
Duurzame hoge zichtbaarheidskleding



Sioen’s technische beschermkleding wordt in vele verschillende 
werkomstandigheden gebruikt. Onze kleding maakt vaak het verschil 
tussen leven en dood en moet voldoen aan de hoogste normen. Tijdens de 
productontwikkeling gaat Sioen steeds op zoek naar de beste oplossing voor 
een bepaald beschermingsniveau, rekening houdend met comfort, gebruiks- 
en onderhoudsvriendelijkheid én duurzaamheid. Wij zoeken steeds het beste 
evenwicht, zonder veiligheid en bescherming te compromitteren. In deze nieuwe 
collectie hebben we speciaal aandacht besteed aan het aspect duurzaamheid.

Duurzaamheid is natuurlijk méér dan enkel het recycleren van gebruikte producten. 

In onderstaande grafiek zien we de verschillende stappen in de productieketen 
van beschermingskledij met hun impact op het klimaat.

Duurzame beschermingskleding

Deze mogelijke reductie van maximaal 20%  is zeker niet te verwaarlozen. 

Een grotere impact bekomen we echter als we de levensduur van een product 
kunnen verlengen. In dit geval verminderen we de impact op het milieu in 
alle fases in de productie van een kledingstuk, gewoon omdat er minder 
geproduceerd wordt.

Bij recyclage kunnen we enkel een reductie 
van de impact op het klimaat realiseren bij 
de productie van de vezels, omwille van het 
hergebruik van de gerecycleerde grondstoffen.

Bij gebruik van gerecycleerde grondstoffen is 
er geen reductie van de impact in de andere 
productiestappen.

SIOEN
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Vandaar dat Sioen in de ontwikkeling en productie van deze duurzame kleding een aantal 
belangrijke basisprincipes hanteert in volgorde van belangrijkheid:

In deze brochure lichten we onderstaande 
principes verder toe:

pg 4 Maximaal streven naar een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van grondstoffen

pg 6 Eco-Design met aandacht voor elementen 
die het gebruik en de verwachte 
levensduur verlengen

pg 7 Eco-design voor hergebruik / ontmanteling 
en recyclage

pg 8 Produceren met zorg voor mens en milieu
pg 10  Product overzicht
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Efficiënt gebruik van grondstoffen, de zuiverste vorm van preventie.

Bij voorkeur maken we gebruik van 
lichtere materialen en producten steeds 
rekening houdend met het vereiste 
beschermingsniveau en de verwachte 
levensduur van een PBM. Op deze manier 
verbruiken we uiteraard ook  
minder grondstoffen.

Waar mogelijk voeren we gradueel 
gerecycleerde (vb. R-PET) of (bio-)
hernieuwbare grondstoffen in met een 
zo laag mogelijke voetafdruk wat betreft 
CO2 uitstoot, water- en energieverbruik, 
gebruik chemicaliën, … (vb. vervangen van 
katoen door viscose of TencelTM/Lyocell). 

Gebruik van hernieuwbare grondstoffen

Hernieuwbare grondstoffen zoals TencelTM Lyocell-vezels: 100% bio-cellulose van duurzaam 
geproduceerd hout.

• Gecertificeerd en gecontroleerd hout: 
bijna 100% van het hout en de pulp die 
worden gebruikt om de Lyocell-vezel te 
maken, is FSC® of PEFCTM gecertificeerd  
of gecontroleerd.

• Geen gebruik van chemische meststoffen: 
geen pesticiden nodig in vergelijking met 
het verbouwen van katoen.

• Gesloten productie: het omzetten van 
houtpulp tot bio-cellulosevezels is 
een gesloten kringloop. Tot 99,8% van 
chemicaliën en oplosmiddelen  
wordt hergebruikt.

• Geoptimaliseerd waterverbruik: tot 21x 
minder water nodig in vergelijking met  
het verbouwen van katoen.

Bos Hout Pulp Vezel Garen Stof Eindproduct

-95%
Waterverbruik
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Gebruik van gerecycleerde grondstoffen

Duurzame grondstoffen zoals r-PES: 100% thermoplastisch gerecycleerde polyester.

• 100% upcyclen: gebruik van 100% 
gerecycleerd polyester uit PET-flessen 
en post-industrieel afval (vezels zijn 
traceerbaar en gecertificeerd).

• 45% energie, 20% water en 30% 
CO2 uitstoot wordt bespaard in 
vergelijking met de productie van nieuw 
polyester.

Al onze grondstoffen zijn gecertificeerd 
volgens de Global Recycled Standard (GRS).

GRS is een internationale, vrijwillige, standaard 
geldig voor het volledig product en stelt 
vereisten op voor certificatie door derden 
i.v.m. gerecycleerde inhoud, bewakingsketen, 
sociale en milieupraktijken en chemische 
beperkingen. Het doel van GRS is het gebruik 
van gerecycleerde materialen vergroten in 
producten en het beperken/uitroeien van 
de schade die veroorzaakt wordt door de 
productie ervan.

Bij de keuze van de gebruikte grondstoffen 
zet Sioen maximaal in op Oeko-Tex® 100 
gecertificeerde kwaliteiten. Deze standaard is 
een van ’s werelds meest bekende labels voor 
textiel dat getest is op schadelijke stoffen. Als 
een textielproduct het Oeko-Tex® 100 label 
heeft, wil dat zeggen dat zelfs de kleinste 

componenten getest zijn op schadelijke 
stoffen en dat het product niet schadelijk is 
voor de gezondheid. 

Natuurlijk gaat er ook aandacht naar duurzame 
verpakkingsmaterialen en -methoden, 
energieverbruik, transport, … 

Energie gebruikGerecycleerd polyester Water verbruik CO2- uitstoot

De doelstellingen van GRS zijn:

• Garantie bieden dat de materialen die 
gebruikt worden in het eindproduct 
daadwerkelijk gerecycleerd zijn en 
duurzamer verwerkt worden.

• Het traceerbaar maken van 
gerecycleerde bronmaterialen.

• Klanten, zowel merken als 
consumenten, een tool bieden zodat 
ze een geïnformeerde beslissing 
kunnen nemen.

• De schadelijke impact van productie 
op mens en milieu verminderen.

-45%100% -20% -30%
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Eco-Design voor levensduurverlenging

Hoe langer we beschermingskleding kunnen 
blijven gebruiken, hoe lager de impact van dit 
product op het milieu. Uiteindelijk wordt op 
die manier ook de “Total Cost of Ownership” 
sterk verminderd.

Het kiezen voor materialen met een zo hoog 
mogelijke levensduur resulteert in het minder 
snel vervangen van een PBM, hierbij zijn 
onderstaande elementen in de keuze van de 
materialen van belang:

• Aandacht voor weefsels met hoge 
mechanische sterktes (scheursterkte, 
abrasie, pilling, …) en goede 
kleurechtheden, bij gebruik en na wassen.

• Optrekken van het max. aantal was- en 
droogcycli van stoffen en componenten.

• Kiezen voor beter wasbestendige finishes 
(FLC, … ).

• Stellen van hoge eisen qua 
hydrolysebestendigheid (vocht, 
temperatuur, …) bij kunststoffen (lijmen, 
coatings, laminaten, …).

PBM’s worden natuurlijk gebruikt in soms 
agressieve werkomstandigheden waarbij 
slijtage en beschadigingen onvermijdbaar 
zijn. Daarom geven we zo veel mogelijk 
aandacht aan eco-design waarbij onze 
beschermingskleding zodanig ontworpen 
wordt zodat indien nodig herstellingen 
eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden 
en waardoor we de levensduur kunnen 
verlengen. Dit kan gebeuren door bv. het 
voorzien van een toegang- of opening in de 
voering van een kledingstuk of omwille van 
het herstellingsgemak het niet in de naad 
verwerken van retro-reflecterende banden.

Sioen is ook steeds beschikbaar voor 
bijkomende informatie zoals herstellings-  
en reinigingsinstructies.
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Eco-Design voor hergebruik / ontmanteling & recyclage

Eco-design houdt in dat er reeds van bij 
het concept van de beschermingskleding 
ook rekening wordt gehouden met het 
vervolgtraject na het buitengebruik nemen 
van het kledingstuk. 

Hier gaat het dan voornamelijk over een 
afweging tussen:

• Het streven naar een maximale 
homogeniteit bij de materiaal- en 
componentenkeuze Zo zijn bijvoorbeeld 
de gebruikte YKK ritsen gemaakt in 
een gerecycleerd polyester in een 
hoogstaande kwaliteit. Op deze manier 
hoeven de ritsen bij recyclage niet 
gescheiden te worden van de rest van 
het kledingstuk omdat zowel het ritslint, 
als de spiraal en het gebruikte weefsel 
in hetzelfde gerecycleerd polyester 
geproduceerd worden. 

• De technische en economische 
haalbaarheid van het uit elkaar halen 
en sorteren van kledingmaterialen. 
Hiervoor wordt ook onderzocht hoe in de 
toekomst degradeerbare garens kunnen 
worden ingezet.

• Het verwijderen van storende componenten 
voor recyclage. Zo stikken we bijvoorbeeld 
de reflecterende banden niet volledig tot 
in de naad zodat de band bij recyclage 
gemakkelijk verwijderd kan worden.
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Produceren met zorg voor mens en milieu

Sioen Apparel is een divisie van de 
internationale Sioen groep, die volop inzet  
op duurzaamheid. 

Bij Sioen is Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO)- alle acties die we 
ondernemen om een positieve invloed te 
hebben op de wereld - een bron van innovatie 
en waardecreatie voor alle betrokken partijen. 
Het is een belangrijk onderdeel van onze 
bedrijfsstrategie, en het wordt al decennia 
vertaald in onze bedrijfsslogan “innoveren 
om te beschermen”, waardoor het leven van 
mensen verbetert.  
We gebruiken de triple bottom line en de 
SDG’s (Sustainable Development Goals) 
van de VN als leidraad bij onze activiteiten 
en prioriteiten. Onze acties vertalen zich in 
certificaten, audits, lidmaatschappen  
en awards.

De groep heeft MVO in haar missie, visie, 
waarden en strategie. Sioen voert deze uit 
in een duurzaamheidsbeleid en rapporteert 
hierover in haar jaarverslag dat een 
duurzaamheidsverslag bevat.

Daarnaast rapporteert de groep ook over de 
5 P’s van MVO (People, Planet, Prosperity, 
Peace, Partnerships) en over acties binnen de 
17 SDG’S in een MVO manifest. U kunt over 
onze verschillende initiatieven lezen  
op de website en op de sociale media kanalen 
van de groep.

csr.sioen.com

 
At Sioen, we believe that being responsible, both socially and environmentally, is good for 
people and the planet, and that it is essential to the sustainability of our business.  
 
We are managing our sustainable approach towards operational excellence by focussing on:  

• improving energy efficiency; 

• optimising and decreasing waste flows; 

• innovating and optimising production processes and the use of raw materials;  

• managing our emissions and CO2 footprint;

• reducing and optimising water usage;

• maximising reuse and recycling through innovation and good housekeeping.

All affiliates within the Sioen group support this vision by implementing best practices.  

To have a full overview of all our Corporate Social Responsibility actions,  
please consult our dedicated CSR website, csr.sioen.com.
 
Michele Sioen 
CEO of the Sioen Industries group 

Interested? Go to www.sioen.com for more information. 
Sioen Industries - Fabriekstraat 23 - 8850 Ardooie - Belgium - Tel. +32 (0) 51 740 900 - info@sioen.com.

Sioen’s Environment Charter 
csr.sioen.com
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STEP certificatie en ISO 14001

Sioen Apparel staat in voor alle onderdelen 
van het productie- en verkoopproces die SteP 
(Sustainable Textiles Production) by Oeko-Tex® 
gecertificeerd zijn:

• R&D,
• design,
• productontwikkeling,
• selectie van leveranciers, grondstoffen  

en aankoop,
• CE-certificatie,
• productie-instructies,
• labo en kwaliteitscontrole,
• planning,
• verkoop,
• logistiek en distributie.

Dit wil zeggen dat die activiteiten door 
het STeP managementsysteem worden 
gecontroleerd.

Sioen behaalt daarbij de hoogste score, 
namelijk level 3. Het systeem is gebaseerd op 
6 pijlers:

• kwaliteitsmanagement (cf. ISO 9001),
• milieumanagement (cf. ISO 14001),
• milieuprestaties,
• chemisch management,
• veiligheidsmanagement (cf. ISO 45001),
• maatschappelijke conformiteit  

(cf. SA8000).

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

Onze eigen productiesites die instaan voor 
de confectie halen hun eigen ISO 14001 en 
ISO 45001 certificaten en/of worden voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
geauditeerd (BSCI) volgens AMFORI of 
WRAP (Worldwide Responsible Accredited 
Production).

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

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

 C
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NIEUW Broby - 680AA2MC7

Signalisatiepolo

Bij onze duurzame polo Broby hebben we veel aandacht 
besteed aan het efficiënt gebruik van grondstoffen. De Broby 
is gemaakt uit 100% gerecycleerd polyester. Bovendien werden 
lichte stoffen gebruikt zodat er minder grondstoffen gebruikt 
werden voor de productie van deze polo. De Broby is niet alleen 
goed voor onze planeet, maar hij is ook goed voor u aangezien 
hij voldoet aan de internationale standaard EN 13758-2 en 
daarmee beschermt hij u tegen de schadelijke UVA en UVB 
zonnestralen. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:

100% gerecycleerd cooldry polyester; ± 140g/m²

Kleur

• FY1 Fluo Geel 
• FC1 Fluo Oranje 

Europese normeringen:

-0,214 kg CO2 eq/pc

-0,688 kg CO2 eq/pc

NIEUW Aborg - 9912A2TUR

Signalisatie softshell jas (vaste mouwen)

De Aborg is een softshell in 2 kleuren en is gemaakt uit 
gerecycleerd polyester en fleece. Hij houdt u zichtbaar in alle 
lichtomstandigheden en warm in koele omgevingen. De elastiek 
aan de mouwuiteinden houdt bovendien ook de wind buiten. 
Deze softshell, met 2 zakken aan de buitenkant en 1 aan de 
binnenkant, werd ontworpen om lang mee te gaan. Hoe langer 
we een kledingstuk kunnen dragen, hoe meer we zijn impact op 
het milieu kunnen verminderen en bovendien is het beter voor 
uw portefeuille! Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:

2-laags bonded softshell: bovenstof 100% gerecycleerd PES + 100% 
gerecycleerd PES fleece; ± 250 g/m²

Kleur

• 293 Fluo Geel/Marine 
• 239 Fluo Oranje/Marine 

Europese normeringen:

CO2

CO2
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-0,68 kg CO2 eq/pc

-0,75 kg CO2 eq/pc

-35m³ H2O eq/pc

NIEUW Birkum - 682AA2L2R

Signalisatie regenjas

Dat duurzaamheid hand in hand gaat met zichtbaarheid en 
bescherming bewijst de Birkum. Deze signalisatie regenjas is 
ontworpen met aandacht voor efficiënt grondstoffengebruik 
en aandacht voor de recycleerbaarheid. Er worden niet alleen 
gerecycleerde grondstoffen gebruikt, maar deze jas is ook 
ontworpen met het oog op een gemakkelijke ontmanteling. 
Bovendien beschermt deze duurzame jas de drager ook tegen 
de gevolgen van neerslag want hij voldoet aan de hoogste 
klasse van de nieuwste EN 343 norm. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:

100% gerecycleerd polyester + TPE laminaat; ± 190g/m²

Kleur

• 292 Fluo Geel/Marine 
• 293 Fluo Oranje/Marine 

Europese normeringen:

NIEUW Turup - 083VA2PEE / 083VA2PEJ

Signalisatie workwear broek

De Turup broek in fluorescerend geel is een praktische en 
duurzame broek. Praktisch: hij is uitgerust met verschillende 
zakken, inclusief een handige meervoudige zak voor 
gereedschap en een hamerlus. Duurzaam: de stof die gebruikt 
werd voor deze broek bestaat uit Lyocell, bio-cellulose 
gemaakt van duurzaam gewonnen houtpulp en polyester van 
gerecycleerde PET-flessen. Met deze broek valt u op in de 
werkomgeving en levert u bovendien een positieve bijdrage aan 
ieders leefomgeving. Beschikbaar in Regular: 44 - 64 
Long: 46 - 56.

Stof:

35% Tencell Lyocell + 65% gerecycleerd polyester; ± 260g/m²

Kleur

• 292 Fluo Geel/Marine (083VA2PEE)
• 293 Fluo Oranje/Marine (083VA2PEJ)

Europese normeringen:
CO2

CO2
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e-mail: info@sioen-ppc.com  
phone: +32 (0)51 740 800 

www.sioen-ppc.com


