
De groenprofessional kiest natuurlijk voor Heigo.

Rovince teekwerende kledinglijn



Hoge zichtbaarheidskladingProfile Rovince

U loopt ongewenst en onnodig risico! Tijd voor actie dus, 

met de teekwerende kleding van Rovince. Gegarandeerd 

100% veilig en optimale bescherming tegen tekenbeten!

Steeds meer mensen worden in Nederland geconfronteerd 

met de slopende ziekten Lyme-Borreliose en FSME.

Boosdoener is altijd een tekenbeet! Van alle teken in  

Nederland is momenteel meer dan 30% besmet en dit 

aantal stijgt ieder jaar.

Organisaties als Stigas, RIVM, GGD en de ARBO-Unie 

volgen deze ontwikkeling op de voet. Mede ook omdat 

de ziekte Lyme-Borreliose sinds eind 2009 officieel is 

aangemerkt als een beroepsziekte waartegen werknemers 

preventief beschermd moeten worden. Het feit dat het 

een beroepsziekte betreft, verplicht ook uw organisatie te 

zoeken naar gecertificeerde preventieve 

beschermingsmiddelen ten aanzien van de teek.

Heigo beschikt over een uniek pakket anti-teken kleding 

van Rovince met ZECK-Protec welke direct uit voorraad  

leverbaar is. De kleding is sinds 1 maart 2011 

gecertificeerd door TÜV Rheinland als 100% veilig in  

gebruik. De kleding is 80 keer wasbaar zonder haar  

bescherming te verliezen. Dit is een belangrijk voordeel 

ten opzichte van kleding die dagelijks behandeld moet 

worden.

Mocht u nog twijfels hebben over het effect van 

teekwerende kleding? Dan behoren die vanaf nu tot het 

verleden. Het dragen van ZECK-Protec kleding in 

combinatie met zorgvuldige controle na werkzaamheden 

in de natuur, biedt optimale bescherming en is 

aantoonbaar veilig in gebruik. Stop met waxen of het 

gebruik van DEET, kies voor zekerheid zonder zorgen.

Heigo kan uw organisatie een volledige tekenwerende 

kledinglijn aanbieden conform de gestelde 

veiligheidseisen van de ARBO gids. Bent u geïnteresseerd 

in onze Rovince kleding? Neem dan vrijblijvend contact 

met ons op voor een te maken afspraak of meer 

informatie.  

Heigo helpt de groenprofessional graag verder! 

Rovince 
teek werende kledinglijn



Teekwerendekleding is een onderdeel van Heigo. Op 

www.teekwerendekleding.nl vindt u alles als het gaat om 

teekwerende kleding en handige accessoires die u helpen 

beschermen tegen teken. De producten zijn ingedeeld in 

uitgebreide dames- en herencollecties die direct uit 

voorraad leverbaar zijn. Uiteraard kunnen betalingen 

veilig en snel via iDEAL worden afgehandeld. Zo kunt u 

snel weer beschermd genieten van al het moois dat de 

natuur te bieden heeft!

Op de website www.teekwerendekleding.nl vindt u meer 

informatie over teken en de ontwikkeling van teken in 

Nederland. Daarnaast is ook het complete assortiment 

kleding en accessoires overzichtelijk terug te vinden en

direct online te bestellen in de webshop. U kunt uiteraard 

ook direct contact opnemen met één van onze 

medewerkers. Zij staan graag voor u klaar om uw vragen 

te beantwoorden en te helpen met uw bestelling via 

info@teekwerendekleding.nl of telefonisch

via 0481-364141.

Profile Teekwerendekleding.nl

Bestel met gemak online
teekwerendekleding.nl

Gemakkelijk en eenvoudig
online bestellen!



Pantalon Ergoline Men

• voor professioneel gebruik
• wind- en waterafstotend
• snel drogend

Fleece Ergoline Women

• licht draagcomfort
• elastische fleece

Fleece Ergoline Men

• licht draagcomfort
• elastische fleece

Pantalon Ergoline Women

• voor professioneel gebruik
• wind- en waterafstotend
• snel drogend



Jack Ergoline Women

• wind- en waterdicht
• extreem licht model

Jack Ergoline Men

• wind- en waterdicht
• extreem licht model

Uni-Shirt Ergoline Women

• vuilafstotend buitenmateriaal
• ventilatieritsen in de zijnaden
• licht draagcomfort
• snel drogend

Uni-Shirt Ergoline Men

• vuilafstotend buitenmateriaal
• ventilatieritsen in de zijnaden
• licht draagcomfort
• snel drogend



Handschoen Extreme

• leder
• thinsulate®-voering
• windstopper
• schietvinger
• wantflap

Blouse Dessert Women 

• vuilafstotend buitenmateriaal
• ventilatieritsen in de zijnaden
• licht draagcomfort
• snel drogend

Overhemd Dessert Men

• vuilafstotend buitenmateriaal
• ventilatieritsen in de zijnaden
• licht draagcomfort
• snel drogend

Shield Socks medium

• trekking sok
• ergonomisch comfort
• coolmax
• voor professioneel gebruik

Shield Cap

• wind- en waterafstotend
• ergonomisch comfort
• voor professioneel gebruik
• klittenband verstelbaar

Gaiter Teekwerend

• polyester katoen en een 
onslijtbare waterdichte cordura 
• beschermd op het onderbeen
• hypalon riemen
• verkrijgbaar in de kleur groen en 
grijs



Spijkerbroek Unisex

• traditionele jeans
• twee steekzakken
• erg comfortabel

Pantalon Ergoline Blauw Men

• voor professioneel gebruik
• wind- en waterafstotend
• snel drogend

Uni-Shirt Blauw Men

• vuilafstotend buitenmateriaal
• ventilatieritsen in de zijnaden
• licht draagcomfort
• snel drogend

•  ZECK-Protec zorgt voor een  
permanente anti-teken protectie

• CE/TÜV gecertificeerd
•  Bij aankoop reeds geïmpregneerd,  

vereist geen nabehandeling
• Volledig huidvriendelijk



Model specificaties

Fleece Ergoline Women
  Deze hoogwaardige fleece met een vrouwelijke pasvorm 

is voorzien van ZECK-Protec. Deze fleece heeft diverse 
functionele zakken, licht draagcomfort en is geschikt voor 
professioneel gebruik. Daarnaast is deze fleece uitstekend 
te combineren met het jack Ergoline en op eenvoudige 
wijze in het jack te bevestigen.

Jack Ergoline Women
  Een wind- en waterdicht jack met een vrouwelijke 

pasvorm voorzien van ZECK-Protec. Dit jack is extreem 
licht en heeft diverse functionele zakken. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van zacht materiaal in de kraag en 
elastisch fleece rond de armen. Dit zorgt voor een 
aangenaam draagcomfort rond de hals en optimale 
bewegingsvrijheid. Het jack is uitstekend te combineren 
met de Fleece Ergoline Women.

Blouse Dessert Women 
 Damesblouse met een permanente anti-teek behandeling  
  van vuil afstotend buitenmateriaal, hersluitbare    
 okselventilatie, snel drogend, licht draagcomfort, 2   
  afsluitbare borstzakken. 

Blouse Ergoline Women
 Damesblouse met een permanente anti-teek behandeling   
  van vuil afstotend buitenmateriaal, hersluitbare 
  okselventilatie, snel drogend, licht draagcomfort,   
  afsluitbare borstzakken. 

Pantalon Ergoline Women
  De All-Season broek heeft een vrouwelijke pasvorm en is 

uitgerust met ZECK-Protec. De All-Season broek is 
voorzien van een speciaal ontwikkelde technische coating 
waardoor deze beschermt tegen wind en regen. Door de 
speciale weving van de stof is de broek duurzaam, 
comfortabel, licht en vuilbestendig. Deze broek biedt niet 
alleen bescherming tegen een tekenbeet maar zorgt ook 
voor een prettig draagcomfort gedurende de hele 
werkdag ongeacht de weersomstandigheden.

Spijkerbroek Zeck-Protect Unisex
  Het is een traditionele jeans van 100 procent katoen met 

twee steekzakken, twee achterzakken, een muntzakje, 
vijf riemlussen en een ritssluiting met jeansknoop. 
Uiteraard is de spijkerbroek geïmpregneerd met 
Zeck-protec (teekwerende bescherming) en heeft voor de 
gehele levensduur geen nabehandeling meer nodig.

Fleece Ergoline Men
  Deze hoogwaardige fleece met perfecte pasvorm is 

voorzien van ZECK-Protec. Deze fleece heeft diverse 
functionele zakken, licht draagcomfort en is geschikt voor 
professioneel gebruik. Daarnaast is deze fleece uitstekend 
te combineren met het jack Ergoline en op eenvoudige 
wijze in het jack te bevestigen.

Jack Ergoline Men
  Een wind- en waterdicht jack met een perfecte pasvorm 

voorzien van ZECK-Protec. Dit jack is extreem licht en heeft 
diverse functionele zakken. Daarnaast is gebruik  
gemaakt van zacht materiaal in de kraag en elastisch 
fleece rond de armen. Dit zorgt voor een aangenaam 
draagcomfort rond de hals en optimale bewegingsvrijheid. 
Het jack is uitstekend te combineren met de Fleece 
Ergoline Men.

Overhemd Dessert Men
  Een anti teken overhemd met lange mouwen en 2 

borstzakken van Rovince, gemaakt van een stof die teken 
weert en snel drogend is voor optimaal draagcomfort, de 
stof is tevens vlekwerend.

Overhemd Ergoline Men
 Dit overhemd is uitgerust met ZECK-Protec. De gebruikte   
  stof is snel drogend voor een optimaal draagcomfort. De     
  stof is tevens vlekwerend. Dit model heeft lange     
 mouwen, een borstzakje dat door middel van een rits af  
 te sluiten is én een extra ventilatie onder de oksel en in  
 de zijnaden. Hierdoor is het een functioneel overhemd  
 welke is geschikt voor diverse werkzaamheden onder alle  
 weersomstandigheden.

Pantalon Ergoline Men
 De All-Season broek heeft een perfecte pasvorm en
 is uitgerust met ZECK-Protec. De All-Season broek is
 voorzien van een speciaal ontwikkelde technische coating
 waardoor deze beschermt tegen wind en regen. Door
 de speciale weving van de stof is de broek duurzaam,
 comfortabel, licht en vuilbestendig. Deze broek biedt niet
 alleen bescherming tegen een tekenbeet maar zorgt ook
 voor een prettig draagcomfort gedurende de hele werk- 
 dag ongeacht de weersomstandigheden.

Overhemd Blauw
 Dit hemd is uitgerust met Zeck-Protec. Degebruikte stof is  
 sneldrogend en vlekwerend en heeft een optimaal 
 draagcomfort. Het borstzakje is door middel van een rits  
 af te sluiten en onder de oksels en in de zijnaden zit extra  
 ventilatie. Hierdoor is het overhemd geschikt voor werken  
 in alle weertypen.



Pantalon Ergoline Men Blauw
 De All-Season broek heeft een perfecte pasvorm en
 is uitgerust met ZECK-Protec. De All-Season broek is
 voorzien van een speciaal ontwikkelde technische coating
 waardoor deze beschermt tegen wind en regen. Door
 de speciale weving van de stof is de broek duurzaam,
 comfortabel, licht en vuilbestendig. Deze broek biedt niet
 alleen bescherming tegen een tekenbeet maar zorgt ook
 voor een prettig draagcomfort gedurende de hele werk- 
 dag ongeacht de weersomstandigheden

Handschoen Extreme 
 Leren handschoenen/wanten, de wijsvingers van zowel 
 rechter als linker want zijn halflang, ideaal voor het  
 schieten, of dat nu met een geweer of een camera is.

Gaiter Teekwerend
 De Freewalker Gaiter biedt bescherming van het  
 onderbeen tegen tekenbeten, bestaat uit twee soorten  
 stoffen, een sterke polyester katoen geimpreneerd met  
 Zeck-Protec en een onverslijtbare waterdichte cordura, de  
 hypalon riemen zorgen ervoor dat de gaiter op zijn plaats  
 blijft, een haakje is er ter bevestiging aan de schoenveter  
 en een elastisch koord aan de bovenzijde, maten 37-47.

Shield Socks Medium
  Deze sokken zijn uitgerust met ZECK-Protec. De sokken 

hebben een goede ergonomische pasvorm en een cool 
functie. Deze sokken bieden u dus niet alleen 
bescherming tegen een tekenbeet maar zorgen ook voor 
een prettig draagcomfort gedurende de hele werkdag. 

Shield Cap
  Deze cap is uitgerust met ZECK-Protec en is wind- en  

waterafstotend. De volledig doorontwikkelde ZECK-Protec 
vormt een ideale bescherming in dichte bedekkingen en 
het hoge gras.



Informatie 

Wat is een teek?

De teek is een klein insect dat door de uitbreiding van het 

leefgebied een toenemend gevaar oplevert voor de 

volksgezondheid. Besmette teken brengen namelijk de 

slopende ziekten Lyme- Borreliose en FSME over. Ernstige 

ziekten met grote gevolgen. Volgens recent onderzoek is 

meer dan 30% van de teken in Nederland besmet en loopt 

dit percentage gestaag op. Voor natuurliefhebbers en 

mensen die voor hun werk veel buiten zijn is bescherming 

tegen tekenbeten daarom van groot belang.

” Ook organisaties als Stigas, RIVM en GGD volgen deze 

ontwikkeling op de voet. 

 

Hoe herken je een teek? 

Op het eerste gezicht ziet een teek eruit als een insect, 

maar teken zijn geen insecten. Er zijn een aantal 

kenmerkende verschillen. Een teek kan je herkennen aan 

het aantal poten (let wel: volwassen teken hebben er acht, 

echter een tekenlarve heeft er nog slechts zes), het aantal 

lichaamssegmenten (delen) en het steekorgaan op de kop 

van de teek. De drie belangrijkste verschillen tussen 

insecten en teken zijn:

• Insecten hebben drie lichaamssegmenten, maar teken 

hebben er twee.

• Volwassen insecten hebben zes poten, maar volwassen 

teken hebben er acht.

• Insecten hebben vleugels en antennes, maar teken 

hebben die niet. 

 

Hoe groot is een teek? 

Teken zijn zo klein als een speldenkop en daarom zijn ze 

lastig te herkennen. De teek begint als larve en is dan nog 

maar 1 mm groot. Mannetjes teken worden meestal 3 mm 

groot. Vrouwtjes zijn het grootst, ongeveer 4 mm. 

 

Hoe kunt u zich beschermen?

Er zijn een aantal middelen op de markt waarmee uw 

kleding geïmpregneerd kan worden door middel van 

insmeren of sprayen. Nadeel hierbij is het risico van 

vergeten van behandelen en over- of onderdosering.

De dames- en herencollecties op teekwerendekleding.

nl vormen daarom een goed en veilig alternatief.

“De kleding is optimaal afgestemd op bescherming tegen 

teken, zonder dat extra behandeling van kleding nodig

is en met maximale aandacht voor uw gezondheid.”

Uiteraard is ook controle op aanwezigheid van een

tekenbeet een belangrijk onderdeel van bescherming.

Accessoires zoals tekentangen zijn dan ook onmisbaar! 

 

Hoe werkt teekwerende kleding 

Teekwerende kleding is voorzien van een speciaal middel. 

Dit middel -voor mensen ongevaarlijk- heeft een 

desoriënterende werking op de teek. Bij contact met de 

kleding laat de teek direct los en valt hij op de grond.

“Onze kleding is minimaal 80 keer wasbaar zonder dat 

deze zijn teekwerende werking verliest.”

Het verkrijgbare assortiment is bovendien door TÜV 

Rheinland gecertifi ceerd als 100% veilig in gebruik. 

 

Teken vallen niet uit bomen

Een teek blijft gewoonlijk lager dan een meter boven de 

grond en kan niet springen of vliegen. Dat een teek zich 

uit een boom laat vallen als een gastheer langskomt, is 

waarschijnlijk een misvatting.

Informatie over  
de teek



Informatie 

Teken weetjes 

De ziekte van lyme 

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia 

bacterie. Die komt via de beet van een besmette teek in 

uw lichaam terecht. De bacterie verspreidt zich en kan alle 

weefsels aantasten. Bent u door een besmette teek 

gebeten dan verschijnt er rond de beet een rode, 

ringvormige plek die geleidelijk aan groter wordt en in het 

midden verbleekt. De ziekte kan onder andere leiden tot:

• chronische gewrichtsklachten

• huidklachten

• vermoeidheidsklachten

• aangezichtsverlamming

• flauwvallen

• psychiatrische klachten

• hartklachten

Omdat men vaak niet weet dat die klachten het gevolg 

zijn van een tekenbeet, lopen degenen die besmet zijn 

tegen een muur van onbegrip op. Gevolg is dat de 

behandeling meestal niet adequaat wordt aangepakt en 

de klachten verergeren. Soms met de dood als gevolg.

Voorkomen is veel beter dan genezen. Geniet daarom 

veilig van de natuur in de beschermende kleding van 

Heigo.

Veel mensen onbekend met Tekenencefalitis (FSME) 

Tekenencefalitis (FSME) is een virusinfectie die een 

ontsteking van de hersenen kan veroorzaken. Teken die 

besmet zijn met de Europese variant (FSME) komen voor in 

grote delen van Centraal- en Oost-Europese landen; de 

Balkan, Finland, Zweden, Denemarken, oostelijk Frankrijk, 

Oostenrijk en zuidelijk Duitsland. Kampeerders en 

wandelaars die deze landen/ gebieden bezoeken, kunnen 

zich bij GGD Hollands Noorden laten vaccineren tegen 

FSME.

Besmetting vindt voornamelijk plaats in de natuur. De teek 

brengt het virus direct na de beet over op de mens. Het 

verwijderen van de teek na een beet kan dus een 

FSME-besmetting niet voorkomen. Dit in tegenstelling tot 

een aantal andere door teken overgebrachte 

aandoeningen. Tekenencefalitis kan ook door het drinken 

van ongepasteuriseerde melk overgedragen worden. Het 

actieve tekenseizoen voor deze gebieden loopt van maart 

tot november.

Het begin van de ziekte bestaat uit griepachtige 

verschijnselen zoals koorts, hoofdpijn en misselijkheid. Bij 

een derde van de besmette personen zet de ziekte door en 

wordt het centraal zenuwstelsel aangetast. Het is zelfs 

mogelijk om aan deze aandoening te overlijden. Na 

uitbraak van de ziekte is er geen specifieke behandeling 

meer mogelijk. Alleen de symptomen van de ziekte 

kunnen worden behandeld.

In tegenstelling tot de ziekte van Lyme, bestaat er voor 

Tekenencefalitis wèl een vaccin. Voor kampeerders en 

wandelaars die langer dan vier weken naar deze gebieden 

gaan, beveelt GGD Hollands Noorden de Tekenencefalitis 

(FSME) vaccinatie aan. Een volledige serie vaccinaties 

bestaat uit drie injecties en beschermt drie jaar. 

 

Kan je je inenten tegen tekenziektes? 

Als je in Nederland bent gebeten door een teek, dan loop 

je het risico dat je de ziekte van Lyme oploopt. De ziekte 

brengt verschillende klachten met zich mee en kan in 

zeldzame gevallen zelfs dodelijk gevolgen hebben. 

Vaccinatie tegen de ziekte van Lyme zou daarom ideaal 

zijn, maar helaas is het niet mogelijk om je in te enten 

tegen de ziekte van Lyme. Er zijn wel andere tekenziektes 

waar een vaccin voor is.



Contactgegevens
Wilt u meer weten over Heigo of over de producten  
en diensten die wij bieden? Neem dan gerust contact 
met ons op. Wij staan natuurlijk voor u klaar.  

 

HEIGO NEDERLAND B.V. 
Industrieweg Oost 28, 6662 NE ELST (GLD.)
Postbus 69 - 6660 AB ELST (GLD.)
Telefoon 0481 - 36 41 11, Fax 0481 - 36 41 00

De groenprofessional kiest natuurlijk voor Heigo.

Safety Sign®
Heigo beschikt over de Safety Sign® 

Erkenning, uw zekerheid op een  

deskundige advisering.

Avag
Heigo is aangesloten bij de AVAG,  

uw zekerheid op de meest actuele  

informatie over persoonlijke  

beschermingsmiddelen.

HCW
Heigo is aangesloten bij HCW, uw 

zekerheid dat kleding gemaakt is op 

basis van de laatste ontwikkelingen op 

textieltechnologie. 

MVO
Heigo is aangesloten bij MVO, MVO 

staat voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. MVO is een integrale 

visie op een duurzame bedrijfsvoering.

Öko-Tex
Heigo verkoopt uitsluitend kleding 

gemaakt van milieuvriendelijke stoffen 

die voldoen aan de Ökotex Standard 

100 normering.

Fair Wear  
Foundation
Heigo levert uitsluitend kleding die op 

een eerlijke en verantwoorde  

manier is geproduceerd met respect 

voor mens en milieu.

ISO 9001:2008 
ISO 14001
Heigo is gecertificeerd waardoor onze 

werkwijze duidelijk, controleerbaar en 

verifieerbaar is.

Modint
Heigo is aangesloten bij Modint, uw  

zekerheid op de meest actuele  

informatie over bedrijfs- en 

veiligheidskleding.

Heigo werkt met:

Op www.heigo.nl vindt u  

gedetailleerde contactgegevens.

Deze brochure is gedrukt op FSC papier.


