWERP C

NO MAJOR CHANGES
IN PROTECTIVE AREA

EN 381-7:1999

Eisen voor kettingzaag beschermende
handschoenen
ONTWERP A

EN ISO 11393-4:2019

Eisen voor kettingzaag beschermende
handschoenen
ONTWERP B

NO MAJOR CHANGES

IN PROTECTIVE AREA
Voor handschoenen
wordt een beschermend
oppervlak aan de
achterkant van de
hand beschreven. Het
beschermend oppervlak
moet minimaal 110 mm
breed en minimaal 120 mm
hoog zijn op het hoogste
punt (zonder de vingers)

EN 381-9:1997

Eisen voor kettingzaag beschermende
beenkappen

Voor handschoenen wordt
een bescherming aan de
achterkant van de hand en
4 vingers beschreven. Het
beschermend oppervlak
moet minimaal 110 mm breed
en minimaal 190 mm hoog
zijn vanaf de basis naar het
hoogste punt

EN ISO 11393-5:2019

Eisen voor kettingzaag beschermende
beenkappen
NIEUW

Moeten over
veiligheidslaarzen
gedragen worden,
gecertificeerd volgens
EN ISO 20345.

Moet over goed
gedefinieerde
veiligheidslaarzen gedragen
worden, gecertificeerd
volgens EN ISO 20345.

Klasse 0, 1, 2 en 3.

Klasse 0, 1, 2 en 3.
Klasse o is niet langer
toegestaan

EN 381-11:2002

Eisen voor het bovenlichaam

EN ISO 11393-6:2019

Eisen voor het bovenlichaam
ONTWERP A

Er is slechts één ontwerp
voor het ontwerp van
kettingzaag-jassen om aan
de norm te voldoen.

Neemt de verplichtingen
uit EN 381-11 over.

NO MAJOR CHANGES
IN PROTECTIVE AREA

ONTWERP B - NIEUW

Het is toegestaan om
beschermend materiaal
toe te voegen om het
beschermende oppervlak
te vergroten, zolang dit aan
dezelfde specificaties en
bescherming voldoet als
het verplichte oppervlak

Beschrijft specifiek de
eisen voor een jas die
volledige bescherming
biedt aan de voorkant

Om de aangemelde instanties en testlaboratoria, de fabrikanten, dealers en alle andere
betrokken partijen in de markt in staat te stellen aan de nieuwe eisen te voldoen, is er
een overgangsperiode gepland
• Tot 19 november 2021 kunnen producten gecertificeerd worden volgens beide Normen
EN 381 of EN ISO 11393
• Vanaf 19 november moeten nieuwe certificeringen voldoen aan EN ISO 11393. Nieuwe
producties in overeenstemming met EN 381 zijn nog steeds toegestaan, als het
certificaat nog steeds geldig is
• gecertificeerde producten kunnen na die datum nog steeds worden verkocht, als ze zijn
geproduceerd vóór de geldigheidsdatum van het certificaat

Voor meer informatie, ga naar sip-protection.com/nl/technisch
U bent hier: EUROPESE NORMEN / 85

Trees Need Care.
Arborists Care For Trees.

SIP Protection is proud to partner with
International Society of Arboriculture
in supporting TreesAreGood.org
to promote proper tree care, and the
professional practice of arboriculture.

Learn more and find an ISA Certified Arborist® at www.TreesAreGood.org
Find a chapter or associate organization close to you at www.isa-arbor.com/chapters

International Society of Arboriculture
www.isa-arbor.com • p. +1.678.367.0981 • isa@isa-arbor.com
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MAATTABEL
Broeken, bavetbroek en overalls
EN ISO 13688 2013
in cm

EN ISO 13688 2013
in inches

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

1/2 taille omtrek
(handelsmaat)

33-37

37-41

41-45

45-49

49-53

53-58,5

58,5-64,5

64,5-70,5

Taille omtrek

66-74

74-82

82-90

90-98

98-106

106-117

117-129

129-141

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

1/2 taille omtrek
(handelsmaat)

12,9-14,5

14,5-16,1

16,1-17,7

17,7-19,2

19,2-20,8

20,8-23

23-25,3

25,3-27,7

Taille omtrek

25,9-29,1

29,1-32,2

32,2-35,4

35,4-38,5

38,5-41,7

41,7-46

46-50,7

50,7-55,5

(!) beenlengte kan model per variëren. U kunt de beenlengte van elk model in de overzichtstabel terugvinden aan het begin van elk gamma

Jassen en t-shirts
EN ISO 13688 2013
in cm

1/2 taille omtrek in cm
(handelsmaat)
Taille omtrek in cm

EN ISO 13688 2013
in inches

1/2 taille omtrek in cm
(handelsmaat)
Taille omtrek in cm

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

39-43

43-47

47-51

51-55

55-59

59-64,5

64,5-70,5

70,5-76,5

78-86

86-94

94-102

102-110

110-118

118-129

129-141

141-153

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

15,3-16,9

16,9-18,5

18,5-20

20-21,6

21,6-23,2

23,2-25,3

25,3-27,7

27,7-30,1

30,7-33,8

33,8-37

37-40,1

40,1-43,3

43,3-46,4

46,4-50,7

50,7-55,5

55,5-60,2

Rubberlaarzen en leren laarzen

4,5

38

5

39

5,5 - 6

40

6,5

41

7 - 7,5

42

8

43

8,5 - 9

44

9,5

45

10 - 10,5

46

11

47

11,5 - 12

48

12,5

49

13 - 13,5

50

14

Borstkas

Taille
Lengte

37

Hals

Taille hoogte

UK
3,5

Beenlengte

EU
36

Handschoenen
8

palm width 8cm (measured under the fingers)

9

palm width 9cm (measured under the fingers)

10

palm width 10cm (measured under the fingers)

11

palm width 11cm (measured under the fingers)

12

palm width 12cm (measured under the fingers)

Palmbreedte

Palmbreedte
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NOTES
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Colofon
© 2020 SIP Protection - info@sip-protection.com
SIP Protection is part of Sioen nv, subsidiary of the Sioen Industries Group.
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not
responsible for printing errors.
Please note that all information given in this document is intended to be useful
and informative and is correct to the best of our knowledge at time of print.
No liability can be accepted for inaccuracies or omissions.
The right is reserved to amend this information without prior notice.
All our technical files, style descriptions, presentations, designs and drawings,
give the latest update of the standards and design or style features of each
product. However, delivered products may comply with previous standards,
design or style features. For that Sioen disclaims any liability whatsoever.
Contact our sales for full information if specific requirements are needed.
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