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Op www.heigo.nl vindt u gedetailleerde  

contactgegevens.

Contactgevens 
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. 

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.

Deze brochure is gedrukt op FSC papier.

Signaalkleding EN 471

Maat Borst Taille Lengte Sleeve Inseam
S 46 88 – 92 80 – 84 170 – 176 61 81
M 48 92 – 96 84 – 88 170 – 176 62 81

50 96 – 100 88 – 92 176 – 182 63 84
L 52 100 – 104 92 – 96 176 – 182 64 84

54 104 – 108 96 – 100 176 – 182 65 87
XL 56 108 – 112 100 – 104 182 – 188 65 87

58 112 – 116 104 – 108 182 – 188 66 88
2XL 60 116 – 120 108 – 112 182 – 188 66 89

62 120 – 124 112 – 116 188 – 194 67 91
3XL 64 124 – 128 116 – 120 188 – 194 67 92

66 128 – 132 120 – 124 188 – 194 68 92
68 132 – 136 124 – 128 188 – 194 68 93

XS 88 – 94 80 – 82 170 – 176 59
S 94 – 100 82 – 88 170 – 176 60
M 100 – 106 88 – 94 176 – 182 62
L 106 – 112 94 – 100 176 – 182 64
XL 112 – 118 100 – 106 182 – 188 66
2XL 118 – 124 106 – 112 182 – 188 68
3XL 124 – 130 112 – 118 188 – 194 70
4XL 130 – 136 118 – 128 188 – 194 72

Maattabel 

Overzicht wasvoorschriften

30 	 Maximum	temperatuur	30ºc

40 	 Maximum	temperatuur	40ºc

60 	 Maximum	temperatuur	60ºc

	 Elk	bleekproduct	toegestaan

	 	Enkel	oxygenium/choolvrij	bleken	toege-

staan

	 Niet	bleken

	 	Strijken	op	maximum	zoolplaat-temperatuur	

van	200ºc

	 	Strijken	op	maximum	zoolplaat-temperatuur	

van	150ºc

	 	Strijken	op	maximum	zoolplaat-temperatuur	

van	110ºc

	 	Niet	strijken	Stoom-en	stoombewerkingen	

	 kunnen	onomkeerbare	schade	toebrengen

	 	Professionele	reiniging	in	tetrachloroethene	

	 	en	alle	oplosmiddelen	geregistreerd	voor	het	

F-symbool	Normaal	procede

	 Geen	professionele	droogreiniging

	 	Drogen	in	droogtrommel	mogelijk

	 	Drogen	op	normale	temperatuur	en	

normale	droogcyclus

	 	Drogen	in	droogtrommel	mogelijk

	 Drogen	op	lagere	temperaturen

	 Niet	drogen	in	droog	trommel



02   03   

Alles in het teken van de veiligheid 
en het draagcomfort. Heigo is al sinds 1989 dè specialist 

in het ontwikkelen, produceren en leveren van hoogwaardige producten en diensten 

op het gebied van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarbij 

leveren wij u niet alleen de beste maatwerk producten, maar zijn we u als opdracht-

gever ook van dienst met professioneel advies. U kunt tevens bij ons terecht voor 

ondersteuning van het logistieke proces. En op ieder niveau staan kwaliteit, flexi-

biliteit, leveringsbetrouwbaarheid en service centraal. Alles om u de zorg rondom 

kleding en veiligheidsmiddelen volledig uit handen te nemen.

Signaalkleding
Als werkgever van mensen die actief zijn op of rondom 

openbare wegen bent u wettelijk aansprakelijk voor hun 

veiligheid. Zichtbaarheid is daarbij van cruciaal belang. 

Welke kleding u dient te verstrekken is afhankelijk van de 

werksituatie. 

Maar ook kwaliteit, draagcomfort, uitstraling en reiniging 

zijn bepalende factoren. De keuze voor de juiste signaal-

kleding is kortom een beslissing die vraagt om een goed 

afgewogen keuze op basis van kennis en ervaring. Heigo is u 

daarbij graag van dienst. Als betrouwbare leverancier, maar 

vooral ook als partner!

Gecertificeerde kleding
Voor veel werkzaamheden geldt de wettelijke verplichting tot 

het dragen van kleding met voldoende fluorstof en andere re-

flecterende materialen. Zoals beschreven in de EN 471 norm 

De combinatie van reflecterende en fluorescerend materiaal 

bepalen de klasse van het kledingmodel.

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Fluorescerend materiaal 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Reflecterend materiaal 0,10 m2 0,13 m2 0,20 m2

De certificering wordt uitgevoerd door onafhankelijke institu-

ten zoals TNO en Centexbel. Alle afzonderlijke kledingmodel-

len van Heigo voldoen minimaal aan klasse 2.

Belangrijke keuzecriteria
In de keuze van uw signaalkleding zijn er verschillende crite-

ria waar u zorgvuldig naar moet kijken. Zo bent u volgens de 

Arbowet verplicht om binnen uw organisatie door middel van 

een risico-inventarisatie precies vast te leggen welke veilig-

heidsklasse u moet inzetten in bepaalde werksituaties. Wij 

kunnen u daarin van dienst zijn met professioneel advies. 

Naast de kwaliteit, draagcomfort en uitstraling van de 

kleding is een ander belangrijk aspect de kleuruniformiteit 

binnen de verschillende kledingmodellen van de collectie. 

Daarom controleert Heigo intern alle kleding met speciale 

kleurmeetapparatuur om de kleurechtheid te garanderen. En 

last but not least kan Heigo u zekerheid in maatvoering bie-

den omdat alle kledingstukken in ons eigen productiebedrijf 

onder het merk Vaweco® worden vervaardigd. De kleding-

stukken worden op de millimeter nauwkeurig gesneden en 

gestikt met computergestuurde machines.

Het merk Vaweco® Made to Match
Al meer dan 20 jaar heeft Heigo ervaring in de confectie van 

hoogwaardige kwaliteit signaalkleding. Met ons eigen merk 

Vaweco® kunnen we u als afnemer op alle niveaus zekerheid 

bieden: denk aan Europese topkwaliteit, 100% pasgarantie 

en geproduceerd binnen de Europese Unie. Door onze inten-

sieve contacten met onze afnemers is er een assortiment 

ontstaan welke perfect aansluit bij de wensen van de profes-

sionele gebruikers. Dat ons concept aansluit bij de wensen in 

de Nederlandse markt blijkt uit het feit dat éénderde van alle 

gemeenten kleding van het merk Vaweco® gebruikt!

Leveringsgaranties en 
productontwikkeling
Naast de reeds genoemde kwaliteit, draagcomfort, uitstra-

ling en reiniging als bepalende factoren in het keuzeproces 

voor een leverancier van signaalkleding, spelen ook de 

beschikbaarheid van de modellen, de levertijden en de pro-

ductontwikkeling een belangrijke rol. Met ons eigen confec-

tiebedrijf kunnen wij dit optimaal organiseren en dagelijks 

realiseren.

Uw keuze!
Als u kiest voor Heigo, kiest u voor:

  Een kwaliteitsproduct 

 Een bewezen concept

 Een solide en betrouwbare partner

 En diverse keuzemogelijkheden

Signaalkleding 
van Heigo
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Prettig kennis 
te maken!

Heigo levert al sinds 1989 producten op het gebied van persoonlijke bescherming voor de  

professionele eindgebruiker. U kunt bij ons terecht voor bedrijfskleding, veiligheidskleding en  

(veiligheids)schoeisel. En ook voor gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen bent u 

bij ons aan het juiste adres. Maar onze dienstverlening gaat verder dan het leveren van al deze  

producten alleen. Wij adviseren, lossen problemen op en denken actief met u mee.  

Kortom: Heigo neemt u de volledige zorg rondom de veiligheid van uw professionals uit handen. 

Onze missie
Heigo is dé specialist in de ontwikkeling, productie en 

verkoop van hoogwaardige producten en diensten op 

het gebied van persoonlijke bescherming. We spelen in 

op specifieke behoeftes van onze klanten en gaan pro-

bleemoplossend te werk. In onze dienstverlening staan 

flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid, service en kwaliteit 

centraal. We zijn uit op een langdurige relatie met onze 

opdrachtgevers. Samenwerking met derden, uitsteken-

de arbeidsverhoudingen en verantwoord ondernemer-

schap dragen daaraan bij. 

Onze visie 
Heigo streeft naar een grote mate van in- en externe 

klantgerichtheid. Wij willen een organisatie zijn waar 

klanten graag terugkomen. En zeker zo belangrijk: waar 

mensen met plezier voor werken. We stimuleren betrok-

kenheid en zorgen ervoor dat onze medewerkers trots zijn 

op ‘hun’ bedrijf en de producten en diensten die het levert. 

Onze mensen
We zijn ervan overtuigd dat onze mensen de sleutel  

zijn tot het succes van Heigo. Deze gedachte staat 

dan ook centraal in ons personeelsbeleid. Daarnaast 

richten wij ons beleid maatschappelijk verantwoord in. 

Zo proberen we bepaalde vacatures zo veel mogelijk in 

te vullen met mensen met een afstand tot de arbeids-

markt. Bovendien besteden wij structureel een deel van 

onze werkzaamheden uit aan sociale werkvoorziening-

schappen. 

Onze kwaliteit
Wij leveren uitsluitend gerenommeerde kwaliteits-

merken. Daarnaast onderwerpen wij iedere bestelling 

aan een nauwgezette ingangscontrole. Onze opdracht-

gevers zijn daardoor verzekerd van de hoogste  

kwaliteit. Bovendien zijn wij gecertificeerd volgens ISO 

9001:2008. Wat dat concreet betekent? Dat we bij Heigo 

zeggen wat we doen, doen wat we zeggen én  

dat ook bewijzen!

Uw keuze!
Als u kiest voor Heigo, kiest u voor:

  Een solide en betrouwbare organisatie

   Een gespecialiseerde totaalleverancier

  Een proactieve partner in persoonlijke 
bescherming
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Combi-Jack 
Memphis 471

Polo Orlando 471 

Pilotjack Toronto 471

Overall Denver 471

Fleecejack Boston 471  Parka Montreal 471

Werkbroek 
Oakland 471

Amerikaanse 
Overall 
Houston 471

Bodywarmer 
Delta 471

Zichtbaarheid 
voorop!

Hoge zichtbaarheidskladingKleurencombinatie groen/oranje

Reflectie: 
• Gestikt met dubbelnaaldsmachines

• Gestikt met slijtvast garen 

•  3M industrieel wasbaar op 

60 graden

•  Extra zichtbaarheid door 

reflectie-effecten  
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Combi-Jack 
Memphis 471 BodywarmerFleecejack Boston 471  Parka Montreal 

Hoge zichtbaarheidskladingKleurencombinatie blauw/oranje

Overall Denver 471

Polo Orlando 471 

Made to 
match:  
• Extra uitstraling door reflectie-effecten  

• Kleuruniformiteit in de modellen

• Alle zakken goed afsluitbaar met ritsen

• Breed en diep assortiment 

Herkenbaarheid 
voorop!

klopt de 
naam van de 
broek?

Amerikaanse 
Overall 
Houston 471

Pilotjack 
Toronto 471

Werkbroek
Denver 471
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Combi-Jack 
Memphis 471 Pilotjack Toronto 471Fleecejack Boston 471  Parka Montreal 

Hoge zichtbaarheidskladingKleurencombinatie zwart/oranje

Bodywarmer 
Delta 471

Stof
kwaliteiten: 
• Europese gecertificeerde kwaliteit 

•  Polyamide: slijtvaste stoffen  

met langere levensduur

•  Hoog aandeel katoen voor 

maximaal draagcomfort

• Optimale reinigingsmogelijkheden

Veiligheid 
voorop!

Amerikaanse 
Overall 
Houston 471

Werkbroek 
Oakland 471

Polo Orlando 471 

klopt de naam 
van de polo?

klopt de naam 
van de broek?
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Fleecejack Boston 471  
Werkbroek 
Oakland 471Pilotjack Toronto 471

Bodywarmer 
Delta 471

Hoge zichtbaarheidskladingKleurencombinatie groen/geel

Combi-Jack 
Memphis 471

Tevredenheid 
voorop!

Maat
voering:
• Extra brede matenrange 

•  Maatwerk snel en naar tevredenheid 

geleverd

•  Perfect draagcomfort

• Hoge gedragerstevredenheid

Amerikaanse 
Overall 
Houston 471Overall Denver 471Polo Orlando 471 

Deze foto 
zat in beel-
den selectie

nieuw beeld 
zal bewerkt 
moeten 
worden

dit uitvoe-
ren i.v.m. 
tijd?
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Parka Montreal 
Werkbroek 
Oakland 471Pilotjack Toronto 471

Bodywarmer 
Delta 471

Hoge zichtbaarheidskladingKleurencombinatie blauw/geel

Fleecejack Boston 471  

Polo Orlando 471 

One stop 
shop 
concept:
•  Alle signaalkleding uit voorraad  

leverbaar

•  Vandaag besteld morgen in huis

•  Alle topmerken Persoonlijke  

Beschermingsmiddelen uit  

voorraad leverbaar

Diversiteit 
voorop!

Combi-Jack 
Memphis 471

Amerikaanse 
Overall 
Houston 471
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Overall Denver 471

Combi-Jack 
Memphis 471 Pilotjack Toronto 471

Amerikaanse 
Overall 
Houston 471

Fleecejack Boston 471  Parka Montreal 

Werkbroek 
Oakland 471

Hoge zichtbaarheidskladingKleurencombinatie zwart/geel

Persoonlijke 
advisering:
•  Maatopname afgestemd naar uw 

wensen

• Pasgarantie voor hele organisatie 

•  Eigen gediplomeerde  

adviseurs in uw regio

Bereikbaarheid 
voorop!
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internationaal Lectra Cad Cam systeem. Met dit com-

putergestuurde snijsysteem wordt ieder stofdeel op de 

millimeter exact hetzelfde gesneden! 

Iedere productielijn wordt bezet door vakbekwame 

naaisters. De kwaliteit wordt tijdens het proces ge-

waarborgd met controles tijdens het confectioneren. De 

eindcontrole wordt verricht door kwaliteitsmedewerkers 

die het kledingstuk goedkeuren aan de hand van de 

artikelspecificaties. 

Een optimaal comfort en een 
lange levensduur
Als specialist in buitenkleding besteedt Heigo extra 

aandacht aan de ontwikkeling van wind- en waterdichte 

mogelijkheden. Afhankelijk van het model en de wen-

sen van de dragers wordt gekozen voor een bepaalde 

mouwsluiting. Deze kan naar wens worden uitgevoerd 

met elastiek, klittenband, drukknopen, manchetten of 

een combinatie van deze mogelijkheden. Doel is een 

perfecte mouwsluiting die comfort biedt bij een lange 

levensduur.

Uw keuze
Als u kiest voor kleding van het merk Vaweco®, kiest u 

voor:

 Perfect draagcomfort

 Uitstekende pasvorm

 Een kwaliteitsproduct

 Never out of stock

Zekerheid
voorop!

Om u een goed inzicht te geven in de professionele 

werkwijze van Heigo, zetten we het totale proces vanaf 

productie tot aan aflevering voor u op een rij.

Productie 
De confectie van de kleding vindt plaats in onze eigen 

Fair Wear gecertificeerde productiefaciliteit binnen 

de Europese Unie. Hier wordt gewerkt met nieuwe, 

computergestuurde machines die volautomatisch een 

constante hoge kwaliteit afleveren. Hierdoor zijn de 

vaste stikafstanden minimaal 3,5 stiksels per cm. De 

gebruikte kwaliteitsgarens, van het merk Coats® ,zijn 

afgestemd op de kleurstelling van de basisstoffen. De 

cruciale naden worden gestikt met speciale kapna-

denmachines. Het scheuren van de naden is daarmee 

uitgesloten. De reflectiestrepen worden opgenaaid met 

tweenaaldsmachines, waardoor de afstand tussen de 

stiksels altijd synchroon loopt. 

Heigo werkt hoofdzakelijk met de hoogste kwaliteit 

reflectie 9910 van 3M. Deze is -evenals de stoffen en 

accessoires- te reinigen op 60 graden en industrieel 

wasbaar. De kleding is zeer goed te reinigen zonder 

kwaliteitsaantasting van de materialen. De ritsen van 

de verschillende modellen zijn zorgvuldig getest en 

geselecteerd op treksterkte en sluitbaarheid. Per artikel 

wordt de juiste rits ingezet zodat deze even lang mee-

gaat als de stof.

Volledig gecontroleerd proces!
Geproduceerd in ons eigen productiefaciliteit hebben 

we continue de volledige controle over kwaliteit van alle 

kledingstukken. De pasvorm is bepaald aan de hand 

van Europese maattabellen die zijn vastgelegd in een 
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Uw wens
voorop

Het aanbrengen van een bedrijfslogo op kleding is belangrijk met betrekking tot de uitstraling en  

herkenbaarheid van uw onderneming, maar heeft ook fiscale voordelen. Wanneer u op alle kleding  

-onderkleding en sokken uitgezonderd- een logo laat aanbrengen met een minimale oppervlakte 70 cm², 

heeft het verstrekken van bedrijfskleding geen fiscale consequenties. Daarbij biedt Heigo u een uitgebreid 

scala aan mogelijkheden zonder dat deze van invloed zijn op de levertijden. Van borduren tot laseren, van 

zeefdruk tot transferlogo. Het aanbrengen van naamlabels en/of barcodes; Heigo kan het allemaal en  

volledig naar uw wens verzorgen!

Orderverwerking
Orders die wij vóór 09.00 uur van u ontvangen, worden 

nog dezelfde dag door ons magazijn verzameld en ver-

zonden. De orders worden één voor één compleet afge-

handeld en worden verzameld middels een handscanner. 

Na het verzamelen komt er bij terugmelden van de order 

in het systeem automatisch een pakbon uit het systeem. 

Die pakbon gaat op de doos, waarna deze direct in het 

verzendsysteem van onze vervoerder wordt ingevoerd en 

op een verzendpallet wordt geplaatst. Aldus beperken we 

pick- en andere fouten tot een minimum!

Per persoon verpakken en  
versturen
Desgewenst kan Heigo uw orders per persoon verpakken 

en afleveren op ieder adres in Nederland. Naast het ge-

mak bespaart uw organisatie hierdoor tijd bij de uitgifte 

van de artikelen aan de dragers. Laat u informeren over 

de mogelijkheden die Heigo uw organisatie kan bieden.

Tracking and tracing
Door middel van het tracking en tracingsysteem van 

onze vervoersdienst hebben wij een optimaal zicht op 

de uitlevering van uw order en kunnen we u op ieder 

gewenst moment van de dag informeren over de status 

van uw zending.

Onafhankelijk van leveranciers!
Om u optimaal van dienst te zijn, hebben we onszelf 

een aantal belangrijke doelen gesteld. Zo vinden wij het 

bijzonder belangrijk dat de continuïteit van de modellen 

richting onze afnemers gegarandeerd is. Verder staan wij 

voor een zorgvuldige controle van het draagcomfort van 

onze producten en hechten wij er een groot belang aan 

dat onze kleding 100% voldoet aan de EN-Normeringen. 

En om aan deze zelfgestelde eisen te kunnen voldoen, 

hebben we ervoor gekozen om ook het productieproces 

volledig in eigen hand te houden!

Persoonlijk aanmeten op locatie
Een goede levering begint met een juiste vaststelling 

en registratie van de maten van de medewerker die het 

kledingstuk moet dragen. Heigo heeft veel ervaring op 

dit gebied en verzorgd dit volledig op locatie met eigen 

vakbekwame medewerkers die jarenlang ervaring op dit 

gebied hebben. Na een passessie ontvangt u het over-

zicht van de maten per drager en worden per model de 

maten van de verschillende dragers vastgelegd in het 

bestelsysteem van onze webshop. Uiteraard stellen we 

u ook in staat om zelf maatmutaties door te voeren.

Vermaken en maatwerk
Ieder mens is uniek. En soms zijn de verschillen zo 

groot, dat de confectiematen niet meer voldoen. Dan 

is vermaakwerk of maatwerk gevraagd en ook daar-

voor kunt u bij Heigo terecht! Het maatwerk loopt 

over dezelfde productielijnen en is altijd vervaardigd 

uit dezelfde stoffen als de reguliere maten. Het wordt 

geleverd binnen een acceptabele levertijd en tegen een 

acceptabele prijs. Kortom met Heigo behoort maatwerk 

tot de standaard mogelijkheden en is de uniformiteit 

binnen uw bedrijf gegarandeerd! 

Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor het verstellen 

en vermaken van uw kleding. In ons interne confec-

tieatelier in Elst verzorgt Heigo dit snel, accuraat en 

efficiënt; zoals u van ons mag verwachten.

Personaliseren van de kleding
Het aanbrengen van een bedrijfslogo op kleding is 

belangrijk met betrekking tot de uitstraling en herken-

baarheid van uw organisatie, maar heeft ook fiscale 

voordelen. Wanneer u op alle kleding een logo laat 

aanbrengen met een minimale oppervlakte 70 cm², 

heeft het verstrekken van bedrijfskleding geen fiscale 

consequenties. Daarbij biedt Heigo u een uitgebreid 

scala aan mogelijkheden zonder dat deze van invloed 

zijn op de levertijden. Van borduren tot laseren, van 

zeefdruk tot transferlogo. Het aanbrengen van naamla-

bels en/of barcodes; Heigo kan het allemaal en volledig 

naar uw wens verzorgen!
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Fair Wear Foundation  

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Onder-

nemen besteden wij extra aandacht aan de arbeidsom-

standigheden in de fabrieken waar onze kleding wordt 

geproduceerd. We hebben een gedragscode aangeno-

men waarin de principes en aanpak voor het verbeteren 

van de arbeidsomstandigheden zijn geformuleerd. En in 

dat kader voeren we een programma uit waarbij al onze 

leveranciers van kleding zijn opgenomen in een gestruc-

tureerd schema van monitoring. In dit systeem worden 

de geconstateerde arbeidsomstandigheden vergeleken 

met de arbeidsnormen zoals geformuleerd door de In-

ternationale Arbeids Organisatie. Zowel bij de inspectie 

van de arbeidsomstandigheden als bij het doorvoeren 

van verbeteringen volgen wij de richtlijnen van de Fair 

Wear Foundation (FWF), die ons ook weer controleert 

op het uitvoeren van het afgesproken programma. FWF 

is een organisatie die gesteund en gecontroleerd wordt 

door een brede groep van maatschappelijke organisa-

ties, zoals vakbonden, ontwikkelingsorganisaties, NGO’s 

en organisaties in de kledingbranche. Op de website van 

FWF zijn de sociale jaarverslagen van Heigo terug te 

vinden. 

Medewerkers centraal 

De centrale gedachte in ons personeelsbeleid is dat we 

zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers de sleutel 

tot ons succes zijn. Tevens besteden we veel aandacht 

aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op 

dit vlak. Wij vullen bepaalde vacatures zoveel mogelijk 

in met mensen die een afstand hebben tot de arbeids-

markt. Zo hebben wij een aantal medewerkers met een 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Speci-

aal voor dit doel werken we intensief samen met een 

organisatie die door middel van een gerichte coaching 

en begeleiding de kansen van deze mensen vergroot. 

Daarnaast besteden wij een structureel deel van onze 

werkzaamheden uit aan sociale werkvoorzieningschap-

pen. 

Cradle to cradle

Ook het recyclen van kleding behoort tot de mogelijk-

heden bij Heigo. Wij kunnen de oude gewassen bedrijfs-

kleding bij u ophalen op de door u gewenste locaties. 

Afhankelijk van het artikel zal Heigo het recyclen tot een 

eindproduct of tot een grondstof in een ander proces. 

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen   Webshop   Advisering over ontwikkelingen

Maatschappelijk 
Verantwoord  

Ondernemen

Organic katoen en recyclede materialen

In ons assortiment vindt u een grote keuze aan artikelen 

met organic katoen of en recyclede materialen. Mocht 

u interesse hebben, dan informeren wij u graag over de 

mogelijkheden op dit gebied.

 

Webshop
Ons bestelsysteem is volledig afgestemd op het door u 

bepaalde beleid rondom de aanschaf van Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen. Zo biedt het Personeel Infor-

matiesysteem u de mogelijkheid om in een beveiligd 

gedeelte van de webshop de dragers vast te leggen. 

Compleet met de persoonlijke maten van het geselec-

teerde kleding- of PBM-pakket. In het Budget Beheersy-

steem kan per medewerker een budget worden ingege-

ven voor een bepaalde periode of met betrekking tot een 

bepaald pakket. Beide systemen zijn alleen toegankelijk 

voor die functionarissen die hiervoor zijn geselecteerd!

Bovenal, de webshop is bijzonder gemakkelijk in het 

gebruik! Iedereen kan er zo mee aan de slag. En mocht 

u er niet uitkomen of ondersteuning nodig hebben, dan 

staat onze helpdesk u met raad en daad te woord. Of 

een accountmanager kan u ter plaatse helpen.

Naast het plaatsen van de bestellingen kan ook de 

voortgang van de uitlevering van de orders worden 

bekeken en is de actuele plankvoorraad van Heigo ten 

allen tijde inzichtelijk. Bij dit laatste heeft u de keuze 

om bij het plaatsen van een order, op basis van de ver-

wachte levertijd, als deellevering te laten versturen in 

plaats van compleet. De informatie hiervoor komt uit de 

actuele voorraadinformatie uit ons computersysteem 

waaraan ook de levertijden van onze leveranciers zijn 

gekoppeld. Tevens kunt u op ieder moment van de dag 

geleverde orders per drager in het verleden bekijken. 

Hierdoor bent u altijd optimaal geïnformeerd, zonder 

van ons afhankelijk te zijn.

Advisering over ontwikkelingen
Heigo beschikt over de Safety Sign® Erkenning die 

wordt uitgegeven door de Stichting Bedrijfserkenning 

voor Veiligheid en Gezondheid. Het Safety Sign® is 

een kwaliteitsgarantie voor onze producten en dien-

sten met betrekking tot dienstverlening en advisering, 

arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op de 

werkplek. Deze erkenning wordt jaarlijks gecontroleerd 

door de Stichting, zodat u altijd zeker bent van onze 

kwaliteit, vakmanschap en service op het gebied van 

persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kwaliteitskeurmerken

Heigo is niet alleen een betrouwbare leverancier, we zijn 

ook echt een partner die u proactief adviseert over za-

ken op het gebied van fiscaliteiten, gebruikersnormen, 

design, logistiek en veranderende (wettelijke) eisen. Om 

deze partnerrol inhoudelijk goed te kunnen invullen, is 

Heigo actief in een aantal organisaties zoals Fair Wear 

Foundation, Modint, HCW, AVAG en Clearmark. Alle-

maal organisaties die zich bezighouden met veiligheid 

en welzijn op de werkplek, textieltechnologie, wetgeving 

ten aanzien van signaalkleding en veiligheidskleding, 

arbeidsomstandigheden rond het vervaardigen van de 

producten die wij verkopen en eerlijk zaken doen.

ISO gecertificeerd

Heigo is vanaf 1996 ISO gecertificeerd en vanaf 2009 

gecertificeerd onder ISO 9001:2008. Een garantie 

dat wij opereren volgens vaste duidelijke werkwijzes 

die controleerbaar en verifieerbaar zijn, inclusief de 

procedurebehandeling van klachten en garanties. De 

certificeringen worden door middel van audits zowel 

intern als extern bewaakt. ISO is bij Heigo het manage-

mentsysteem om de 20.000 orders die wij op jaarba-

sis versturen, conform de gemaakte afspraken uit te 

leveren.

door nieuwe achter-
grondfoto lastig leesbaar
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Pilotjack Toronto 471 
art. nr.: 85.2650

Parka Montreal 471
art. nr.: 85.1450

Bodywarmer Delta 471
art. nr.: 87.2550  

Polo Orlando 471
art. nr.: 89.5856

Amerikaanse overall 
Houston 471
art. nr.: 83.2620

Combi-Jack Memphis 471
art. nr.: 86.1720

Overall Denver 471
art. nr.: 83.0820

Fleecejack Boston 471
art. nr.: 85.2650

Werkbroek Oakland 471  
art. nr.: 84.0220

Overzicht modellen

stofsamnestelling  
Fluorstof :   buitenkant -70% polyester;  

binnenkant-30% katoen ; 
Contraststof :  buitenkant 50% polyamide;  

binnenkant -50% katoen
norm en 471 :2003 klasse 2
maten xs-s-m-l-xl-2xl-3xl-4xl
wassen     

stofsamnestelling  
fluorstof:   buitenkant -70% polyester;  

binnenkant-30% katoen ; 
contraststof :  buitenkant 50% polyamide;  binnen-

kant -50% katoen
norm en 471 :2003 klasse 2
maten xs-s-m-l-xl-2xl-3xl-4xl
wassen     

stofsamenstelling
fluorstof:  buitenkant -70% polyester;  

binnenkant-30% katoen ; 
contraststof:  buitenkant 50% polyamide;  

binnenkant -50% katoen
norm en 471 :2003 klasse 2
maten xs-s-m-l-xl-2xl-3xl-4xl
wassen     

stofsamenstelling
fluorstof:  buitenkant -70% polyester; 

binnenkant-30% katoen ; 
contraststof:  buitenkant 50% polyamide;   

binnenkant -50% katoen
norm en 471 :2003 klasse 2
maten 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
wassen     

STOFSAMNESTELLING Fluorstof : buiten-
kant -70% polyester; binnenkant-30% katoen ; 
Contraststof :   buitenkant 50% polyamide;  bin-
nenkant -50% katoen
NORM EN 471 :2003 klasse 2
MATEN XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL
wassen  

stofsamenstelling
 75%polyester 25% viscose
norm en 471 :2003 klasse 2
maten xs-s-m-l-xl-2xl-3xl-4xl
wassen     

stofsamenstelling
fluorstof:  buitenkant -70% polyester;  

binnenkant-30% katoen ; 
contraststof: 65/35 % katoen/polyester
norm en 471 :2003 klasse 2
maten 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
wassen     

stofsamenstelling
fluorstof:  buitenkant -70% polyester;  

binnenkant-30% katoen ; 
contraststof: 65/35 % katoen/polyester
norm en 471 :2003 klasse 2
maten 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
wassen      

stofsamenstelling
fluorstof:  buitenkant -70% polyester;  

binnenkant-30% katoen ; 
contraststof: 65/35 % katoen/polyester
norm en 471 :2003 klasse 2
maten 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
wassen      

Parka Calgary 471
art. nr.: 85.1250  

stofsamenstelling fluorstof : buitenkant -70% 
polyester; binnenkant-30% katoen ; 
contraststof :   buitenkant 50% polyamide;  binnen-
kant -50% katoen
norm en 471:2003 klasse 2, en 343
maten xs-s-m-l-xl-2xl-3xl-4xl
wassen     
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Artikelnr. 85.2650 

Pilotjack Toronto 471 
 
Pilotjack met uitritsbare thermische voering 
en ruime binnenzakken. Afsluitbaar door 
middel van kunststof rits en met afritsbare 
mouwen. Voorzien van:

Twee grote, verdekte steekzakken en twee 
verdekte borstzakken; afsluitbaar met 
spiraalrits.
Extra steekzakken, afgezet met retroreflec-
terende piping.
Extra binnenzak als de voering is verwijderd.
Telefoonzak op linkerborst.
Documentenzak met spiraalrits.
Elastiek in tailleband en manchetten.
Afneembare losse capuchon met vaste 
voering.
Voorsluiting door middel van een zware 
kunststof rits, afgewerkt middels beleg-
strook met drukknopen.

Artikelnr. 87.2550 

Bodywarmer Delta 471  
 
Deze bodywarmer heeft een warme 
gestepte voering en een dikke hoge kraag. 
Voorzien van:

Verdekte voorsluiting door middel van een 
zware kunststof rits, afgewerkt middels 
belegstrook met drukknopen.
Verlengd rugpand en twee combinatiezak-
ken, te gebruiken als steekzak en zak met 
klep.
Ruime, afsluitbare binnenzak.
Telefoonzak op linkerborst.
Documentenzak met spiraalrits.

Artikelnr. 84.0220 

Werkbroek Oakland 471  
 
Bandplooimodel met metalen gulpsluiting 
en een verstelbare taille door middel van 
elastiek. De binnenzijde van de pijpen en 
het kruis zijn gestikt met dubbele kapnaad-
machines. Voorzien van:

Twee steekzakken, twee achterzakken en 
dubbele duimstokzak.
Telefoonzak aan de linkerzijde, met klep en 
drukknoopsluiting.
Rechter dijbeenzak met klep en klittenband-
sluiting. 
Twee horizontale retroreflecterende banden 
rond de broekspijpen.
Retroreflecterende piping bij zakken en bij 
deelnaad op voorpand.

Artikelnr. 85.1450 

Parka Montreal 471  
 
Drie vierde model, verstelbaar in de taille 
door middel van een tunnelkoord. Losse, 
uitritsbare thermische voering met ruime 
binnenzak, afsluitbaar door middel van klit-
tenband. Voorzien van:

Twee grote, verdekte steekzakken en twee 
verdekte borstzakken; afsluitbaar met 
spiraalrits.
Extra steekzakken, afgezet met retroreflec-
terende piping.
Extra binnenzak als de voering is verwijderd.
Telefoonzak op linkerborst.
Documentenzak met spiraalrits.
Verstelbare mouwsluiting door middel van 
tricot manchetten.
Afneembare losse capuchon met vaste 
voering.
Verdekte voorsluiting door middel van een 
zware kunststof rits, afgewerkt middels 
belegstrook met drukknopen.

Artikelnr. 86.1720

Combi-Jack Memphis 471  
 
Een modern gestyld Jack in een wat langere 
uitvoering voor een goede bedekking van 
de onderrug. Voorzien van:

Twee grote verdekte steekzakken en twee 
verdekte borstzakken afsluitbaar met een 
spiraalrits op het voorpand.
Extra steekzakken afgezet met retroreflecte-
rende piping.
Telefoonzak op linkerborst.
Tailleband uitgevoerd met elastiek, mouwen 
met verstelbare drukknoopsluiting.
Voorsluiting door middel van een zware 
metaalrits, afgewerkt middels belegstrook 
met drukknopen.

Artikelnr. 471 83.2620 

Amerikaanse overall 
Houston 471 
 
Amerikaanse overall met metalen gulpslui-
ting en verstelbare taille door middel van 
jeansknopen. De binnenzijde van de pijpen 
en het kruis zijn gestikt met dubbele kap-
naadmachines. Voorzien van:

Verstelbaar in de taille door middel van een 
tunnelkoord met elastiek.
Twee steekzakken, twee achterzakken en dub-
bele duimstokzak.
Telefoonzak aan de linkerzijde, met klep en 
drukknoopsluiting.
Rechter dijbeenzak met klep en klittenband-
sluiting. 
Twee horizontale retroreflecterende banden 
rond de broekspijpen.
Retroreflecterende piping bij zakken en bij 
deelnaad op voorpand.

Artikelnr. 85.1250 

Parka Calgary 471 
 
Drie vierde model, verstelbaar in de taille 
door middel van een tunnelkoord. Hele 
jas is voorzien van ademende waterdichte  
Sympatex voering. Voorzien van:

Uitritsbare thermische voering met ruime 
binnenzak.
Twee grote, verdekte steekzakken en twee 
verdekte borstzakken; afsluitbaar met 
spiraalrits.
Extra steekzakken, afgezet met retroreflec-
terende piping.
Extra binnenzak als de voering is verwijderd.
Telefoonzak op linkerborst.
Documentenzak met spiraalrits.
Verstelbare mouwsluiting door middel van 
tricot manchetten.
Vaste capuchon met vaste voering.
Verdekte voorsluiting door middel van een 
zware kunststof rits, afgewerkt middels 
belegstrook met drukknopen.

Artikelnr. 89.5856 

Polo Orlando 471  
 
Lichtgewicht poloshirt, ideaal voor in de 
zomer. Voorzien van:

Voorkantsluiting middels drie knoopjes.
Veel ruimte onder de armen voor optimaal 
draagcomfort.
Speciale viloft samenstelling voor maximale 
vochtafname van de huid.

Artikelnr. 88.3165 

Fleecejack Boston 471  
 
Dit fleecejack is voorzien van:

Een afsluitbare binnenzak, twee verdekte 
steekzakken met spiraalrits en een documen-
tenzak.
Voorsluiting met een zware kunststof rits tot 
aan de bovenkant met kinbeschermer.
Aan twee zijden verstelbare tailleband mid-
dels verdekt aangebracht tunnelkoord.
 Windstopper aan de voorzijde.
Twee horizontale retroreflecterende banden 
rond de torso en twee horizontale retrore-
flecterende banden rond de mouwen.

Artikelnr. 83.0820 

Overall Denver 471 
 
Overall afsluitbaar door middel van druk-
knopen. Verstelbare taille door middel van  
tunnelkoord met elastiek. De binnenzijde 
van de pijpen en het kruis zijn gestikt met 
dubbele kapnaadmachines. Voorzien van: 

Twee steekzakken, twee achterzakken en 
dubbele duimstokzak.
Telefoonzak aan de linkerzijde, met klep en 
drukknoopsluiting.
Rechter dijbeenzak met klep en klittenband-
sluiting. 
Twee horizontale retroreflecterende banden 
rond torso en broekspijpen.
Retroreflecterende piping bij zakken en bij 
deelnaad op voorpand.

Model
specificaties

* Alle kledingmodellen van Heigo voldoen minimaal aan de EN 471 norm klasse 2!

Hoge zichtbaarheids
kleding

Vanwege de Europese éénwording zijn er nieuwe uniforme 

regels  van kracht geworden ter bevordering van de vrije 

handel, deze normen zijn bekend onder de naam “CE”. Net 

als speelgoed, electrische apparaten en dergelijke moeten 

ook kleding en andere artikelen die verkocht worden als 

veiligheidskleding of -artikelen het CE-keurmerk hebben. 

Onder de paraplu van het CE-keurmerk vallen diverse EN-

normen. De algemene CE-categorie indeling voor kleding is 

van toepassing, dus categorie 1 voor niet complexe artikelen 

die beschermen tegen niet levensbedreigende ‘gevaren’ die 

een ieder kan herkennen zoals niet-extreme regen, vuil, kou 

etcetera, categorie 2 voor alles wat niet in categorie 1 of 3 

valt en categorie 3 voor mogelijk levensbedreigende en/of 

niet direkt herkenbare gevaren. In deze groep vindt u kleding 

uit categorie 2 en 3. Bij wijze van uitzondering staan er bij de 

wegwerpkleding ook een aantal artikelen uit categorie 1.

Algemeen
Voor buitenkleding is vooral de EN-471 norm belangrijk. In 

deze norm staat beschreven waaraan kleding moet voldoen 

die verkocht wordt als waarschuwingskleding met hoge 

zichtbaarheid. Indien uit de risico-analyse van een bedrijf 

blijkt dat medewerkers veiligheidsrisico’s kunnen lopen als 

gevolg van het feit dat ze niet, of te laat, gezien worden bij 

het werk dat ze uitvoeren moeten ze kleding dragen die vol-

doet aan de EN-471-norm. In verband met de verschillende 

risico’s die men kan onderscheiden zijn er in de norm ver-

schillende klassen, zie tabel 4-1. Bij de kleding van Heigo is 

naast de norm met name de wens van de uiteindelijke drager 

betrokken in het ontwerp. Het fluorescerende gedeelte be-

vindt zich bij de combinatie kledingstukken op de schouders, 

de mouwkoppen en het achterpand. Hierbij is ervoor gezorgd 

dat de kleurverdeling (voorzover mogelijk binnen de norm) 

optimaal is: de kraag en de onderste delen van de mouw zijn 

in de (donkere) basiskleur uitgevoerd in verband met vuil 

worden. De verdeling is zo ‘rustig’ mogelijk gehouden, de 

drager ziet zelf weinig fluorescerend materiaal waardoor de 

acceptatie en het draagplezier zo hoog mogelijk is. Ook de 

plaatsing van de twee retroreflecterende banden is conform 

de norm. De 3M reflectietape heeft een breedte van 5 – 6 cm 

omcirkelt het lichaam en de armen horizontaal. De combina-

tiekleding is leverbaar in diverse kleurcombinaties waarbij de 

kleur geel en oranje de fluorescerende kleur is welke voldoet 

aan de EN-471-norm. Deze beide kleuren zijn te combineren 

met groen, marineblauw of korenblauw. Mocht u interesse 

hebben, dan kunt u ons altijd bellen voor nadere informatie, 

een afspraak maken met één van onze accountmanagers of 

het vrijblijvend aanvragen van enkele monsters om onze CE-

kleding aan uw medewerkers te tonen.

3M alle reflectie in deze 2010 collectie heeft type 9910.

Tabel 4-1: deze tabel geeft het minimaal vereiste oppervlak van 

zichtbaar materiaal (in m2) weer: klasse 1 2 3

materiaal Fluorescerend ondergrond

materiaal 0.14 0.50 0.80 

Retroreflecterend materiaal 0.10 0.13 0.20

Onderhoud van kleding
Voor textiele weefsels en daaruit vervaardigde artikelen is goed 

onderhoud van groot belang. De levensduur van het artikel wordt 

er in sterke mate door bepaald. Textiel kan chemisch en/of fysisch 

worden aangetast indien het onderhoud verkeerd gebeurt. Bij was-

sen, drogen of chemisch reinigen kunnen zich allerlei problemen 

voordoen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

•  De sterkte van katoen kan achteruit gaan door verkeerd wassen, 

hierdoor kunnen mechanische beschadigingen en verkleuring ont-

staan. Als gevolg hiervan kunnen onder andere ook opgebrachte 

transfers en bedrukkingen beschadigen. Bij bedrukte en beflockte 

textiel en textiel met reflectie verdient het de voorkeur deze bin-

nenstebuiten te wassen en niet uit te wringen of gebruik te maken 

van een droogtrommel;

•  Reflectiemateriaal kan door te hoge wastemperatuur worden 

aangetast, zodat de reflecterende waarde afneemt;

•  Bij het wassen van nieuwe textiel kan er kleur worden afgegeven 

dit kan bijvoorbeeld worden opgenomen door een transfer of een 

bedrukking, gebruik dan extra veel water en laat de textiel niet 

in het vuile water staan. De eerste wasbeurt dient ook met lage 

(bij voorkeur lager dan het label aangeeft) temperatuur worden 

uitgevoerd;

•  Bij het wassen van geverfde kleding kan chloor de kleur aantasten, 

daarom moeten chloorhoudende wasmiddelen worden ontraden;

•  Door olie of vet bevuilde artikelen zullen niet voldoende schoon 

worden door alleen chemisch reinigen. Het verdient de aanbeve-

ling om na enige malen chemisch reinigen, nogmaals gewoon te 

wassen;

•  Textiel waarin heftig getranspireerd wordt en die direct op de 

huid gedragen wordt, zoals T-shirts en polo’s kan indien men 

het op een “hoop” laat liggen verkleuren. Om dit te voorkomen 

dient textiel zo spoedig mogelijk na gebruik gewassen te worden. 

Om deze problemen te voorkomen zijn instructies en symbo-

len ontworpen, die aangeven hoe artikelen behandeld dienen te 

worden bij onderhoud. Hieronder vindt u een overzicht waarop de 

gestandaardiseerde behandelingssymbolen staan afgebeeld. In 

onze kleding staan de symbolen voor de juiste wasbehandeling 

vermeld op de labels. In achtneming van de op de labels aangege-

ven wasvoorschriften is van groot belang voor de levensduur van 

de kleding.Voor de kleding met reflectie, transfers en bedrukkin-

gen zijn de wasvoorschriften zelfs een absolute randvoorwaarde 

om de kwaliteit te garanderen

Sympatex technologie in alle Calgary 
parka’s verwerkt
Sympatex is een hoogwaardig membraan dat optimaal be-

scherming biedt tegen regen, koude en wind. Sympatex biedt 

een grote waarde aan het draagcomfort voor de gebruiker, alle 

ontwikkelingen van het product worden hier op afgestemd. Bij 

Sympatex kunnen de poriën niet door oliën, vetten, en andere 

vervuilingen verstopt raken, dit in tegenstelling tot concurre-

rende kwaliteiten. Het Sympatex-membraan is tegen een aan-

tal chemische en alcoholische vloeistoffen bestand.Vastgelegd 

in de normering EN-368. Enkele specifieke eigenschappen van 

Sympatex beschermende kleding: 

-  100% waterdicht; het Sympatex membraan heeft een uitste-

kende waterdichtheid en kan een hogere waterdruk (hydros-

tatische druk) weerstaan dan concurerende membranen

-  100% winddicht; door de compacte structuur van het Sympa-

tex membraan is de isolatiewaarde hoog waardoor warmte-

verlies zoveel mogelijk wordt vermeden.

-  Ademend vermogen; het Sympatex membraan heeft een uit-

stekend ademend vermogen en bereikt waarden die vergelijk-

baar zijn met andere membranen.

-  Mechanische belasting; Sympatex membranen zijn uitermate 

duurzaam en slijtvast.

-  Sympatex membranen kunnen chemisch gereinigd worden 

zonder dat de specifieke eigenschappen aangetast worden.

-  Sympatex membranen voldoen aan de volgende normeringen: 

EN-343 klasse 3/3, EN-471, EN-368

Vaweco Sympatex Licentiehouder
Vaweco is officieel Sympatex licentiehouder, dit houdt in dat 

Vaweco officieel geautoriseerd is door Sympatex om de kwa-

liteitsproducten en kwaliteitsmerken van Sympatex te mogen 

verwerken in producten en te verkopen.Aan deze Sympatex 

licentie zit een uitgebreid eisen pakket vast waaraan voldaan 

moet worden. Belangrijk is om te weten dat Vaweco elk artikel 

controleert op waterdichtheid voordat het artikel goedgekeurd 

en verkocht mag worden.Vanuit Sympatex wordt er continue 

controle uitgevoerd op de kwaliteit van het geleverde Sympatex 

artikel welke Vaweco in de markt verkoopt. Deze kwaliteits-

controle door Sympatex wordt tijdens alle geledingen van de 

productie uitgevoerd. Met enige trots presenteert Heigo hierbij 

de Sympatex EN471 collectie 2010 van Vaweco; deze staat 

voor hoogwaardige kwaliteit, duurzaamheid en aangenaam 

draagcomfort. 100% waterdicht, winddicht en ademend zijn 

natuurlijk de belangrijkste eigenschappen waaraan deze mem-

branen moeten voldoen. De verkoopadviseurs van Heigo. zullen 

u professioneel advies verstrekken bij het maken van uw keuze

Katoen / Polyester, 300 gram
65% katoen en 35% polyester. Door de zogenoemde 

“intieme” menging van deze twee vezels kun je eigenlijk 

spreken van katoen, welke versterkt is met polyester. 

Hierdoor ontstaat een prettig huidcontact en een groot 

absorptievermogen vanwege het katoen. Een hoge 

slijtvastheid en geringe krimp vanwege het polyester. 

Katoen / polyester geeft een optimaal draagcomfort en 

duurzaamheid; is krimpvrij, kreukherstellend en kleurecht. 

Deze stof blijft dus langer zijn representatieve uiterlijk 

behouden dan 100% katoen. Vaweco gebruikt uitsluitend 

katoen / polyester doek van hoogwaardig Europees fabri-

kaat. In combinatie met reflectie is dit katoen / polyes-

ter doek is machinewasbaar op 60ºC en kan chemisch 

gereinigd worden.

Vaweco Beaver Nylon 245 gram
Vaweco Beaver Nylon bestaat uit 50% katoen en 50% 

polyamide. Door een speciale weeftechniek is het katoen 

aan de binnenzijde en het polyamide aan de

buitenzijde geweven. Hierdoor zijn de eigenschappen van 

de stof zeer goed. De voordelen van beide componen-

ten worden optimaal benut. Het natuurlijk comfortabel 

aanvoelen van katoen aan de binnenzijde op de huid en de 

slijtvastheid, vuil- en waterafstotendheid van polyamide 

aan de buitenzijde. Bovendien is de Vaweco Beaver Nylon 

stof voorzien van een extra fluorcarbonfinish waardoor 

de stof nog eens extra vuil- en waterafstotend is. Vaweco 

Beaver Nylon stof is machinewasbaar op 60ºC en kan 

chemisch gereinigd worden. Vaweco gebruikt nadrukkelijk 

Beaver Nylon stof van hoogwaardig Europees fabrikaat, te 

herkennen aan het Original Vaweco Beaver Nylon etiket in 

uw bedrijfskleding, is bijna even sterk als Cordura.

Fluorescerende stoffen conform 
EN 471 245 gram
(Fluor oranje, Fluor geel) Bestaat uit 70% polyester en 

30% katoen. Hierdoor heeft de stof een grote trek- en 

scheurweerstand. Door de speciale weeftechniek is het 

katoen aan de binnenzijde en het polyester aan de buiten-

zijde geweven. Hierdoor zijn de eigenschappen van de stof 

zeer goed, de voordelen van beide componenten worden 

optimaal benut. Het natuurlijke comfortabele aanvoelen 

van katoen aan de binnenzijde en de slijtvastheid, vuil- en 

waterafstotendheid en kleurechtheid van polyester aan de 

buitenzijde. Bovendien is de Fluor-stof voorzien van een 

extra fluor-carbonfinish waardoor de stof nog eens extra 

vuil- en waterafstotend is. Fluor-stof is machinewasbaar 

op 60ºC en kan chemisch gereinigd worden. 

Materialen




