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Persoonlijke beschermingsmiddelen van BP®: 
veiligheid en comfort in elke situatie. 
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Werkkleding die zich aan jou aanpast. Niet omgekeerd.
Hightech materialen
Waterafstotend, winddicht, 
ademend en snel drogend: 
wij hebben nieuwe en 
bij  zonder comfortabele 
 materialen ontwikkeld 
waarin het zowel binnen 
als buiten nog prettiger 
werken is. Ze zitten nog 
beter, zijn lichter, steviger 
en natuur lijk heel makkelijk 
te reinigen.

BP® design
Het zijn de vele nieuwe details 
die het dagelijks werk makkelijker 
maken, zoals de ingezette 
okselstukken van BP® die ervoor 
zorgen dat buik en rug bedekt 
blijven als je je armen omhoog 
doet. Of de innovatieve elastische 
tailleband die zorgt voor een 
super-comfortabele pasvorm. 
Veel ideeën zijn ontwikkeld in 
samenwerking met professionals 
zoals jij en daarom bij uitstek 
geschikt voor het dagelijks werk 
dat jij doet.

BP® Ergofit
Maximale 
bewegingsvrijheid.  
In alle richtingen!

PBM voor  
vrouwen
In samenwerking 
met vrouwen uit de 
industrie hebben 
wij bedrijfskleding 
ontwikkeld die qua 
functie, pasvorm 
en design precies 
is toegesneden op 
hun wensen en 
behoeften.
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Daar  
kun je 
van op 
aan. 
Wij maken kleding voor mensen zoals jij, die zich met hun beroep  
identificeren. Die zich met plezier voor de volle 100% inzetten en 
dit hoge niveau ook van hun kleding verwachten.

BP® heeft daarvoor de juiste bedrijfskleding: veiligheid, func-
tionaliteit, design en comfort in perfecte balans. Met optimale 
bewegingsvrijheid en veel praktische details.

BP® is kleding voor mensen zoals jij, die hoge eisen stellen, hard 
werken en daarbij maximale veiligheid nodig hebben. 

Voor mensen die graag lekker in hun vel zitten, ook in hectische 
 situ aties. En die er tijdens hun werk gewoon goed uit willen zien. 

Onze pasvormen zijn het resultaat van vele jaren ontwikkeling,  
veel persoonlijke gesprekken met onze klanten en vakkennis die 
gebaseerd is op meer dan 230 jaar ervaring. 

Daarom zit BP® kleding ook zo perfect. Het moderne design en  
de sterke materialen bieden ook zoveel meer. Of simpel gezegd:  
BP® kleding maakt het voelbare verschil, waar je altijd op  
kunt vertrouwen.

Probeer het zelf en doe de BP® test!

Draagcomfort

Leverbaarheid

Design

Functio-
naliteit

Veiligheid

PBM,  
de perfecte  
BP® balans

Wasbaarheid

IEC 61482-2
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100% ORIËNTERING
80 BP® aanvullende artikelen.
 De perfecte accessoires: kniebeschermers  

en meer.

81 Alles over PBM.
 PBM concreet. PBM informatie.  

Normen en prestatieniveaus voor PBM’s.

86 Wetenswaardigheden.
 Het PBM-lexicon van BP® PSA-Lexikon.

89 BP® knowhow
 BP® maten

90 BP® productsnelzoeker
 Alle artikelen in een oogopslag.

91 De wereld van BP®

 BP® catalogi met andere collecties.

DE BP® COLLECTIES
 15 BP® Hi-Vis Comfort

 38 BP® Multi Protect Plus

 56 BP® Multi Protect

 68 BP® Hi-Vis Protect

 76 BP® Welder’s Comfort

BP® VERANTWOORDELIJKHEID
6 Blik op de wereld.

8 Meer fairantwoordelijkheid.

9 Onze meest duurzame belofte.

BP® INDIVIDUEEL
10 BP® logo-service
 Maak het persoonlijk.

12 BProtected® voor vrouwen.
 Geen compromissen meer – speciaal voor vrouwen. 

14 Hi-Vis: zorg dat je zichtbaar bent.
 Als het erop aan komt, is snelle zichtbaarheid  

van levensbelang.

Deze catalogus is geldig van 2020 tot 2022. 
Wijzigingen van afzonderlijke artikelen op grond van veranderingen in de productie techniek  
kunnen niet worden uitgesloten. Geldig onder voorbehoud van mogelijke drukfouten.

Duurzaamheid, kwaliteit en  
professionaliteit. Beleef het met BP®.

Signaalwerking en 
 comfort bij elk weer.
Pagina 15-37

Multinorm-bescherming 
en overal zichtbaar.  
Pagina 68-75

Multinorm-bescherming  
met hoge mechanische 
 belastbaarheid. Pagina 56-67

Lassen met voelbaar 
meer comfort.  
Pagina 76-79

Pure energie.  
Onze nieuwe collectie. 

Pagina 38-55

Ontdek meer op pagina 38-55.

Super draagcomfort, met maximale zichtbaarheid en 
fascinerende kwaliteitsdetails: BP® Multi Protect Plus.

Ontdek de bijzonder lichte, kwalitatief hoogwaardige 
bedrijfskleding met Multi Protect-eigenschappen als high 
visibility, bescherming tegen een elektrische vlamboog 
klasse 1 of 2 en inherente of permanente brandwerend-
heid.

EN ISO 11611
Klasse 1-A1EN ISO 11611

Klasse 1-A1
EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2 
Klasse 1

IEC 61482-2 
Klasse 2  

in 2-laags gedeelte
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BP® neemt zijn 
 verantwoordelijkheid.
En dat sinds 1788.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.
Het doel van de FAIR WEAR FOUNDATION is het verbeteren 
van de werkomstandigheden van mensen die in de inter-
nationale kledingindustrie werken. BP® is al zeven keer  
achter  elkaar aangemerkt als ‘Fair Wear Leader’. 

Duurzaamheid door transparantie.
Gerenommeerde instituten controleren of we onze duurzame verantwoordelijkheid in de inkoop- en productieketen van de kleding-
industrie nemen. Hiermee creëren we transparantie. In ons Duurzaamheidsverslag doen wij bovendien verslag van onze activiteiten, 
onze successen en onze verbeterpunten (www.bp-online.com/nl/de-verantwoordelijkheid-van-bp).
Bij BP® zien we openheid en transparantie als voorwaarde voor een continu verbeterproces.

Punt 5 van 6 punten, 
die onze BP® identiteit uitmaken.

Wij creëren duurzame waarde 

voor de mensen die met ons 

samenwerken. Onze goede be-

drijfsresultaten garanderen een 

gezonde toekomst. Wij staan 

voor faire werkomstandigheden 

en gaan op verantwoorde wijze 

met natuurlijke hulpbronnen om.

MILIEUBELASTENDE STOFFEN UITSLUITEN.
Enkele leveranciers passen de bluesign® standaard toe, 
waarbij het gebruik van milieubelastende stoffen vanaf 
de start van de productie uitgesloten wordt. Verder legt 
bluesign® richtlijnen vast en controleert het de naleving 
hiervan met als doel milieuvriendelijke en veilige pro-
ducten.

DUURZAAM PRODUCEREN.
Enkele leveranciers en producenten zijn gecertificeerd 
door STeP. STeP analyseert uitgebreid alle relevante 
 bedrijfsactiviteiten, zoals het gebruik van chemicaliën, 
belasting van het milieu, veilige arbeidsomstandigheden, 
het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid  
en kwaliteitsmanagement.

EERLIJKE KATOEN. 
In 2019 hebben wij, samen met een projectgroep en Fair-
trade, het pilotproject ‘Supporting Fairtrade Cotton’ in het 
leven geroepen. Dankzij het Fairtrade-katoenprogramma 
kunnen kleine boeren grotere hoeveelheden katoen ver-
kopen tegen eerlijke prijzen. Op deze manier profiteren ze 
van faire handelsvoorwaarden, verbetering van hun leefom-
standigheden en een milieuvriendelijkere productie. Meer 
informatie: www.info.fair trade.net/sourcing

DUURZAME LEVERKETEN.
De textielalliantie ‘Bündnis für nachhaltige Textilien’, een 
initiatief van het Duitse ministerie voor economische sa-
menwerking en ontwikkeling, heeft als doel sociale, eco-
logische en economische normen vast te leggen voor de 
hele productie- en handelsketen in de kledingindustrie. 
BP® levert een actieve bijdrage aan dit Bündnis.

ZONDER SCHADELIJKE STOFFEN.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook 
dat onze artikelen niet schadelijk zijn voor mens en mi-
lieu. Daarom zijn alle BP® producten getest op de aan-
wezigheid van schadelijke stoffen en voor een groot 
deel gecertificeerd volgens Oeko-Tex® Standard 100.

Stephan,   
BP® testlaboratorium
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Jaren van partnerschap Laatste update: 2019

17 jaarNoord-Macedonië
Partnerbedrijf 1

6 jaarChina
Partnerbedrijf 1

6 jaarTunesië
Partnerbedrijf 2

24 jaarTunesië
BP® productiebedrijf  
(Vetra)

5 jaarTunesië
Partnerbedrijf 3

25 jaarPakistan

Turkije

Vietnam

14 jaar

15 jaar

Bangladesh
Partnerbedrijf 1

China
Partnerbedrijf 2

Armenië

NIEUW GEVORMDE PARTNERSCHAPPEN

3 jaar

2 jaar

2 jaar

In de loop der tijd hebben wij als familiebedrijf – met inmiddels de zevende 
generatie aan het roer – een ding geleerd: voor faire werkomstandigheden 
en topkwaliteit zijn langdurige relaties met onze leveranciers essentieel. 

De vele jaren van goede en vertrouwelijke samenwerking hebben geleid 
tot een een continu verbeterproces bij onszelf en onze partners.

Wij zijn er dan ook trots op dat de meeste kledingstukken van BP® gemaakt 
worden door productiepartners 
met wie we al meer dan tien jaar 
samenwerken. Vrijwel al deze 
partners zijn familiebedrijven, net 
als wij.

Boven: bij het op maat snijden van 
de stof worden altijd veiligheids-

handschoenen gedragen.

Rechts: brandveiligheidsoefeningen 
en speciaal opgeleide medewerkers 

brandpreventie zijn een belangrijk 
onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Duurzaamheid door lange levensduur

Wael, productielijn Flex 2 bij VETRA  
(BP® productielocatie in Tunesië)

3 materialen

6 vezeltypes

530 m garen

570 cm reflecterende 
strepen

54 stukken stof

en 1 BP® logo,
ons kwaliteits keurmerk.

Op het gebied van duurzaamheid hanteren we drie principes: vermijden, verminderen en recyclen. 
Vooral het vermijden, dus het spaarzame gebruik van waardevolle grondstoffen, is voor ons erg 
belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat we door de lange levensduur van BP® producten een grote 
bijdrage leveren aan duurzaamheid. Want hierdoor besparen we op waardevolle grondstoffen en 
dat is beter voor het milieu.

Neem nu bijvoorbeeld werkjack 2208 uit onze collectie BP® Multi 
Protect Plus. Voor de productie zijn katoen, modacryl, polyamide 
en aramide nodig. Het jack bestaat uit 54 stukken stof, 530 meter 
garen, 5,7 meter reflecterende strepen en het BP® logo – ons 
kwaliteitskeurmerk. Onze naaiers verwerken dit materiaal met 
veel zorg tot een jack. 

Als we er met ons uitgekiende kwaliteitsmanagement en al onze 
kennis en passie in slagen om de levensduur van dit jack te ver-
dubbelen, besparen we waardevolle grondstoffen – en dat bij een 

jack dat duizenden keren wordt verkocht.  Tellen we alle  
BP® producten bij elkaar op, dan hebben we het al snel over  
een paar miljoen kledingstukken per jaar. 

Dan is het dus de moeite waard om duurzaam te produceren.  
Producten met een lange levensduur zijn duurzaam. Voor 
iedereen die bij de productie betrokken is, voor het milieu en 
natuurlijk voor de mensen die onze kleding dragen, maakt dit  
een essentieel verschil.

Duurzaamheid door BP® kwaliteit met  
een lange levensduur. 

1.
 VE

RM

IJDEN

3. RECYCLEN

2. VERMINDEREN
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BP® Hi-Vis Comfort • • •
BP® Hi-Vis Comfort Softshell •  •
BP® Hi-Vis Comfort Outdoor •  • 
BP® Hi-Vis Protect • • •
BP® Hi-Vis Protect Outdoor •  •

BP® Multi Protect • • •
BP® Multi Protect Plus • • •

BP® Welder’s Comfort • • •
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GEBORDUURDE EMBLEMEN
We naaien het gebor duurde embleem met 
jouw logo, bedrijfsnaam of naam op de stof.

Namen, logo’s, opschriften of eenvoudige opdrukken – met BP® 
is het personaliseren van je kleding een fluitje van een cent. Ge-
personaliseerde kleding is perfect om bijvoorbeeld het teamgevoel 
te versterken of je individuele persoonlijkheid te benadrukken. 

Bij PBM is het enorm belangrijk dat je bij het personaliseren of 
verfraaien altijd rekening houdt met normen en certificeringen.

BP® beschikt over grote deskundigheid op dit gebied, zodat het 
 borduren direct op het kledingstuk, het aanbrengen van gebor-

duurde emblemen of transferdruk altijd gebeurt in overeen-
stemming met het PBM en de relevante normen. Alle door BP® 
gebruikte personaliseringsmaterialen zijn van excellente kwaliteit 
en geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797. 

Er wordt uitsluitend getest materiaal* gebruikt, dat door een 
 keuringsinstituut speciaal voor BP is gecertificeerd (*behalve  
BP® Hi-Vis Comfort).

Veiligheid voor je sterke optreden: de BP® logo-service.

BORDUURWERK DIRECT
Bijzonder sterk en mooi. Vaak wassen 
en zwaar werk? Geen probleem voor 
onze kwaliteitsgarens. Er zijn veel 
verschillende kleuren en lettertypes 
mogelijk.

TRANSFERDRUK
We drukken jouw logo, naam 
of opdruk met behulp van folie-
transferdruk op vrijwel elke stof. Ook 
hier bieden we een royale keuze aan 
kleuren, maten en vormen.

Er zijn verschillende manieren om je product te personaliseren. Vraag naar de mogelijkheden! In het 
onderstaande overzicht zie je in een oogopslag hoe je de BProtected®-collecties kunt personaliseren.

Multinorm kleding

Laskleding

Waarschuwingskleding Geborduurde emblemen Borduurwerk direct Transferdruk

Voorbeeld  
personali serings-
mogelijkheden 

Van
jou.

BProtected®

Op grond van het certifi caat mag slechts een bepaald aantal cm² worden gepersonaliseerd, om de signaal-functie en de waarschuwingsklassen niet in gevaar te brengen.

BP is niet aansprakelijk voor eventueel kleurverlies en slijtage van opgedrukte emblemen als gevolg van dragen en wassen.

BP Hi-Vis Comfort
Wind- en waterdicht jack 2020 880100% polyester met PU-membraan, ca. 205 g/m²

TR
A

N
SF

ER
D

R
U

K

Bedrukt:
uw goede naam mag gezien worden – geef daarom uw BP-kleding een persoonlijk cachet! Graag stellen wij een offerte voor u op. Vul dit bestelformulier in en stuur het samen met uw logo naar 
service@bierbaum-proenen.de.

Transferdruk
Kruis s.v.p. de gewenste positie aan:
A)  Rugpand, max. 10 x 24 cm (hoogte x breedte)
 Voorpand boven de pasnaad,  max. 8 x 8 cm
 (positie B slechts 1x mogelijk) 
D1)  Voorpand, max. 8 x 8 cm
D2) (positie D slechts 1x mogelijk) 
E1) Mouw, max. 6 x 6 cm
E2) (positie E slechts 1x mogelijk)

B1)
B2)

(1����
(1����

Bedrijf

Naam

Contactpersoon

E-mail

Telefoon

Transferdruk
Kruis s.v.p. de gewenste positie aan:

A)  Rugpand, max. 10 x 24 cm
 (hoogte x breedte)

 Voorpand boven de pasnaad,
  max. 8 x 8 cm
 (positie B slechts 1x mogelijk) 

D1)  Voorpand, max. 8 x 8 cm
D2) (positie D slechts 1x mogelijk)
 
E1) Mouw, max. 6 x 6 cm
E2) (positie E slechts 1x mogelijk)

B1)
B2)
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Speciaal voor vrouwen!
In samenwerking met vrouwen uit de industrie hebben we 
een innovatieve BP® Hi-Vis-collectie ontwikkeld die helemaal 
is afgestemd op de wensen en behoeften van vrouwen.

GEEN COMPRO-
MISSEN MEER.
BProtected® voor vrouwen.

zakken voor 
kniekussens

reflecterende 
strepen met 
microprisma’s  
voor zichtbaar-
heid bij vocht 
en nattigheid

optimale bewegings-
vrijheid door ingezette 
okselstukken van BP®

fleece-inzetstukken 
voor meer 
bewegingsvrijheid

BP® Softshell jack voor dames 
2122-940-85
Kijk voor dit artikel op pagina 29.

BP® Wind- en waterdicht jack voor dames 
2127-880-85
Kijk voor dit artikel op pagina 35.

BP® Werkbroek voor dames 
2018-845-85
Kijk voor dit artikel op 
pagina 22.

BP® Functioneel werkjack voor dames 
2017-845-85
Kijk voor dit artikel op pagina 31.
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elastische tailleband 
aan de achterkant
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360° Visibility

BP® BodyLanguage

 ©
 B

P®

EN ISO 20471

EN 343 EN 14058

15

EN ISO 20471

8510 8553 8574 8653

BP
®
 H

I-
VI

S 
CO

M
FO

RT

B
ie

rb
au

m
-P

ro
en

en
. S

in
ce

 1
78

8.

High visibility – geperfectioneerd door BP®.
Je kunt niet zichtbaar genoeg zijn! Hoe groter het oppervlak van je kleding dat is voorzien van fluorescerend of retroreflecterend materiaal, des te sneller 
en beter word je door anderen gezien. Niet alleen ‘s nachts, maar ook in situaties met slecht zicht als de schemering, regen, sneeuw of mist verhoogt  
BP® Hi-Vis Comfort jouw persoonlijke veiligheid.

Met de BP® Hi-Vis-collecties biedt BP® niet alleen maximale veiligheid, maar ook bijzonder innovatieve materialen en fantas tisch comfort. Voor de beste 
bescherming tegen kou, hitte, wind en regen en tegelijkertijd optimale bewegings vrijheid. Dit geldt overigens ook voor multinorm-beschermende kleding 
(vanaf pagina 38). 

Probeer het zelf en doe de BP® test: je zult versteld staan over de maximale veiligheid.

Veiligheid voorop.  
Zorg dat je zichtbaar bent.

BP® HI-VIS COMFORT
Signalering en comfort bij elk weer.

Het reflecterende materiaal is aangebracht 
volgens het ’BP® BodyLanguage’-principe, 
waardoor het retro reflecterende materiaal het 
silhouet van de drager weerspiegelt. Hierdoor 
is de drager in het donker goed zichtbaar, ook 
van boven.

BP® BodyLanguage:

Waarschuwingsklasse 2 en 3 zijn gemakkelijk te realiseren door het combineren van artikelen uit de BP® Hi-Vis Comfort-collectie:
Klasse 2: combinatie van gilet (2013) en shorts (2014)
Klasse 3: alle andere combinaties van boven- en onderkleding, voor zover minimaal een kledingstuk is voorzien van lange mouwen  
of broeks pijpen met reflecterende strepen of wanneer met shirt 2136 wordt gecombineerd.

De waarschuwingsklassen gecombineerd:

De normen:

P	Geïntegreerde  
uv-bescherming

P	Waarschuwingskleding

P	Bescherming  
tegen regen

P	Kledingstukken voor 
bescherming tegen 
koele omgevingen

Dit biedt BP® Hi-Vis Comfort:
BP® Hi-Vis Comfort voldoet aan de minimale eisen van norm EN ISO 20471 en zorgt ervoor dat je dag en nacht en onder wisselende lichtom-
standigheden zichtbaar bent. Dankzij de perfecte pasvorm en toepassing van een speciale stof met katoen aan de binnenkant draagt het 
materiaal prettig. De hele col lectie is volgens ISO 15797 geschikt voor industrieel reinigen. Een speciale coating zorgt ervoor dat het materiaal 
bestand is tegen vuil en het vuil tijdens het wassen beter wordt verwijderd. De bijpassende artikelen voor bescherming tegen regen, sneeuw 
en wind voldoen aan de minimale eisen van norm EN 343 en vullen de collectie perfect aan. Kleding die voldoet aan norm EN 14058 zorgt 
voor bescherming in koele omgevingen.

De BP® Hi-Vis 
Comfort-kleuren:

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventari satie en -evaluatie (zie pagina 81).

• logistieke bedrijven en productiebedrijven
• recyclingbedrijven
• gemeentedepots
• wegwerkzaamheden, werkzaamheden boven en onder de grond

• werkzaamheden aan of langs de openbare weg
• afvalbeheer
• vervoerbedrijven
• openbaar nutsbedrijven en afvalbedrijven

Mogelijke toepassingsgebieden:

Signaaloranje/ Signaaloranje/ Signaaloranje/ Signaalgeel/donkergrijs 
donkerblauw donkergrijs groen
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2012-845-8510 

2015-845-85 2012-845-8553

2012-845-8653

2013-845-8553 

2013-845-8653 

2017-845-85 2110-845-8553 

2110-845-8653 

2011-845-8510 2010-845-8510 

2010-845-8553

2010-845-8653

2011-845-8553 

2011-845-8653 

2111-845-8553 

2111-845-8653 

2018-845-85 

2018-845-86 

2012-845-8574 2010-845-8574 2011-845-8574 

2012 BP® Werkjack 
pagina 20Kleur

Signaal-
geel/ 
donker-
grijs

Signaal-
oranje/ 
donker-
grijs

Signaal-
oranje/ 
donker-
blauw

2015 BP® Functioneel  
werkjack voor heren 

pagina 31

2013 BP® Gilet 
pagina 20

2017 BP® Functioneel  
werkjack voor dames 

pagina 31

2110 BP® Werkbroek  
pagina 23

2018 BP® Werkbroek voor 
dames met zakken voor 
kniekussens   pagina 22

2010 BP® Werkbroek 
met zakken voor knie-

kussens   pagina 23

2011 BP® Tuinbroek  
met zakken voor knie-

kussens  pagina 24

2111 BP® Tuinbroek 
pagina 24

Voor het hele team: een over-
zicht van BP® Hi-Vis Comfort.

fleece- 
rugpand

fleece- 
rugpand

Signaal-
oranje/ 
groen
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2133 BP® Poloshirt  
met lange mouwen  

voor haar & hem, pag. 26

2121 BP® Softshell jack 
voor heren 
pagina 29
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Signaal-
geel

Signaal-
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2131 BP® T-shirt  
voor haar & hem 

pagina 26

2122 BP® Softshell jack  
voor dames 
pagina 29

2132 BP® Poloshirt  
voor haar & hem 

pagina 26

2025 BP® Fleecejack 
pagina 33

2134 BP® Sweatshirt  
voor haar & hem 
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Voor elk weer.

2013 BP® Gilet 
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2113 BP® Gewatteerd  
gilet 
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2127 BP® Wind- en water-
dicht jack voor dames 

pagina 35

2019 BP® Wind- en  
waterdichte broek 

pagina 37
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2016 BP® Overall 
pagina 21

2120 BP® Wind- en  
waterdicht jack, lang 

pagina 34

2014 BP® Shorts 
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2030 BP® Wind- en  
waterdicht jack, kort 
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Voor het hele team: een over-
zicht van BP® Hi-Vis Comfort.

2136 BP® T-shirt  
voor haar & hem 

pagina 26
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 2013-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs  2016-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs
2013-845-8653

Signaalgeel/donkergrijs

BP® Gilet 2013  
Opstaande kraag, blinde ritssluiting,  
2 borst zakken met klepsluiting, 2 zij-
zakken, 1 binnenzak, 1 smartphonezak 
met klepsluiting aan de binnenkant, met 
reflecterende  strepen voor 360° zicht-
baarheid

Maten 44/46n-64/66n

Klasse 1: maat 44/46
Klasse 2: vanaf maat 48/50

Gilet ook verkrijgbaar  
in deze kleur:
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2012-845-8510
Signaaloranje/donkerblauw

2012-845-8574
Signaaloranje/groen2012-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

BP® Werkjack 2012  
Opstaande kraag, blinde ritssluiting, 2 borstzakken  
met klepsluiting, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 smart-
phonezak met klepsluiting aan de binnenkant, 
af sluitbare manchetten, met reflecterende  strepen 
voor 360° zicht baarheid
Signaaloranje/donkerblauw, signaaloranje/donkergrijs  
en signaalgeel/donkergrijs
Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l
Signaaloranje/groen
Maten 44/46n-64/66n

Klasse 2: maat 44/46
Klasse 3: vanaf maat 48/50

Werkjack ook verkrijgbaar 
in deze kleuren:

ü blinde ritssluiting

ü blinde  
ritssluiting

BP® Overall 2016 
Opstaande kraag, blinde 2-way-ritssluiting 
en drukknopenlijst, 2 borstzakken met 
klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 smart-
phonezak met klepsluiting aan de binnen-
kant, zoom aan binnenkant verstelbaar, 
afsluitbare manchetten, met reflecterende 
strepen voor 360° zicht baarheid, beenzak 
met opgezette smartphonezak, beide 
met klepsluiting, loshangende  dubbele 
duimstokzak, 1 achterzak met klep sluiting, 
zakken voor kniekussens 1839-000-53 
(apart bestellen)

Maten 44/46n-64/66n

Klasse 3: alle maten
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ü zakken voor 
 kniekussens

ü tailleband aan de  
binnenkant verstel-
baar voor optimale  
pasvorm

Jouw productinformatie Jouw voordelen
Fluorescerend ondergrondmateriaal  
50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m2,
niet-fluorescerend garneersel 
65% polyester/35% katoen

O#rc- 
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

>  360° zichtbaar
>  geïntegreerde uv-bescherming  

volgens UV Standard 801
>  DuraClean-coating om vuil er beter uit te wassen
>  retroreflecterende strepen van 3M
>  maten op basis van 3-lengtematensysteem

BP® Werkjack  
2012-845-8553
BP® Werkbroek 
2110-845-8553

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

2012-845-8553
Signaaloranje/donkergrijs
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2018-845-85 Signaaloranje

2018-845-86
Signaalgeel

BP® Werkbroek voor dames 2018  
Elastische tailleband aan achterkant voor 
perfecte pasvorm, ergonomische snit,  
2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak, 
loshangende dubbele duimstokzak, met 
reflecterende strepen voor 360° zicht baarheid, 
zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart 
bestellen)

Maten 34n-54n, 38l-44l

Klasse 2: alle maten

2010-845-8574
Signaaloranje/ 

groen

2010-845-8553
Signaaloranje/ 

donkergrijs

2010-845-8510
Signaaloranje/donkerblauw

2010-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

 2110-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs
2110-845-8653

Signaalgeel/donkergrijs

BP® Werkbroek 2010  
Elastische tailleband voor perfecte pasvorm,  
2 zijzakken, beenzak met opgezette smart-
phone- en pennenzak, beenzak en smart-
phonezak met klepsluiting, loshangende 
 dubbele duimstokzak, 1 achterzak met klep-
sluiting, met reflecterende strepen voor 360° 
zicht baarheid, zakken voor kniekussens  
1839-000-53 (apart bestellen)
Signaaloranje/donkerblauw, signaaloranje/
donkergrijs en signaalgeel/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s
Signaaloranje/groen
Maten 44n-64n, 48s-58s

Klasse 2: alle maten

ü zakken voor 
 kniekussens 

ü loshangende  
duimstokzak

ü elastische tailleband 
aan de achterkant 
voor perfecte  
pasvorm

Werkbroek  
ook verkrijgbaar  
in deze kleuren:

BP® Werkbroek 2110  
Elastische tailleband voor perfecte pas-
vorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezette 
smartphone- en pennenzak, beenzak en 
smartphonezak met klepsluiting, dubbele 
duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, 
met reflecterende strepen voor 360° 
 zicht baarheid

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 2: alle matenWerkbroek voor dames ook  
verkrijgbaar in deze kleur:

Werkbroek ook verkrijg-
baar in deze kleur:
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Jouw productinformatie Jouw voordelen
Fluorescerend ondergrondmateriaal  
50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m2,
niet-fluorescerend garneersel 
65% polyester/35% katoen

O#rc- 
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

>  360° zichtbaar
>  geïntegreerde uv-bescherming  

volgens UV Standard 801
>  DuraClean-coating om vuil er beter uit te wassen
>  retroreflecterende strepen van 3M
>  maten op basis van 3-lengtematensysteem

ü zakken voor 
 kniekussens

ü loshangende  
duimstokzak

ü elastische tailleband 
aan de achterkant  
voor perfecte pasvorm

ü zonder zakken  
voor kniekussens

ü dubbele duimstokzak
ü elastische tailleband 

aan de achterkant voor 
perfecte pasvorm
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BP® Hi-Vis Comfort voor vrouwen

BP® Softshell jack  
voor dames 2121-940-85
BP® Werkbroek voor dames 
2018-845-85

BP® Gewatteerd gilet  
2113-845-86
BP® Fleecejack  
1872-646-53
BP® Werkbroek 
2010-845-8653

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  
kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  
kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53
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8. BP® Tuinbroek 2011  
Elastische schouderbanden met kunststof gespen,   
grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak 
met blinde ritssluiting, 2 pennenzakken, 2 zijzakken, 
beenzak met opgezette smartphone- en pennenzak, 
beenzak en smartphonezak met klepsluiting, hoog rug-
gedeelte, loshangende dubbele duimstokzak, 1 achterzak 
met klepsluiting, met reflecterende strepen voor 360° 
zichtbaarheid, verstelbare taille met elastisch BP® Flex 
inzetstuk, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart 
bestellen)
Signaaloranje/donkerblauw, signaaloranje/donkergrijs  
en signaalgeel/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s
Signaaloranje/groen
Maten 44n-64n, 48s-58s

Klasse 2: alle maten

2111-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

BP® Tuinbroek 2111  
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan  
1 zak met blinde ritssluiting, 2 pennenzakken,  
2 zijzakken, beenzak met opgezette smartphone-  
en pennenzak, beenzak en smartphonezak met klep-
sluiting, hoog ruggedeelte, dubbele duimstokzak,  
1 achterzak met klepsluiting, met reflecterende 
 strepen voor 360° zichtbaarheid, verstelbare taille 
met elastisch BP® Flex inzetstuk

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 2: alle maten

Jouw productinformatie Jouw voordelen
Fluorescerend ondergrondmateriaal  
50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m2,
niet-fluorescerend garneersel 
65% polyester/35% katoen

O#rc- 
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

>  360° zichtbaar
>  geïntegreerde uv-bescherming  

volgens UV Standard 801
>  DuraClean-coating om vuil er beter uit te wassen
>  retroreflecterende strepen van 3M
>  maten op basis van 3-lengtematensysteem

ü zakken voor 
 kniekussens

ü loshangende  
duimstokzak

ü zonder zakken  
voor kniekussens 

ü dubbele duimstokzak

2011-845-8553 Signaaloranje/donkergrijs

2014-845-8553
Signaaloranje/donkergrijs

2014-845-8653 Signaalgeel/donkergrijs

BP® Shorts 2014 
Elastische tailleband voor perfecte pas-
vorm, 2 zijzakken, beenzak met opgezette 
smartphone- en pennenzak, beenzak en 
smartphonezak met klep  sluiting, dubbele 
duimstokzak, 1 achter zak met klepsluiting, 
met reflecterende strepen voor 360° 
zicht baarheid

Maten 44n-60n

Klasse 1: alle maten

Shorts ook verkrijgbaar  
in deze kleur:

ü elastische tailleband aan de 
 achterkant voor perfecte pasvorm

2011-845-8574
Signaaloranje/ 

groen

2011-845-8510
Signaaloranje/
donkerblauw

2011-845-8653
Signaalgeel/donkergrijs

2111-845-8553
Signaaloranje/donkergrijs

Tuinbroek ook verkrijgbaar 
in deze kleuren:

Tuinbroek ook  
verkrijgbaar in  
deze kleur:

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

In combinatie met BP® Shorts voldoet het 

BP® T-shirt 2136 in alle maten aan de 

eisen van waarschuwingsklasse 3.

BP® T-shirt  
voor haar & hem 
2136-261-0066 
BP® Shorts  
2014-845-8653
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2132-260-85
Signaaloranje

2133-261-85
Signaaloranje

2132-260-86 Signaalgeel

 2133-261-86 Signaalgeel

BP® Poloshirt  
voor haar & hem 2132  
Polokraag met blinde drukknopenlijst, 
1/2 mouw, met elastische reflecterende 
strepen voor 360° zicht baarheid

 Maten XS-4XL

 Klasse 2: alle maten

Poloshirt ook 
verkrijgbaar in 
deze kleur:

BP® Poloshirt met lange mouwen  
voor haar & hem 2133  
Polokraag met blinde drukknopenlijst, 
lange mouwen, met elastische reflec-
terende strepen voor 360° zicht baarheid

Maten XS-3XL

Klasse 2: maten XS-S
Klasse 3: vanaf maat M

Poloshirt met 
lange mouwen 
ook verkrijgbaar 
in deze kleur:

2131-260-85 Signaaloranje
2131-260-86
Signaalgeel

BP® T-shirt voor haar & hem 2131  
Ronde hals, 1/2 mouw, met elastische  
reflec terende strepen voor  
360° zicht baarheid

Maten XS-4XL

Klasse 2: alle maten

T-shirt ook  
verkrijgbaar  
in deze kleur:

2134-873-0065
Signaaloranje

2134-873-0066 Signaalgeel

BP® Sweatshirt  
voor haar & hem 2134 
Slank silhouet, lange mouwen, ronde  
hals, boordjes aan mouwen en zoom, 
met elastische reflecterende strepen  
voor 360° zicht baarheid

Maten XS-3XL

Klasse 2: Maten 2XS-S 
Klasse 3: vanaf maat M

Sweatshirt ook 
verkrijgbaar in 
deze kleur:

BP® Sweatshirt  
voor haar & hem  
2134-873-0065
BP® Werkbroek 
2110-845-8553

elastische  
reflecterende 
strepen voor meer 
draagcomfort

elastische  
reflecterende 
strepen voor meer 
draagcomfort

elastische  
reflecterende 
strepen voor meer 
draagcomfort

BP® T-Shirt voor haar & hem 2136  
Ronde hals, 1/2 mouw, met elastische  
reflec terende strepen voor 360° zicht-
baarheid

Maten XS-4XL

Klasse 2: alle maten

2136-261-0066
Signaalgeel

T-shirt ook  
verkrijgbaar  
in deze kleur:

2136-261-0065 Signaaloranje
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Fluorescerend ondergrondmateriaal  
T-shirts en poloshirts:  
50% katoen/50% polyester, piqué, ca. 185 g/m2

Sweatshirt:  
77% polyester/23% katoen, ca. 320 g/m²

I#xb-

Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

Jouw voordelen
>  360° zichtbaar
>  geïntegreerde uv-bescherming volgens  

UV Standard 801 (behalve sweatshirt 2134)
>  elastische, retroreflecterende strepen  

van 3M voor meer draagcomfort
>  katoen aan de binnenkant  

voor prettig dragen

Jouw productinformatie

behalve artikel 2134

* Materiaal getest volgens EN 13758 (behalve sweatshirt 2134)

*

In combinatie met BP® Shorts voldoet het 

BP® T-shirt in alle maten aan de eisen  

van waarschuwingsklasse 3.
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2121- 940-85
Signaaloranje2121-940-86 Signaalgeel

BP® Softshell jack voor heren 2121  
Opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met 
fleece-kinbescherming, 1 borstzak en 2 zijzakken 
met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, 
manchetten met windbescherming, ingezette 
okselstukken voor meer bewegingsvrijheid,  
1 binnenzak, zoom aan binnenkant verstelbaar, 
verlengd rugpand, met reflecterende strepen  
voor 360° zicht baarheid

Maten XS-3XL

Klasse 3: alle maten

Softshell jack voor heren ook 
verkrijgbaar in deze kleur:

BP® Softshell jack voor dames 2122  
Opstaande kraag, 2-way-ritssluiting aan de 
voorkant met fleece-kinbescherming, 1 borst-
zak en 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch 
gevormde mouwen, manchetten met windbe-
scherming, ingezette okselstukken voor meer 
bewegingsvrijheid, zoom aan binnenkant ver-
stelbaar, verlengd rugpand, met reflecterende 
strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-2XL

Klasse 2: maten XS-S
Klasse 3: vanaf maat M

B
ie

rb
au

m
-P

ro
en

en
. S

in
ce

 1
78

8.

ü ingezette okselstukken 
voor meer bewegingsv-
rijheid

ü manchetten met  
windvanger

ü ingezette okselstukken 
voor meer bewegings-
vrijheid

ü zachte fleece- 
kinbescherming

Jouw productinformatie (beide jacks) Jouw voordelen
Materiaal buitenkant en fleece binnenkant: 100% polyester 
Membraan: 100% polyurethaan, ca. 320 g/m2

O#rb*

Geschikt voor industrieel reinigen  
op 60 °C volgens ISO 15797

>  360° zichtbaar
>  ergonomische pasvorm
>  bescherming tegen vocht en nattigheid 

dankzij membraan BP_ protection®

>  3-laags directlaminaat
>  waterkolom: 10.000 mm,  

ademend  vermogen: klasse 3

>  robuust oppervlak
>  warm door fleece aan de binnen-

kant
>  waterafslotend, winddicht,  

ademend

BP® Hi-Vis Comfort voor vrouwen Ve
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2122-940-85 Signaaloranje

BP® Softshell jack 
voor dames  
2122-940-85
BP® Superstretchbroek  
voor dames 
1996-620-57
(BP Workwear®- 
catalogus pagina 62)

BP® Softshell jack 
2121-940-85
BP® Werkbroek 
2010-845-8553
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2015-845-85 Signaaloranje

2017-845-85 Signaaloranje

BP® Functioneel werkjack voor heren 2015  
Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan de 
voorkant met fleece-kinbescherming, 1 borstzak 
met ritssluiting, 2 ruime zijzakken met ritsslui-
ting, versterkte stukken aan romp en mouwen, 
ergonomisch gevormde mouwen, ingezette 
okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 
manchetten met windbescherming, verlengd 
rugpand, met reflecterende strepen voor 360° 
zicht baarheid

Maten 44/46n-64/66n

Klasse 3: alle maten

BP® Functioneel werkjack voor dames 2017  
Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan de voor-
kant met fleece-kinbescherming, 2 ruime zijzakken 
met ritssluiting, versterkte stukken aan romp en 
mouwen, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette 
okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, man-
chetten met windbescherming, met reflecterende 
strepen voor 360° zicht baarheid

Maten XS-2XL

Klasse 2: maten XS-M
Klasse 3: vanaf maat L
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Jouw productinformatie (beide jacks) Jouw voordelen
Fluorescerend ondergrondmateriaal  
50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m2,
Fleece: 100% polyester

I#rb- 
Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C volgens ISO 15797

>  360° zichtbaar
>  ergonomische pasvorm
>  retroreflecterende strepen  

van 3M
>  manchetten met windvanger

BP® Hi-Vis Comfort voor vrouwen
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BP® Functioneel werkjack 
voor dames  
2017-845-85
BP® Werkbroek  
voor dames 
2018-845-85

BP® Functioneel werkjack 
voor heren  
2015-845-85
BP® Werkbroek 
2110-845-8553

fleece-rugpand 
voor maximaal 
draagcomfort

fleece-rugpand 
voor maximaal 
draagcomfort

Comfortabele fleece

Comfortabele fleece
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2113-845-86
Signaalgeel

2025-628-85
Signaaloranje

2113-845-85 Signaaloranje 2025-628-86 Signaalgeel

BP® Gewatteerd gilet 2113  
Slank silhouet, warm door gewatteerde ther mische 
voering, gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan 
de voorkant met fleece-kin bescherming, 1 borstzak 
met ritssluiting, 2 ruime zij zakken met klittenband-
sluiting, fleece-inzetstukken aan de zijkanten voor 
meer bewegingsvrijheid, verlengd rugpand, reflec-
terende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-3XL

Klasse 1: maat XS
Klasse 2: vanaf maat S

Gewatteerd gilet ook ver-
krijgbaar in deze kleur:

BP® Fleecejack 2025  
Opstaande kraag, 2 zijzakken met ritssluiting, 
ingezette okselstukken voor meer bewegings-
vrijheid, zoom aan binnenkant verstelbaar,  
verlengd rugpand, reflecterende strepen voor 
360° zichtbaarheid, combineerbaar met  
BP® Wind- en waterdichte jacks 2120 en 2030

Maten XS-3XL

Klasse 3: alle maten

Fleecejack ook verkrijgbaar  
in deze kleur:
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100% polyester, ca. 270 g/m2

I#rb- 
Geschikt voor industrieel reinigen 
op 60 °C volgens ISO 15797

Materiaal buitenkant: 50% katoen/50% polyester,  
ca. 270 g/m2, voering: 100% polyester

I#rb- 
Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C  
volgens ISO 15797
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:ingezette okselstukken 
voor meer bewegings-
vrijheid

reflecterende 
strepen voor 360° 
zichtbaarheid

reflecterende 
 strepen voor  
360° zichtbaarheid

elastische 
manchetten

COMBINEERTIP: 
BP® Wind- en waterdichte jacks 2120-880-86 
en 2030-880-86 zie pagina 34 en 36

verlengd rugpand 
beschermt  
tegen kou

individueel verstelbare  
zoom aan de binnenkant

verlengd rugpand 
beschermt tegen kou

zachte fleece- 
kinbescherming

fleece-inzetstukken aan 
de zijkanten voor meer  
bewegingsvrijheid

Jouw productinformatieJouw productinformatie

VOOR WARME DAGEN: 
BP® Gilet 2013-845-8553  
en 2013-845-8653 zie pagina 20

warme  
binnenvoering

Comfortabele fleece

Comfortabele fleece
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2120-880-85
Signaaloranje

BP® Wind- en waterdicht jack 2120 (lang)
Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte 
en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting 
aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, 
gelaste naden, 2 zij zakken met drukknoopsluiting, 
1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borstzakken met 
klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, 
ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 
verstelbare manchetten, 1 binnenzak, grote rits in 
voering om reparaties te vergemakkelijken, zoom 
aan binnenkant verstelbaar, reflecterende strepen 
voor 360° zichtbaarheid, combineerbaar met warm 
BP® Fleecejack 1872 en 2025

Maten XS-3XL

Klasse 3: alle maten

2120-880-86 Signaalgeel
Wind- en waterdicht jack ook 
verkrijgbaar in deze kleur:

COMBINEERTIP: 
BP® Fleecejack 2025-628-86
zie pagina 33

BP® Hi-Vis Comfort voor vrouwen

Jouw productinformatie (beide jacks)
Stof buitenkant en voering: 100% polyester 
Membraan: 100% polyurethaan, ca. 205 g/m2

O#rb- 
Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C  
volgens ISO 15797

BP® Wind- en waterdicht jack  
voor dames 2127  
Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en  
breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met 
dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met druk-
knoopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borst zakken met 
klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, in gezette 
okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met 
windbescherming, grote rits in voering om reparaties te ver-
gemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, reflecterende 
strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-XXL

Klasse 3: alle maten

ü afneembare capuchon
ü manchetten met  

windbescherming
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2127-880-85 Signaaloranje

BP® Wind- en waterdicht jack  
2120-880-86
BP® Fleecejack  
2025-628-86
BP® Superstretchbroek voor heren 
1861-620-0032
(BPlus-folder pagina 30)

BP® Wind- en 
waterdicht  
jack voor dames 
2127-880-85
BP® Werkbroek  
voor dames 
2018-845-85

EN 14058 
in combinatie met  

BP® Fleecejack 2025

afneembare 
capuchon

zachte  
binnenkraag

2 borstzakken

reflecterende 
strepen met 
microprisma’s  
voor zichtbaarheid 
bij vocht  
en nattigheid

manchetten 
met wind-
bescherming

Jouw voordelen (beide  jacks) 
>  bescherming tegen vocht en 

 nattigheid dankzij membraan 
BP_ protection®

>  waterkolom: 10.000 mm, 
ademend vermogen: klasse 3

>  2-laags directlaminaat
>  voering beschermt membraan
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BP® Wind- en waterdichte broek 2019  
Afritsbaar hoog ruggedeelte met extra brede afknoop-
bare schouderbanden, met  knopen verstelbare, elas-
tische tailleband aan de achterkant, gelaste naden, 
2 zij zakken, beenzak met opgezette smartphonezak, 
beenzak en smartphonezak met klepsluiting, 1 duim-
stokzak, 1 achterzak met klepsluiting, ergonomisch 
ge vormde broekspijpen, met reflecte rende strepen voor 
360° zichtbaarheid, rits sluiting aan de zijkant van de 
broeks pijpen om de broek gemakkelijk aan en uit te 
trekken, extra klepsluiting voor waterdichte afsluiting

Maten XSn-3XLn

Klasse 2: alle maten

2019-880-86 Signaalgeel

Jouw productinformatie ( jack en broek)

Jouw voordelen

2030-880-85 Signaaloranje

BP® Wind- en waterdicht jack 2030 (kort)
Opstaande kraag met zachte binnenkraag, afknoopbare capuchon 
in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de 
voorkant met dub bele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken 
met drukknoopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, 2 borst-
zakken met klittenbandsluiting, ergonomisch gevormde mouwen, 
manchetten met windbescherming, ingezette okselstukken voor 
meer bewegingsvrij heid, 1 binnenzak, rits in voering om repara-
ties te vergemakkelijken, zoom aan binnenkant verstelbaar, met 
reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, combineerbaar 
met warm BP® Fleecejack 2025

Maten XS-4XL

Klasse 3: alle maten

Wind- en waterdicht 
jack ook verkrijgbaar  
in deze kleur:
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Stof buitenkant en voering: 100% polyester 
Membraan: 100% polyurethaan, ca. 205 g/m2

O#rb- 
Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C  
volgens ISO 15797

>  360° zichtbaar
>  bescherming tegen vocht en nattig-

heid dankzij membraan BP_ protection®

>  ergonomische pasvorm
>  waterkolom: 10.000 mm, 

ademend vermogen: klasse 3
>  2-laags directlaminaat
>  voering beschermt membraan
>  extreem licht
>  waterdicht, winddicht

afritsbaar hoog rug gedeelte 
met extra brede afknoop bare 
schouderbanden voor meer 
draagcomfort

met knopen  
verstel bare, elastische 
tailleband aan  
de  achterkant voor 
optimale pasvorm

duimstok-
zak

beenzak met  
opgezette  
smartphonezak

reflecterende 
strepen met 
microprisma’s  
voor zichtbaar-
heid bij vocht en 
 nattigheid

broekspijpen met rits-
sluiting aan de zijkant
om de broek gemakke-
lijk aan en uit te trekken

afneembare 
capuchon

zachte  
binnenkraag

2 borstzakken
reflecterende 
strepen met 
microprisma’s  
voor zichtbaar-
heid bij vocht  
en nattigheid

manchetten 
met wind-
bescherming
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2019-880-85
Signaaloranje

Wind- en water-
dichte broek ook 
verkrijg baar in 
deze kleur:

COMBINEERTIP: 
BP® Fleecejack 2025-628-85
zie pagina 33

EN 14058 
in combinatie met  

BP® Fleecejack 2025
(alleen BP® Jack  

2030)

2030-880-86
Signaalgeel
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8. Dit biedt BP® Multi Protect Plus:

Deze BP® beschermende multinormkleding combineert licht materiaal en een sportief-modern design met 
de juiste bescherming voor werken onder spanning. De kleding is inherent/permanent vlamwerend en biedt 
optimale bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog. Verder zit de kleding 
bijzonder prettig dankzij het aandeel katoen en de BP® Ergofit-details, waaronder ingezette okselstukken en 
gesegmenteerde reflecterende strepen. Het design en de kleuren zijn gebaseerd op de BP Workwear®-collectie 
BPlus. Hierdoor kun je beschermende kleding en workwear probleemloos met elkaar combineren. Ideaal voor 
een uniforme uitstraling van je team bij verschillende typen werkzaamheden.
Vlamboogbeschermingsklasse 1 (Arc Protection Class) (vanaf pagina 42)
Veelzijdige risico’s – de wereld van BP® Multi Protect Plus! Met 245 g/m² is deze kleding bijzonder licht en 
comfortabel. Dankzij de hoge mechanische sterkte is deze collectie bijzonder geschikt voor werkzaamheden 
waarbij de drager tijdelijk aan uiteenlopende risico’s is blootgesteld. 

Vlamboogbeschermingsklasse 2 (Arc Protection Class) (vanaf pagina 48)
Deze collectie biedt op risicovolle gedeelten de volledige zekerheid van vlamboogbeschermingsklasse 2. 
De kleding is bijzonder licht in het 2-laagse gedeelte.

De BP® Multi Protect Plus-kleuren:

BP® MULTI PROTECT PLUS
Veilig. Licht. Met veel meer mogelijkheden.

Mogelijke toepassingsgebieden:
• energiebedrijven
• openbare nutsbedrijven
• elektrische installaties
• elektriciteitswerkzaam-

heden

• galvanotechniek
• transport van 

 gevaarlijke stoffen
• chemische industrie
• installatiebouw

• zonne-installaties
• windturbines
• monteur gas-, water- 

en warmtedistributie

 Nachtblauw/zwart Signaalgeel/nachtblauw
 245 g/m2 + 245 g/m2 265 g/m2 + 245 g/m2

De normen:

EN 13034
Type 6

P	Beschermende  kleding 
tegen vloeibare 
 chemicaliën met 
beperkte beschermende 
werking

P	Bescherming  
tegen regen

P	Kleding voor 
 bescherming tegen 
een koele omgeving

P	Beschermende kleding 
– elektro statische 
eigenschappen

P	Beschermende 
kleding tegen hitte 
en vlammen

IEC 61482–2
APC 1 

IEC 61482–2
APC 2 

in 2-laags gedeelte

P	Beschermende kleding 
tegen de thermische 
gevaren van een 
 elektrische vlamboog, 
klasse 1

P	Beschermende kleding 
tegen de thermische 
gevaren van een 
elektrische vlamboog, 
klasse 2

EN ISO 11611
Klasse 1–A1

P	Beschermende 
kleding voor lassen 
en vergelijkbare 
werkzaamheden

P	Waarschuwingskleding

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventarisatie en -evaluatie 
(zie pagina 81).
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2424-860-0014

Voor het hele team: een over-
zicht van BP® Multi Protect Plus.

2208  
BP® Werkjack
pagina 46

2238  
BP® Werkjack
pagina 55

2408  
BP® Werkjack
pagina 43

2438  
BP® Werkjack
pagina 52

2424 
BP® Fleecejack
pagina 50

2206 
BP® Werkbroek
pagina 46

2236  
BP® Werk- 
broek
pagina 55

2406 
BP® Werkbroek
pagina 44

2436  
BP® Werkbroek
pagina 52

2207 
BP® Tuinbroek
pagina 47

2237 
BP® Tuin-
broek
pagina 54

2407 
BP® Tuinbroek
pagina 44

2437 
BP® Tuinbroek
pagina 53

Vlamboogbeschermingsklasse 2Vlamboogbeschermingsklasse 1
2223  
BP® Wind- en  
waterdicht  
jack 
pagina 49

2409 BP® Overall
pagina 43
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Vlamboogbeschermingsklasse 1

Jouw productinformatie

Jouw voordelen

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch), 
ca. 245 g/m²

I#rc)
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

> extreem licht
> ergonomisch design
> gecertificeerde kniebescherming  

volgens EN 14404
> maten op basis van 3-lengtematensysteem

BP® Werkjack 2408
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en druk-
knopenlijst, 2 opgezette borstzakken met 
 klep sluiting, 2 zijzakken met klepsluiting,  
1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergo-
nomisch gevormde mouwen, ingezette 
okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 
afsluitbare manchetten, reflecterende 
 elementen op schouders, mouwen en het 
 midden van het rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l
ü ingezette oksel-

stukken voor meer 
bewegingsvrijheid

ü blinde ritssluiting  
en drukknopenlijst

ü veel praktische 
zakken

ü zakken voor kniekussens
ü blinde ritssluiting en drukknopenlijst
ü veel praktische zakken

2408-581-1432 Nachtblauw/zwart

BP® Overall 2409
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en 
 drukknopenlijst,  elastische tailleband aan  
de  achterkant, 2 borstzakken, 2 zijzakken,  
1 achterzak met klepsluiting, 1 beenzak,  
1 duimstokzak, ingezette okselstukken voor 
meer bewegingsvrijheid, ergonomische snit, 
reflecterende elementen, zakken voor knie-
kussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

2409-581-1432 Nachtblauw/zwart

BP® Overall  
2409-581-1432

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2 
APC 1 

(ATPV = 8,1 cal/cm2)
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KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53
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2407-581-1432 Nachtblauw/zwart

BP® Tuinbroek 2407
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, 
hoog rug gedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 
1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met 
opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak 
met pennen zakken, reflecterende elementen op 
 broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, 
zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

ü zakken voor kniekussens 
ü veel praktische zakken
ü ergonomisch design

2406-581-1432 Nachtblauw/zwart

BP® Werkbroek 2406
Slank silhouet, hoge elastische tailleband  
aan de achterkant voor perfecte pasvorm,  
2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak 
met opgezette smartphonezak, loshangende 
duim stokzak met pennenzakken, ergonomische 
snit, reflecterende elementen op broeks pijpen, 
 zakken voor kniekussens 1839-000-53  (apart 
bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

ü zakken voor kniekussens
ü loshangende duimstokzak
ü elastische tailleband aan 

de achterkant voor perfecte 
pasvorm

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch), 
ca. 245 g/m²

I#rc)
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

BP® Werkjack 
2408-581-1432
BP® Tuinbroek 
2407-581-1432
BP® T-shirt met  
lange mouwen  
2421-871-54

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

Vlamboogbeschermingsklasse 1

> extreem licht
> ergonomisch design
> gecertificeerde  

kniebescherming  
volgens EN 14404

> maten op basis van  
3-lengtematensysteem

IEC 61482-1-2 
APC 1 

(ATPV = 8,1 cal/cm2)

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53
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2207-590-6614 
Signaalgeel/nachtblauw

2206-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

2208-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

ü veel praktische 
zakken

ü elastische 
 schouderbanden 
met kunststof 
gespen

ü zakken voor 
kniekussens

ü gesegmenteerde 
reflecterende 
strepen voor 
meer draag-
comfort

ü veel praktische zakken
ü blinde ritssluiting  

en drukknopenlijst
ü ingezette okselstukken voor 

meer bewegingsvrijheid
ü gesegmenteerde reflecterende 

strepen voor meer  draagcomfort

BP® Werkbroek 2206
Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de 
 achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken,  
1 achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smart-
phonezak, loshangende duimstokzak met pennen-
zakken, ergonomische snit, 2 doorlopende reflecte-
rende strepen (7 cm) aan de onderkant van de broeks-
pijpen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart 
bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-48
Klasse 2: vanaf maat 50

ü veel praktische zakken
ü zakken voor kniekussens
ü gesegmenteerde reflecterende 

strepen voor meer  draagcomfort

BP® Werkjack 2208
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopen-
lijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting,  
2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de 
binnenkant, afsluitbare manchetten, ergonomisch 
gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor 
meer bewegingsvrijheid, 2 reflecterende strepen op 
de mouwen, 1 doorlopende horizontale reflecterende 
streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen 
op voor- en rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

Klasse 2: alle maten

BP® Werkjack in combinatie met  
BP® Werkbroek of BP® Tuinbroek:  
klasse 3 in alle maten

BP® Tuinbroek 2207
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, 
hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 
1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met 
opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak 
met pennenzakken, 2 doorlopende reflecterende 
strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, 
ergonomisch gevormde broekspijpen, zakken voor 
kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-46
Klasse 2: vanaf maat 48

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
Signaalgele stof:
48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/ 
0,5% andere vezels (antistatisch), ca. 265 g/m2

Nachtblauwe stof:
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch),  
ca. 245 g/m2

I#rc-
Geschikt voor industrieel  
reinigen op 60 °C  
volgens ISO 15797

> 360° zichtbaarheid
> retroreflecterende strepen  

van 3M, getest na  
50 wasbeurten

> gecertificeerde  
kniebescherming  
volgens EN 14404

> maten op basis van  
3-lengtematensysteem

BP® Werkjack 
2208-590-6614
BP® Tuinbroek 
2407-581-1432

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2 
APC 1 

(ATPV = 7,1 cal/cm2)

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53
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EN 343

3
3

BP® Wind- en waterdicht jack 2223
Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte rits-
sluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met druk-
knoopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare 
manchetten, 1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te vergemakke-
lijken, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de 
zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar 
met warm BP® Fleecejack 2424-860-0014

Maten XSn-3XLn

Klasse 2: alle maten

afneembare 
capuchon

gesegmenteerde 
reflecterende 
strepen voor meer 
draagcomfort

verstelbare 
manchetten

COMBINEERTIP: 
BP® Fleecejack 2424-860-0014 
zie pagina 50
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8.

BP® Wind- en  
waterdicht jack 
2223-891-6614
BP® Ronde sjaal 
2410-196-10
BP® Werkbroek  
2406-581-1432

Vlamboogbeschermingsklasse 2

2223-891-6614 Signaalgeel/nachtblauw

Jouw productinformatie

Jouw voordelen

Stof buitenkant: 55% modacryl/44% katoen/ 
1% overige vezels (antistatisch)
Voering: 50% viscose/50% aramide
Membraan: 100% polyurethaan, ca. 265 g/m2

I#rb# 
Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C  
volgens ISO 15797

EN 14058 
in combinatie  

met BP® Fleecejack 
2424

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

> 360° zichtbaar
> inherent/permanent vlamwerend
> bescherming tegen vocht en nattigheid  

dankzij membraan BP_protection®

> ergonomische pasvorm
> waterkolom: 20.000 mm,  

ademend vermogen: klasse 3
> 2-laags directlaminaat
> voering beschermt membraan
> extreem licht
> waterdicht, winddicht

IEC 61482-2 
APC 2
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Vlamboogbeschermingsklasse 1

elastische 
 manchetten

2424-860-0014 Nachtblauw

ingezette oksel-
stukken voor meer 
bewegingsvrijheid

blinde 
 ritssluiting

BP® Fleecejack 2424
Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met druk-
knopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde 
mouwen, elastische manchetten, ingezette okselstukken voor 
meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, 
 horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand

Maten XSn-3Xl
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zijzakken  
aan de  
binnenkant

Jouw voordelen 

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/ 
2% andere vezels (antistatisch), ca. 350 g/m²

I!rc)
Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C  
volgens ISO 15797

> hoog draagcomfort dankzij meer katoen
> ergonomische pasvorm
> afzonderlijk te dragen of samen met  

de vlamvertragende kleding uit de  
BProtected®-collectie

Jouw productinformatie

BP® Fleecejack 
2424-860-0014
BP® Werkbroek  
2206-590-6614
BP® T-shirt met  
lange mouwen  
2421-871-54

verlengd rugpand ter 
bescherming tegen kou

IEC 61482-2 
APC 1

Comfortabele fleece
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EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 13034-6
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Vlamboogbeschermingsklasse 2

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

2437-581-1432  
Nachtblauw/zwart

2436-581-1432 Nachtblauw/zwart

2438-581-1432 Nachtblauw/zwart

ü veel praktische 
zakken

ü elastische 
 schouderbanden 
met kunststof 
gespen

ü zakken voor 
kniekussens

ü veel praktische zakken
ü ingezette okselstukken  

voor meer bewegingsvrijheid
ü blinde ritssluiting  

en  drukknopenlijst
ü afsluitbare manchetten

BP® Werkbroek 2436
Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de 
 achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken,  
1 achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smart-
phonezak, loshangende duimstokzak met pennen-
zakken, ergonomische snit, reflecterende elementen 
op broekspijpen, voorkant broek 2-laags, zakken voor 
kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

ü hoge tailleband voor 
perfecte pasvorm

ü veel praktische zakken
ü zakken voor 

 kniekussens

BP® Werkjack 
2438-581-1432 
BP® Tuinbroek 
2237-590-6614
BP® T-shirt met  
lange mouwen  
2421-871-54

BP® Werkjack 2438
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukkno-
penlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 
2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan 
de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, 
ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 
afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op 
schouders, mouwen en het midden van het rugpand, 
stof voorkant en mouwen 2-laags

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

BP® Tuinbroek 2437  
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog 
ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 achter-
zak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met opgezette 
smartphonezak, loshangende duimstokzak met pen-
nenzakken, reflecterende elementen op broekspijpen, 
ergonomisch gevormde broekspijpen, voorkant broek 
2-laags, zakken voor kniekussens 1839-000-53  
(apart bestellen) 

Maten 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch),  
ca. 245 g/m2

I#rc)
Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

> hoog draagcomfort dankzij 
meer katoen

> ergonomische pasvorm
> gecertificeerde  

kniebescherming  
volgens EN 14404

> maten op basis van  
3-lengtematensysteem
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IEC 61482-2 
APC 1 

(ATPV =  
8,1 cal/cm2)

IEC 61482-2 
APC 2

in 2-laags gedeelte
(ATPV = 29 cal/cm2)

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53
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Vlamboogbeschermingsklasse 2
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8. BP® Werkjack 2238  
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en druk-
knopenlijst, 2 opgezette borstzakken met 
klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 
1 Napoleonzak aan de binnenkant, afsluit-
bare manchetten, ergonomisch gevormde 
mouwen, ingezette okselstukken voor meer 
bewegingsvrijheid, 2 doorlopende reflec-
terende strepen op de mouwen, 1 door-
lopende reflecterende horizontale streep,  
2 doorlopende reflecterende verticale 
 strepen op voor- en rugpand, stof  
voorkant en mouwen 2-laags

Maten 44/46n-64/66n, 
44/46l-56/58l

Klasse 2: alle maten

BP® Tuinbroek 2237
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, 
hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 
1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met 
opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak 
met pennenzakken, 2 doorlopende reflecterende 
strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, 
ergonomisch gevormde broekspijpen, zakken voor 
kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-46
Klasse 2: vanaf maat 48

ü veel praktische 
zakken

ü elastische 
 schouderbanden 
met kunststof 
gespen

ü zakken voor 
kniekussens

ü gesegmenteerde 
reflecterende 
strepen voor 
meer draag-
comfort

ü veel praktische  
zakken

ü ingezette oksel- 
stukken voor meer  
bewegingsvrijheid

ü blinde ritssluiting  
en drukknopenlijst

ü gesegmenteerde reflecterende  
strepen voor meer draagcomfort

BP® Werkbroek 2236
Slank silhouet, hoge elastische tailleband 
aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 
2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak 
met opgezette smartphonezak, loshangende 
duimstokzak met pennenzakken, ergono-
mische snit, 2 doorlopende reflecterende 
strepen (7 cm) aan de onderkant van de 
broekspijpen, voorkant broek 2-laags, 
 zakken voor kniekussens 1839-000-53 
(apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-48
Klasse 2: vanaf maat 50

2236-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

2238-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

BP® Werkjack  
2238-590-6614
BP® Tuinbroek 
2237-590-6614

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2
APC 1

(ATPV =  
7,1 cal/cm2)

IEC 61482-2
APC 2

in 2-laags gedeelte 
(ATPV = 22 cal/cm2)

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
Signaalgele stof:
48,5% modacryl/34% katoen/ 
17% polyamide/0,5% andere vezels  
(antistatisch), ca. 265 g/m2 
Nachtblauwe stof:
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch), 
ca. 245 g/m2

I#rc-
Geschikt voor industrieel reinigen  
op 60 °C volgens ISO 15797

> 360° zichtbaarheid
> retroreflecterende strepen van 3M,  

getest na 50 wasbeurten
> gecertificeerde kniebescherming  

volgens EN 14404
> maten op basis van 3-lengtematensysteem

ü veel praktische zakken
ü zakken voor kniekussens
ü gesegmenteerde reflecterende 

strepen voor meer draagcomfort

EN ISO 20471360° Visibility

BP® BodyLanguage

 ©
 B

P®

60 °C

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

In combinatie met BP® Werkbroek  
of BP® Tuinbroek voldoet het  
BP®  Werkjack in alle maten aan de 
eisen van waarschuwingsklasse 3. 

2237-590-6614 
Signaalgeel/nachtblauw
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8.

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventari satie en -evaluatie (zie pagina 81).

• chemische industrie
• installatiebouw
• zonne-installaties
• windturbines
• monteur gas-, water- en warmtedistributie

• energiebedrijven
• openbare nutsbedrijven
• elektrische installaties
• elektriciteitswerkzaamheden
• galvanotechniek of galvanisering
• transport van gevaarlijke stoffen

De normen:

Vlamboogbeschermingsklasse APC 1 (Arc Protection Class)

Vlamboogbeschermingsklasse APC 2 (Arc Protection Class)

P	Beschermende 
 kleding tegen 
vloeibare chemicaliën 
met beperkte be-
schermende werking

P	Beschermen-
de kleding – 
 elektrostatische  
eigenschappen

P	Kleding ter bescher-
ming tegen hitte en 
vlammen

P	Beschermende kleding 
tegen de thermische 
gevolgen van een 
elektrische vlamboog

P	Beschermende 
kleding voor lassen 
en vergelijkbare 
werkzaamheden

 Koningsblauw/zwart Donkergrijs/zwart

 Koningsblauw/zwart Donkergrijs/zwart

Donkergrijs/rood  
met reflecterende strepen

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1–A1

P	Beschermende kleding 
tegen de thermische 
gevolgen van een 
elektrische vlamboog 
klasse 2IEC 61482–2

APC 2
in 2-laags gedeeltein 

2 -l
aag

s weefselgedeelte

extreem licht

optimale bescherming

Dit biedt BP® Multi Protect:
BP® Multi Protect is een comfortabele kledinglijn die beschermt tegen uiteenlopende risico’s. 
De speciaal ontwikkelde combinatie van vezels koppelt uitgebreide beschermende eigen-
schappen aan een hoge mechanische sterkte. De toevoeging van katoen zorgt voor een 
hoog draagcomfort. Bovendien is de kleding geschikt voor werkzaamheden waarbij  
de drager tijdelijk aan verschillende risico’s is blootgesteld. De collectie is geschikt voor 
industrieel reinigen volgens ISO 15797.

Dit biedt BP® Multi Protect:
BP® Multi Protect is een multinorm-collectie die beschermt tegen een vlamboog 
klasse 2 en tegelijkertijd licht van gewicht is. Het weefsel is op risicovolle plaatsen 
2-laags (320 + 160 g/m²). Met slechts 480 g/m² is het bovendien bijzonder licht, 
inhe rent/permanent vlamwerend en biedt optimale bescherming tegen de thermische 
gevaren van een elektrische vlamboog. Vanwege de dunne voering draagt de kleding 
bijzonder prettig en heb je bovendien veel bewegingsvrijheid. De collectie is eveneens 
geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797  
en bijzonder comfortabel.

De BP® Multi Protect-kleuren:

De BP® Multi Protect-kleuren:

Mogelijke toepassingsgebieden:

alleen elektrische vlamboog APC 2

1332 5332

BP® MULTI PROTECT 
Veilig. Robuust. Veelzijdig.

IEC 61482–2
APC 1



2403-825-53 2435-820-53812432-820-1332

2400-820-1332 2430-820-1332

2401-820-1332 2431-820-1332

2402-820-5332 

2400-820-5332 2430-820-5332

2401-820-5332 2431-820-5332 2434-820-5381

2402-820-1332 

2425-860-53

2421-871-54

2433-820-5381

2432-820-5332

5958
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Voor het hele team: een over-
zicht van BP® Multi Protect.

2402 BP® Werkjack 
pagina 61

2403 BP® Overhemd 
pagina 62

zonder vlamboog-
bescherming

2435 BP® Werkjack met reflecterende strepen 
pagina 64

2432 BP® Werkjack 
pagina 67

2400 BP® Werkbroek 
pagina 61

2430 BP® Werkbroek 
pagina 67

2431  
BP® Tuinbroek
pagina 66

2434  
BP® Tuinbroek 
met reflec te-
rende strepen 
pagina 65

2401  
BP® Tuinbroek
pagina 60

Vlamboogbeschermingsklasse 2Vlamboogbeschermingsklasse 1

2425 BP® Fleecejack 
pagina 63

2421 BP® T-shirt  
met lange mouwen 
pagina 63

2433 BP® Werkbroek met reflecterende strepen 
pagina 64
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Jouw productinformatie Jouw voordelen
35% aramide/30% modacryl/ 
25% katoen/9% polyamide/ 
1% overige vezels (antistatisch), ca. 320 g/m2

I#rc- 
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

> inherent/permanent vlamwerend
> hoog draagcomfort  

door aandeel katoen
> gecertificeerde kniebescherming  

volgens EN 14404
> maten op basis van  

3-lengtematensysteem

BP® Werkjack 2402  
Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst,  
2 borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken 
met over slag, 1 binnenzak, 1 GSM-zak met 
klep sluiting aan de binnenkant, afsluitbare 
 manchetten

Maten 44/46n-64/66n,  
44/46l-56/58l

BP® Tuinbroek 2401  
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan  
1 zak met  blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak  
met opgezette GSM-zak, beide met klepsluiting,  
hoog ruggedeelte, 1 duimstokzak met klepsluiting,  
2 achterzakken met klepsluiting, zakken voor 
 kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

ü veel praktische 
zakken

ü elastische 
schouderbanden 
met kunststof 
gespen

ü zakken voor 
kniekussens

2401-820-1332 Koningsblauw/zwart

2401-820-5332
Donkergrijs/zwart

ü veel praktische 
zakken

ü blinde drukknopen-
lijst

ü afsluitbare  
manchetten

 2402-820-5332 Donkergrijs/zwart

Werkjack ook verkrijgbaar 
in deze kleur:

Werkbroek ook 
verkrijgbaar in 
deze kleur:

COMBINEERBAAR MET 
BP® Overhemd 2403-825-53  
zie pagina 62

COMBINEERBAAR MET 
BP® Ronde sjaal 2410-196-10  
zie pagina 80

ü veel praktische 
zakken

ü zakken voor  
kniekussens

BP® Werkbroek 2400  
2 zijzakken, beenzak met opgezette GSM-
zak, beide met klepsluiting, 1 duimstokzak 
met klepsluiting, 2 achterzakken met 
 klep sluiting, zakken voor kniekussens  
1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

2400-820-5332 Donkergrijs/zwart

Vlamboogbeschermingsklasse 1

BP® Werkjack  
2402-820-1332
BP® Overhemd  
2403-825-53
BP® Werkbroek 
2400-820-1332

Tuinbroek ook verkrijg-
baar in deze kleur:

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

 2402-820-1332
Koningsblauw/zwart

2400-820-1332
Koningsblauw/zwart

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  
kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

IEC 61482-2 
APC 1 

(ATPV =  
14,6 cal/cm2)

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  
kniekussens.  
Bestelnr.  
1839-000-53
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8.

Jouw productinformatie (fleece)

Jouw productinformatie (T-shirt)

Jouw voordelen

Jouw voordelen

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/ 
2% overige vezels (antistatisch), ca. 350 g/m2

I#rc) 
Geschikt voor industrieel  
reinigen op 60 °C  
volgens ISO 15797

63% viscose/34% aramide/2% elastaan/
1% overige vezels (antistatisch), ca. 200 g/m2

I#rc)

> hoog draagcomfort  
door aandeel katoen

> ergonomische pasvorm
> afzonderlijk te dragen of samen  

met de vlamvertragende kleding  
uit de BProtection®-collectie

> inherent/permanent 
 vlamwerend

> comfortabel & extreem  
elastisch
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Jouw productinformatie (overhemd)

Jouw voordelen

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% overige vezels (antistatisch),  
ca. 160 g/m2

I#rc- 
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

> inherent/permanent vlamwerend
> hoog draagcomfort door aandeel katoen
> maten op basis van  

3-lengtematensysteem

2403-825-53 Donkergrijs

2421-871-54 Blauwgrijs

2425-860-53 Donkergrijs

Vlamboogbeschermingsklasse 1

BP® Fleecejack  
2425-860-53
BP® Ronde sjaal  
2410-196-10

BP® Fleecejack 2425  
Opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met 
blinde drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, 
 ergonomisch gevormde mouwen, elastische man-
chetten, ingezette okselstukken voor meer bewegings-
vrijheid, 2 binnenzakken, zoom aan binnenkant ver-
stelbaar, verlengd rugpand, horizontale reflecterende 
bies op voor- en rugpand, combineerbaar met  
BP® Wind- en waterdicht jack 2230

Maten XS-3XL

ü blinde drukknopenlijst
ü 2 borstzakken
ü manchetten

BP® Overhemd 2403  
Blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met 
klep en drukknoopsluiting, waarvan 1 zak met 
geïnte greerde pennenzak, manchetten

Maten 44/46n-64/66n

BP® T-shirt met lange mouwen  
voor haar & hem 2421  
Lange mouwen, ronde hals, boordjes  
aan mouwen, lengte 72 cm

Maten XS-3XL

COMBINEERTIP: 
BP® Wind- en waterdicht jack  
2230-881-85/86 zie pagina 74

IEC 61482-2 
APC 1

IEC 61482-2 
APC 1



64 65

EN ISO 11612
A1, B1, C1,

E1, F1

EN 1149-5

EN 13034-6
320 g/m

2

160 g/m2

BP
®
 M

UL
TI

 P
RO

TE
CT

B
ie

rb
au

m
-P

ro
en

en
. S

in
ce

 1
78

8.

Ve
rk

rij
gb

aa
r i

n 
de

 vo
lg

en
de

 k
le

ur
:

Vlamboogbeschermingsklasse 2Multinorm-bescherming – licht & comfortabel

2434-820-5381 Donkergrijs/rood2433-820-5381 Donkergrijs/rood

2435-820-5381 Donkergrijs/rood

ü veel praktische 
zakken

ü elastische 
schouderbanden 
met kunststof 
gespen

ü zakken voor 
kniekussens

ü veel praktische zakken
ü ritssluiting en blinde  

drukknopenlijst
ü afsluitbare manchetten

BP® Werkbroek 2433  
2 zijzakken, beenzak met opgezette GSM-zak, beide 
met klepsluiting, 1 duimstokzak met klepsluiting,  
2 achterzakken met klepsluiting, voorkant broek 
2-laags, met reflecterende strepen, zakken voor  
kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)

Maten 44n-64n

ü veel praktische 
zakken

ü zakken voor  
kniekussens

BP® Werkjack  
2435-820-5381
BP® Werkbroek 
2433-820-5381

BP® Werkjack 2435  
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopen-
lijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met 
over slag, 1 GSM-zak met klepsluiting aan de binnen-
kant, afsluitbare manchetten, voorkant en mouwen 
2-laags, met reflecterende strepen

Maten 44/46n-64/66n

BP® Tuinbroek 2434  
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote 
dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met 
 blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezette 
GSM-zak, beide met klepsluiting, hoog ruggedeelte,  
1 duimstokzak met klepsluiting, 2 achterzakken met 
klepsluiting, voorkant broek 2-laags, met reflecterende 
strepen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart 
bestellen)

Maten 44n-64n

COMBINEERBAAR MET 
BP® Overhemd 2403-825-53  
zie pagina 62

COMBINEERBAAR MET 
BP® Ronde sjaal 2410-196-10  
zie pagina 80

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% overige vezels (antistatisch), 
ca. 320 g/m2 + 160 g/m2 in 2-laags gedeelte

I#rc- 
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

> inherent/permanent  
vlamwerend

> hoog draagcomfort door  
aandeel katoen

> bijzonder lichte 2-laagse stof
> gecertificeerde knie- 

bescherming  
volgens EN 14404

> maten op basis van  
3-lengtematensysteem

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2 
APC 2 

in 2-laags gedeelte
(ATPV = 31,9 cal/cm2)

in 
2 -l

aag
s weefselgedeelte

extreem licht

optimale bescherming

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  
kniekussens. 
Bestelnr.  
1839-000-53

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

IEC 61482-2 
APC 1 

(ATPV =  
14,6 cal/cm2)
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8.
Vlamboogbeschermingsklasse 2 Multinorm-bescherming – licht & comfortabel

Tuinbroek ook 
verkrijgbaar in 
deze kleur:

BP® Werkjack 2432  
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en druk-
knopenlijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 
2 zij zakken met overslag, 1 GSM-zak met 
klepsluiting aan de binnenkant, afsluitbare 
manchetten, voorkant en mouwen 2-laags
Koningsblauw/zwart
Maten 44/46n-64/66n
Donkergrijs/zwart
Maten 44/46n-64/66n,  
44/46l-56/58l

BP® Tuinbroek 2431  
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan  
1 zak met  blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met 
opgezette GSM-zak, beide met klepsluiting, hoog rug-
gedeelte, 1 duimstokzak met klepsluiting, 2 achterzak-
ken met klepsluiting, voorkant broek 2-laags, zakken 
voor kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)
Koningsblauw/zwart
Maten 44n-64n
Donkergrijs/zwart
Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

ü veel praktische 
zakken

ü elastische 
schouderbanden 
met kunststof 
gespen

ü zakken voor 
kniekussens

2431-820-5332 Donkergrijs/zwart

2431-820-1332
Koningsblauw/zwart

ü veel praktische 
zakken

ü ritssluiting en blinde 
drukknopenlijst

ü afsluitbare  
manchetten

2432-820-5332
Donkergrijs/zwart

Werkjack ook verkrijg-
baar in deze kleur:

2430-820-5332
Donkergrijs/zwart

Werkbroek 
ook verkrijg-
baar in deze 
kleur:

COMBINEERBAAR MET 
BP® Overhemd 2403-825-53  
zie pagina 62

ü veel praktische 
zakken

ü zakken voor  
kniekussens

BP® Werkbroek 2430  
2 zijzakken, beenzak met opgezette GSM-
zak, beide met klepsluiting, 1 duimstokzak 
met klepsluiting, 2 achterzakken met klep-
sluiting, voorkant broek 2-laags, zakken 
voor kniekussens 1839-000-53 (apart 
bestellen)
Koningsblauw/zwart
Maten 44n-64n
Donkergrijs/zwart
Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

2430-820-1332 Koningsblauw/zwart

 2432-820-1332 Koningsblauw/zwart
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BP® Werkjack  
2432 820 5332
BP® Tuinbroek 
2431 820 5332

COMBINEERBAAR MET 
BP® Ronde sjaal 2410-196-10  
zie pagina 80

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2 
APC 1 

(ATPV =  
14,6 cal/cm2)

IEC 61482-2 
APC 2 

in 2-laags gedeelte
(ATPV = 31,9 cal/cm2)

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% overige vezels (antistatisch), 
ca. 320 g/m2 + 160 g/m2 in 2-laags gedeelte

I#rc- 
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

> inherent/permanent  
vlamwerend

> hoog draagcomfort  
door aandeel katoen

> bijzonder lichte 2-laagse stof
> gecertificeerde  

kniebescherming  
volgens EN 14404

> maten op basis van  
3-lengtematensysteem

in 
2 -l

aag
s weefselgedeelte

extreem licht

optimale bescherming

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  
kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  
kniekussens.  
Bestelnr.  
1839-000-53
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8.

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventari satie en -evaluatie (zie pagina 81).

• weg- en spoorwerkzaamheden
• transport van gevaarlijke stoffen 
• chemische industrie
• elektriciteitswerkzaamheden

• petrochemische industrie
• energiebedrijven
• openbare nutsbedrijven
• vervoersbedrijven

De waarschuwingsklassen  
gecombineerd:
alle combinaties van boven- en onderkleding  
voldoen aan klasse 3.

Het reflecterende materiaal is aangebracht volgens 
het ’BP® BodyLanguage’-principe, waardoor het 
retro reflecterende materiaal het silhouet van de 
drager weerspiegelt. Hierdoor is de drager in het 
donker goed zichtbaar, ook van boven.

Signaaloranje/donkergrijs Signaalgeel/donkergrijs

P	Bescherming  
tegen regen

EN 13034
Type 6

P	Beschermende 
 kleding tegen vloei-
bare chemicaliën met 
beperkte bescher-
mende werking

P	Bescherming tegen 
een koele omgeving

P	Beschermen-
de kleding – 
 elektrostatische  
eigenschappen

P	Kleding ter bescher-
ming tegen hitte en 
vlammen

P	Beschermende kleding 
tegen de thermische 
gevaren van een 
 elektrische vlamboog

EN ISO 11611
Klasse 1–A1

P	Beschermende 
kleding voor lassen 
en vergelijkbare 
werkzaamheden

P	Waarschuwingskleding

BP® HI-VIS PROTECT 
Multinorm-bescherming  
en overal zichtbaar.

De BP® Hi-Vis Protect- 
kleuren:

Mogelijke toepassingsgebieden:

BP® BodyLanguage:

Dit biedt BP® Hi-Vis Protect:
BP® Hi-Vis Protect is een moderne, hightech beschermende kledinglijn die voldoet aan de criteria van verschillende normen. De kleding beschermt 
tijdens het lassen, tegen elektrische vlambogen en chemicaliën en is verder inherent vlamwerend en antistatisch. Bovendien heeft de kleding signaal-
werking en is net zo comfortabel als andere BP® collecties. Optimale zichtbaarheid overdag en in het donker en geschiktheid voor industrieel reinigen 
volgens ISO 15797 ronden het geheel af. Een combinatie die BP® Hi-Vis Protect uniek maakt.

De normen:

IEC 61482–2

EN ISO 20471 EN 14058EN 343
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Voor het hele team: een  overzicht 
van BP® Hi-Vis Protect.

2213 BP® Werkbroek met zakken voor kniekussens 
pagina 73

2212 BP® Werkjack 
pagina 73

2214  
BP® Tuin-
broek met 
zakken  
voor knie-
kussens 
pagina 75

2232  
BP® 
Wind- en 
waterdichte 
broek 
pagina 75

2230 BP® Wind- en waterdicht jack 
pagina 74

IEC 61482-2
APC 1

Jouw productinformatie
48% modacryl/32% katoen/18% polyester/ 
2% overige vezels (antistatisch), ca. 360 g/m2

I#rc) 
Geschikt voor industrieel reinigen op 60 °C volgens ISO 15797

Jouw voordelen
> 360° zichtbaar
> inherent/permanent vlamwerend
> ergonomische pasvorm

BP® Fleecejack  
2225-860-86

BP® Fleecejack 2225  
Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de 
voorkant met drukknopenlijst, 2 zijzakken 
met ritssluiting, ergonomisch gevormde 
mouwen, elastische manchetten, ingezette 
okselstukken voor meer bewegings vrijheid, 
2 binnenzakken, zoom aan binnenkant 
ver stelbaar, verlengd rugpand, met reflec-
terende strepen voor 360° zichtbaarheid

Maten XS-3XL
Klasse 3: alle maten
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2425 BP® Fleecejack 
BP® Multi Protect 
pagina 63

2225 BP® Fleecejack 
pagina 71
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Tuinbroek ook verkrijg-
baar in deze kleur:

2214-840-8553
Signaaloranje/donkergrijs

 2214-840-8653 Signaalgeel/donkergrijs
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8. BP® Tuinbroek 2214  
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote 
 dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met 
blinde rits sluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezette 
smartphone zak, been zak en smartphonezak met klep-
sluiting, hoog ruggedeelte, 1 duimstokzak, 1 achterzak  
met klepsluiting, met reflecterende strepen voor 360° 
 zichtbaarheid, zakken voor kniekussens 1839-000-53  
(apart bestellen)
Signaaloranje/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s
Signaalgeel/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48s-58s

Klasse 2: alle maten

Werkbroek ook verkrijg-
baar in deze kleur:

Werkjack ook verkrijg-
baar in deze kleur:

2213-840-8553 Signaaloranje/donkergrijs
2213-840-8653

Signaalgeel/donkergrijs

 2212-840-8553 Signaaloranje/donkergrijs

BP® Werkbroek 2213  
Elastische tailleband aan de achterkant voor 
 perfecte pasvorm, 2 zijzakken, beenzak met 
opgezette smartphone zak, beenzak en smart-
phonezak met klepsluiting, 1 duimstokzak,  
1 achterzak met klepsluiting, met reflecterende 
strepen voor 360° zichtbaarheid, zakken voor 
kniekussens 1839-000-53 (apart bestellen)
Signaaloranje/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s
Signaalgeel/donkergrijs
Maten 44n-64n, 48s-58s

Klasse 2: alle maten

BP® Werkjack 2212  
Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst,  
2 borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met 
over slag, 1 binnenzak, 1 GSM-zak met klepslui-
ting aan de binnenkant, afsluitbare  manchetten, 
met reflecterende strepen voor 360° zichtbaar-
heid
Signaaloranje/donkergrijs
Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l
Signaalgeel/donkergrijs
Maten 44/46n-64/66n

Klasse 2: maat 44/46
Klasse 3: vanaf maat 48/50

2212-840-8653
Signaalgeel/donkergrijs

ü zakken voor 
 kniekussens

ü elastische tailleband 
aan de achterkant 
voor perfecte 
 pasvorm

ü met zakken  
voor kniekussens

ü hoog ruggedeelte  
voor prettig dragen

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
31% polyester/28% modacryl/ 
20% aramide/20% viscose/ 
1% overige vezels (antistatisch), ca. 320 g/m2

I#rc) 
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

> inherent/permanent vlamwerend
> 360° zichtbaar
> hoog draagcomfort dankzij  

aandeel viscose
> retroreflecterende strepen van 3M
> gecertificeerde kniebescherming  

volgens EN 14404
> maten op basis van  

3-lengtematensysteem
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BP® Werkjack  
2212-840-8553
BP® Tuinbroek  
2214-840-8553

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2
APC 1

ATPV =  
8,8 cal/cm2

EN 13034
Type 6

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53
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BP® Wind- en  
waterdicht jack  
2230-881-86
BP® Wind- en  
waterdichte broek  
2232-881-86

 2230-881-85 Signaaloranje
 2230-881-86

Signaalgeel

BP® Wind- en waterdicht jack 2230  
Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte  
en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan  
de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 
2 zijzakken en 1 borstzak met drukknoop sluiting, 1 
Napoleonzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde 
mouwen, verstelbare manchetten, 1 binnenzak met 
ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te ver-
gemakkelijken, met reflecterende strepen voor 360° 
zichtbaarheid, combineerbaar met warm BP® Fleecejack 
2425-860-53

Maten XS-3XL
Klasse 3: alle maten

Wind- en waterdicht jack 
ook verkrijgbaar in deze 
kleur:

afneembare 
capuchon

zachte binnenkraag

1 borstzak

reflecterende strepen 
voor zichtbaarheid

manchetten 
met wind-
bescherming

COMBINEERTIP:
BP® Fleecejack 2425-860-53
zie pagina 63

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

EN 13034
Type 6

BP® Wind- en waterdichte broek 2232  
Afritsbaar hoog ruggedeelte met extra brede afknoop bare 
schouderbanden, met  knopen ver stelbare elastische tailleband 
aan de achterkant, gelaste naden, 2 zij zakken, beenzak met 
op gezette smartphonezak, beenzak en smartphonezak met 
klepsluiting, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klepsluiting, met 
reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid, ritssluiting aan 
de zijkant van de broeks pijpen om de broek gemakkelijk aan 
en uit te  trekken, extra klepsluiting voor waterdichte afsluiting

Maten XSn-3XLn
Klasse 2: alle maten

 2232-881-86 Signaalgeel

 2232-881-85
Signaaloranje

Wind- en water-
dichte broek ook 
verkrijgbaar in 
deze kleur:

afritsbaar rug-
pand met extra 
brede schouder-
banden

Jouw productinformatie
Stof buitenkant: 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 
20% viscose/1% overige vezels (antistatisch), ca. 350 g/m2

Voering: 60% viscose/40% modacryl
Membraan: 100% polyurethaan

I#rb) 
Geschikt voor industrieel reinigen  
op 60 °C volgens ISO 15797

Jouw voordelen
> 360° zichtbaar
> inherent/permanent vlamwerend
> ergonomische pasvorm
> geschikt voor alle weersomstandigheden
> 2-laags laminaat voor bescherming tegen vocht en nattigheid  

dankzij membraan BP_protection®

> waterkolom: 6000 mm, ademend vermogen: klasse 3
> waterdicht, winddicht

EN 14058
Klasse 2  

in combinatie met  
BP® Fleecejack 2425
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60 °C

IEC 61482-2
APC 2
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8.

Dit biedt BP® Welder’s Comfort:
De BP® laskleding heeft een slanke pasvorm, veel bewegingsvrijheid, een moderne coole look en is verrassend comfortabel. De kleding is 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionele lassers. BP® Welder’s Comfort staat voor een nieuwe generatie beschermende kleding die 
het werken met heet metaal, vlambogen en gas aanzienlijk comfortabeler maakt. De kleding zit prettig, is veilig en heeft veel praktische details.

De BP® Welder’s Comfort-kleur:

De normen:

BP® WELDER’S COMFORT
Lassen met voelbaar meer comfort.

Mogelijke toepassingsgebieden:

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventari satie en -evaluatie (zie pagina 81).

• reparatiebedrijven 
• autoindustrie
• openbare nutsbedrijven
• ambachtelijke bedrijven

• staalfabrieken
• machine- en installatiebouw
• metaalindustrie 
• opbouw-, montage- en reparatiewerkzaamheden

P	Beschermende  
kleding – 
 elektrostatische  
eigenschappen

P	Kleding ter bescher-
ming tegen hitte en 
vlammen

P	Beschermende kleding 
tegen de thermische 
gevaren van een 
 elektrische vlamboog

P	Beschermende 
kleding voor lassen 
en vergelijkbare 
werkzaamheden

Antraciet/zwart

IEC 61482–2
APC 1

EN ISO 11611
Klasse 2–A1
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8.

Jouw productinformatie Jouw voordelen
43% modacryl/33% katoen/14% polyamide/ 
9% lyocell/1% overige vezels (antistatisch),
ca. 430 g/m2 

I#rc)
 Geschikt voor industrieel reinigen
 volgens ISO 15797

> inherent/permanent vlamwerend
> zacht materiaal voor maximaal  

draagcomfort
> ergonomische pasvorm  

voor meer bewegingsvrijheid
> reflecterende biezen op het rugpand  

voor betere zichtbaarheid

BP® Werkjack 2612  
Opstaande kraag met klittenband sluiting, 
 blinde drukknopenlijst, 2 opgezette borst-
zakken met klepsluiting, 2 zijzakken met 
overslag, 1 Napoleonzak aan de binnen kant, 
ergonomisch gevormde mowen, inge zette 
okselstukken voor meer bewegings vrijheid, 
gebreide manchetten aan de binnenkant voor 
comfortabele bescherming, reflecterende 
biezen op mouwen en het  midden van het 
rugpand

Maten 44/46n-64/66n,
44/46l-56/58l

BP® Werkbroek 2610  
Dubbele knoop en elastische tailleband 
aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 
ergonomische snit, 2 zijzakken, 1 ruime 
beenzak met smartphonezak aan de 
binnenkant, beenzak met klepsluiting, 
1 duimstokzak met opgezette pennen-
zakken en klepsluiting, 1 achterzak met 
klepsluiting, ergonomisch gevormde 
broekspijpen, reflecterende biezen aan 
zij- en achterkant van het onderbeen, 
zakken voor kniekussens 1839-000-53 
(apart bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

BP® Tuinbroek 2611  
Extra brede elastische schouderbanden voor meer draagcom-
fort met kunststof gespen, ergonomische snit, grote dubbele 
borstzak met klepsluiting, waarvan 1 zak met blinde ritsslui-
ting, 2 zijzakken, 1 ruime beenzak met smartphonezak aan 
de binnenkant, beenzak met klepsluiting, hoog ruggedeelte, 
stretch inzetstuk aan de zijkant voor comfortabele bescher-
ming, 1 duimstokzak met opgezette pennenzakken en klep-
sluiting, 1 achterzak met klepsluiting, ergonomisch gevormde 
broekspijpen, reflecterende biezen aan zij- en achterkant van 
het onderbeen, zakken voor kniekussens 1839-000-53 (apart 
bestellen)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

ü ingezette okselstukken  
voor meer bewegingsvrijheid

ü gebreide manchetten aan de binnen-
kant voor comfortabele bescherming

 2610-835-5632 Antraciet/zwart

 2612-835-5632 Antraciet/zwart

ü beenzak met smartphonezak 
aan de binnenkant

ü duimstokzak met opgezette 
pennenzakken

ü extra brede schouder-
banden voor prettig 
dragen

ü stretch inzetstuk aan 
de zijkant voor meer 
bewegingsvrijheid
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EN ISO 11611
Klasse 2-A1

IEC 61482-2 
APC 1

 2611-835-5632 Antraciet/zwaart

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53

KNIE-
BESCHERMING
Meteen meebestellen:  
gecertificeerde kniekussens.  
Bestelnr. 1839-000-53
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Vul je outfit aan.
1| BP® Ronde sjaal 2410-196-10
Ronde sjaal van aangenaam zachte stof ter bedekking  
van hoofd en nek, van vlamvertragend materiaal.  
Het materiaal is ge schikt voor gebruik in  kleding die 
 be  schermt tegen hitte en vlammen conform EN ISO 11612 
code A1, B1, C1. Zolang de drager goed geaard is, voldoen 
de elektro statische eigen schappen van de  sjaal aan de 
norm EN 1149-5. 
48,5% aramide/48,5% viscose/ 
3% antistatische vezels
Een maat (001)

2| BP® Lederen riem 1889-001-32
Echt leder, metalen gesp van zware  kwaliteit met  
BP® logo, 4 cm breed, kan naar wens worden ingekort  
(geschikt voor taille-omtrek tot max. 126 cm)
100% leder 
Een maat (001)

3| BP® Riem 1499-001-32
Metalen gesp met BP® logo, 4 cm breed, kan naar  
wens worden ingekort (geschikt voor  taille-omtrek  
tot max. 130 cm)
100% polyester 
Een maat (001) 
Verpakking van 3 stuks

4| BP® Riem 1067-001-0032
Vlamvertragend, verstelbare gesp van polyamide 6.6, 
elastische band, 4 cm breed, individueel in te korten (voor 
taille-omvang tot 130 cm), getest volgens EN ISO 11612: 
beperkte vlamverspreiding (zie code A1) en thermische 
weerstand (krimp)
58% polyester/23% modacryl/19% katoen 
Een maat (001)

5| BP® Riem 1077-001-0032
Verstelbare gesp van polyamide 6.6, elastische band,  
4 cm breed, individueel in te korten (voor taille-omvang  
tot 130 cm)
100% polyester 
Een maat (001)

6| 4| BP® Worker sokken 1069-169-99
Extra vlakke naden, bijzonder zachte demping in de belaste 
zones van de voet, anatomisch vormgegeven tenen
80% katoen/17% polyamide/3% elastaan 
Maten 39-42, 43-46 
5 paar = verpakking van 10 stuks

7| BP® Kniekussens 1839-000-53
Accessoires in BP® kwaliteit: de BP® knie bescherming voldoet 
aan alle eisen van EN 14404 type 2 voor ‘Kniebeschermers 
voor werk in knielende positie’ en kunnen gebruikt worden 
als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) in de zin van 
Verordening (EU) 2016/425.
BP® kniekussens 1839-000-53 voldoen aan de Europese 
norm voor alle werkzaamheden op een vlakke onder-
grond. Voorwaarde is dat de knie kussens worden gebruikt 
in hiervoor gecertificeerde BP® werkbroeken. ALLE BP® 
werkbroeken met kniezakken voldoen aan deze criteria!
Een maat (001) 
3 paar = verpakking van 6 stuks

PBM concreet.
Het is belangrijk dat de werkgever eerst een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoert. Aan de hand hiervan kan hij 

bepalen aan welke eisen beschermende kleding moet voldoen en wat het juiste PBM is (zie de Duitse wet arbeidsbe-
scherming art. 3, 4 en 5). Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om een praktijktest (wassen & dragen) uit te voeren.

Om de risico’s te inventariseren, moet de drager zichzelf de volgende vragen stellen:
WIE  moet er beschermd worden?
WAARTEGEN  moet er beschermd worden?

De risicoanalyse vindt in meerdere stappen plaats:
 1. Voorbereiden van de risico-inventarisatie en -evaluatie 
 2. Identificeren van de risico’s  
 3. Beoordelen van de risico’s  
 4. Vastleggen van concrete gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 

Risico’s moeten altijd direct bij de bron worden geminimaliseerd of geëlimineerd. Is dit niet genoeg,  
dan moeten er aanvullende organisatorische en persoonlijke – in deze volgorde – maatregelen worden getroffen.  

Het “TOP-principe“ is hiervoor bij uitstek geschikt:  
 T  Technische maatregelen, bijvoorbeeld foto-elektrische beveiliging van beweegbare machine-onderdelen.  

O Organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld beperking van arbeidstijd bij werkzaamheden met hoge fysieke belasting.
P Persoonlijke maatregelen, bijvoorbeeld gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als de risico’s in kaart zijn gebracht (wat zijn de gevaren en welke beschermende werking is noodzakelijk),  
kan het juiste persoonlijke beschermingsmiddel worden vastgelegd.

Wie?
Waartegen?
Wat?
Wanneer?

Risico’s beoordeel je 
door te kijken naar
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8.

WAT  moet er beschermd worden (bijv. lichaam, hoofd, handen)?
WANNEER  moet er beschermd worden (bijv. bij alle voorkomende 
werkzaamheden)?

Echt 
leder

5. Implementeren van de maatregelen 
6. Controleren of de ingevoerde  
    maatregelen effectief zijn 
7. Follow-up van de risico-inventarisatie en -evaluatie

De Europese Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is  
sinds 21 april 2018 van kracht. Deze Verordening vervangt Richtlijn 89/686/EEG en is  rechtstreeks toepasselijk  

in de hele Europese Unie. Sindsdien moeten alle EU-landen zich aan deze verordening houden  
bij het produceren en in het verkeer brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Verordening (EU) 2016/425 regelt de voorwaarden voor het in het verkeer brengen van persoonlijke  
beschermingsmiddelen en het vrije verkeer binnen de Europese Economische Gemeenschap. Tevens regelt de 

 verordening de essentiële veiligheidseisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen  
om de gezondheid van de gebruikers te beschermen en hun veiligheid te waarborgen.

CE staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als ’in overeenstemming met Europese regel geving’. 

Risicocategorieën van persoonlijke beschermingsmiddelen
In bijlage I van PBM-verordening (EU) 2016/425 worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingedeeld in risico-

categorieën. De categorie is afhankelijk van het risico waartegen een PBM moet beschermen.  
Er zijn drie risicocategorieën:

Categorie I: eenvoudige PBM’s die beschermen tegen lage risico’s. Een voorbeeld is regenkleding.  
Deze PBM’s hoeven niet te worden gecertificeerd door een externe keuringsinstantie  

en zijn niet onderworpen aan de Europese toezichthouder.
Categorie II: PBM’s tegen middelhoge risico’s. Een voorbeeld is waarschuwingskleding. Deze PBM’s worden door een 

externe keuringsinstantie gecertificeerd, maar ze zijn niet onderworpen aan de Europese toezichthouder.
Categorie III: complexe PBM’s tegen hoge risico’s, waaronder dodelijke gevaren en onherstelbare schade aan de 

gezondheid. Voorbeelden zijn laskleding, hittebestendige kleding, kleding die beschermt tegen een elektrische vlam-
boog en tegen chemicaliën. Deze PBM’s moeten door een externe keurings instantie worden gecertificeerd en zijn 

onderworpen aan de Europese toezichthouder. Middelen uit categorie III zijn voorzien van de CE-markering met een 
4-cijferig getal: CE xxxx. Dit getal verwijst naar de onafhankelijke toezichthouder die regelmatig controleert  

of de  persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de essentiële eisen van de geldende richtlijn.
Alle BProtected®-artikelen voldoen aan PBM-verordening (EU) 2016/425.

PBM-verordening 
(EU) 2016/425
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EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471

x

EN 14058

y1
y2
y3
WP

Voor elk gebruik moet worden gecontroleerd of de  functionaliteit van het beschermende kledingstuk in orde is en  
of het kledingstuk onbeschadigd is.  Indien nodig moet het worden vervangen. Alleen als het kledingstuk volgens  
de onderhoudsvoor schriften wordt behandeld, wordt de beschermende werking zo lang mogelijk gegarandeerd. 
Informatie over de voorschriften vind je in de informatiebrochures en op de ingenaaide etiketten.
De volgende voorbeelden maken duidelijk hoe belangrijk het juiste onderhoud:
• Wasverzachter kan eventueel de vlamvertragende werking verminderen.
• Vuil kan de zichtbaarheid van waarschuwingskleding aanzienlijk verminderen.
• Vet of olie kan het brandgedrag van laskleding negatief beïnvloeden.
• Door het uitwassen van de impregnering kan de beschermende werking tegen chemicaliën aanzienlijk worden 

verminderd.

BP® informatie  
van de fabrikant

BP® ingenaaide  
etiketten

Informatie  
over onderhoud

De kledingstukken moeten worden vervoerd en opgeslagen in een droge, stofvrije ruimte. Ze mogen niet 
worden blootgesteld aan direct zonlicht. Om vouwen te voorkomen, mogen de kledingstukken niet overmatig 
worden  platgedrukt.

Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen tot gevolg hebben dat het kledingstuk zijn gecertificeerde beschermende 
 werking verliest. Voor vervanging en reparatie mogen uitsluitend originele materialen worden gebruikt.

Het aanbrengen van monogrammen, logo’s of andere wijzigingen kan tot gevolg hebben dat het  kledingstuk zijn 
gecertificeerde beschermende werking verliest. Waarschuwingskleding wordt bijvoor beeld in klasse ge degradeerd 
als door het aanbrengen van een logo of embleem niet meer wordt voldaan aan het minimum oppervlak fluores-
cerend materiaal. BP® heeft voor elke collectie een methode voor personalisering ontwikkeld en deze laten certi-
ficeren, zodat de kleding ook na personalisering blijft voldoen aan de normeisen. Neem voor een offerte contact  
op met service@bierbaum-proenen.de.

Vervoer &  
opslag

Reparaties

Personalisering  
(transferdruk,  

aanbrengen  
van logo’s en  

emblemen)

In opdracht van BP® heeft een onafhankelijke keuringsinstantie – de certificerende instantie, ook Notified Body 
genoemd – EU-typeonderzoek verricht en bevestigd dat het betreffende PBM-model voldoet aan de bepalingen uit 
EU-Verordening 2016/425. De in de catalogus afgebeelde artikelen zijn getest en gecerti ficeerd door de instanties
• STFI, het  ’Sächsisches Textil Forschungsinstitut e.V.’, Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz, Duitsland
• Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG, Schlosssteige 1, 74357 Boennigheim, Duitsland
• Aitex – Asociación de investigación de la indústria textil, Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy (Alicante), Spanje
• IFA – Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Alte Heerstraße 111,  

53754 Sankt Augustin, Duitsland

Certificerende  
instantie

De binnenkant van bescher mende kleding lijkt wel een plaatjes-
boek! En terecht, want als drager moet je volledig op de hoogte zijn 
van de eigenschappen van ’jouw’  persoonlijke beschermingsmiddel. 
Daarom is elk  kledingstuk voorzien van symbolen die precies  
aangeven waar de kleding voor dient.

BP® PBM.
Algemene criteria voor beschermende kleding

Deze norm is een referentienorm, waarnaar in andere normen wordt verwezen. In deze norm zijn de algemene eisen 
 vastgelegd op het gebied van ergonomie, onschade lijkheid van materialen, maataanduiding, veroudering, com patibiliteit, 

 markering van beschermende kleding en informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding geleverd dient te 
worden. De norm wordt alleen gebruikt in combinatie met andere normen die specifieke prestatie-eisen bevatten.  

Hij is in 2013 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Commissie en vervangt de vorige norm EN 340.

Normen en prestatie-  
niveaus voor PBM’s. 
Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.
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8.

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/425 heeft BP® voor elke 
PBM-lijn een aparte informatiebrochure opgesteld in zes talen. Hierin worden de 
normen en beschermingsklassen toegelicht, vind je informatie  over het juiste 
gebruik, de wasvoorschriften en het  onderhoud. Lees deze informatie zorgvuldig 
voordat je het  kledingstuk in gebruik neemt.

Waarschuwingskleding
Beschermende kleding die de drager onder  

verschil lende lichtomstandigheden zichtbaar maakt:  
bij daglicht door fluorescerend ondergrondmateriaal  

en in het donker door reflecterend materiaal dat wordt 
verlicht door koplampen van voertuigen.

 Klasse 1 = 0,14 m2 OM + 0,10 m2 RM (bijv. gilet) 
 Klasse 2 = 0,50 m2 OM + 0,13 m2 RM (bijv. jack)
 Klasse 3 = 0,80 m2 OM + 0,20 m2 RM 
  (bijv. wind- en waterdicht jack)

OM = ondergrondmateriaal, RM = reflecterend materiaal

Het getal naast het pictogram (hier x) geeft  
de kledingklasse aan volgens onderstaand overzicht.

Luchtdoorlatendheid (AP):
Er zijn 3 klassen. Materialen uit klasse 1 zijn geschikt 

voor windsnelheden van minder dan 1 m/s,  
zoals bijvoorbeeld in koele binnenruimten. Materialen 

uit klasse 2 zijn geschikt voor windsnelheden  
van minder dan 5 m/s en materialen uit klasse 3  

voor hoge wind snelheden van ≥5 m/s,  
zoals bijvoorbeeld in de openlucht.

Bescherming tegen  
een koele omgeving

De norm definieert een koele omgeving als een 
omgeving waarin de combinatie van wind en lucht-
vochtigheid zorgt voor een omgevingstemperatuur 

van -5 °C en hoger. 

Hoe lager de thermische weerstand  
(Rct-waarde), hoe gemakkelijker de menselijke 

warmte door de kleding naar buiten kan.

‘y1’ geeft de thermische weerstandsklasse  
Rct aan (m² K/W)

• 0,06 ≤ Rct < 0,12 = klasse 1
• 0,12 ≤ Rct < 0,18 = klasse 2
• 0,18 ≤ Rct < 0,25 = klasse 3
• 0,25 ≤ Rct = klasse 4

‘y2’ geeft de luchtdoorlatendheidsklasse  
AP aan (mm/s)

 100 < AP = klasse 1
 5 < AP ≤ 100 = klasse 2
 AP ≤ 5 = klasse 3

‘y3’ geeft de thermische basisisolatie (Icler) aan 
(optioneel bij klasse 1-3)

‘WP’ staat voor de weerstand tegen het 
 doordringen van water (optioneel)
Als deze waarden niet getest worden,  

worden de letters ‘y’ en ’WP’ vervangen door ‘x’.

Antistatische  
beschermende kleding

Beschermende kleding tegen elektrostatische 
 oplading  volgens de norm EN 1149, die beschermt 

tijdens werkzaamheden waarbij een ontsteking 
ten gevolge van elektro statische oplading ver-

meden moet worden. Deze norm geldt niet voor 
 bescherming tegen  elektrische spanning.

EN 1149–1
Deel 1: testmethode voor het meten van de oppervlakteweerstand

EN 1149–2
Deel 2: testmethode voor het meten van de penetratieweerstand door een 

materiaal
EN 1149–3

Deel 3: testmethode voor het meten van het ladingsverval
EN 1149–5

Deel 5: materiaalprestatie en ontwerpeisen

EN 1149–5
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Contact met vlammen 
Controle van beperkte vlamverspreiding 
A1 = horizontale vlamverspreiding, A2 = vlamverspreiding langs de kanten

Convectiewarmte 
Bepaling van de warmtedoorgang onder invloed van een vlam 
B1 4 tot <10 seconden, B2 10 tot <20 seconden,  
B3 min. 20 seconden

Stralingswarmte 
Bepaling van de warmtedoorgang onder invloed  
van stralingswarmte 
C1 7 tot <20 seconden, C2 20 tot <50 seconden,  
C3 50 tot <95 seconden, C4 min. 95 seconden

Gesmolten aluminiumspatten 
Controle van de beschermende werking met gesmolten aluminium 
D1 100g tot <200g, D2 200g tot <350g, D3 min. 350g

Spatten gesmolten ijzer 
Controle van de beschermende werking met gesmolten ijzer 
E1 60g tot <120g, E2 120g tot <200g, E3 min. 200g

Contactwarmte 
Controle van de beschermende werking bij een contact temperatuur  
van 250 °C 
F1 5 tot <10 seconden, F2 10 tot <15 seconden, F3 min. 15 seconden

Beschermende kleding  
tegen hitte en vlammen
De eisen gelden voor kleding die is bedoeld voor een 
breed spectrum aan werkzaamheden. Deze bescher-
mende kleding voldoet aan de criteria voor beperkte 
vlamuitbreiding en biedt bescherming tegen stralings-
warmte, convectiewarmte en/of contactwarmte  
en/of gesmolten metaalspatten.

A

B
 

C

D

E 
 

F

Beschermende kleding  
voor lassen en vergelijkbare 
werkzaamheden
Deze beschermende kleding is bedoeld om de 
drager bescherming te bieden tegen vrijkomende 
lasspatten (kleine gesmolten metaalspatten), kort-
stondig contact met vlammen en stralingswarmte 
van een vlamboog. Onder normale omstandigheden 
zorgt de kleding tijdens het lassen ook in beperkte 
mate voor elektrische isolatie tot  ongeveer 100 V 
gelijkspanning.

De norm is onderverdeeld in 2 klassen die zijn gebaseerd op het  
aantal lasspatten.
Vrijkomen van lasspatten:  
Klasse 1 ≥ 15 spatten – bescherming tegen minder gevaarlijke 
  laswerkzaamheden en tegen situaties waarin een geringe 
 hoeveelheid lasspatten en weinig stralingswarmte vrijkomen 
Klasse 2 ≥ 25 spatten – bescherming tegen gevaarlijkere  laswerk  - 
 zaamheden en situaties waarin meer lasspatten en  
 een  hogere  stralingswarmte vrijkomen
Vlamverspreiding:  
A1 = horizontale vlamverspreiding, A2 = vlamverspreiding langs de kanten

Beschermende  kleding  tegen 
thermische  gevaren van een 

 elektrische vlamboog
Deze beschermende kleding beschermt de drager 

tegen de thermische gevolgen van een gedefinieerde 
elektrische vlamboog en voorkomt dat de kleding 
verder brandt. De elektrische explosie veroorzaakt 
een vuurbal (vlammen, hittestraling en hete, deels 

gloe i ende metaalspatten) die weliswaar van korte duur 
is (0,5 sec.), maar waarbij zeer veel energie kan vrij-

komen. De vlammen kunnen daarbij een temperatuur 
van max. 9000 °C bereiken.

IEC 61482-2 in combinatie met IEC 61482-1-2
IEC 61482-1-2 beschrijft een genormeerde  

testprocedure (boxtest),
IEC 61482-2 beschrijft de eisen aan de kleding.

IEC = International Electrotechnical Commission

Het materiaal en de beschermende kleding worden op hun bestendigheid 
tegen een elektrische vlamboog getest met behulp van de boxtest. 

Daarnaast wordt via een calorimeter de tempera tuurstijging gemeten om 
de beschermende werking tegen tweedegraadsverbrandingen  

te kunnen beoordelen. De norm is ingedeeld in 2 klassen  
die de optredende risico’s door een elektrische vlamboog dekken.   

Beschermingsklasse tegen thermische gevaren van een  
elektrische vlamboog of Arc protection class 1 (APC) – 4 kA/0,5 sec. 

Beschermingsklasse tegen thermische gevaren van een  
elektrische vlamboog of Arc protection class 2 (APC) – 7 kA/0,5 sec.

De geteste beschermende kleding is geen elektrisch  isolerende 
 beschermende kleding volgens norm EN 50286 :1999 ’Elektrisch isolerende 

beschermende kleding voor gebruik bij  laagspanningsinstallaties’.
Belangrijke testcriteria bij de boxtest:

kA = kiloampère 
kJ = elektrische vlamboogenergie         kJ/m² = incident-energie

Beschermingsklasse 2: 
• 0,5 seconde
• kortsluitstroom 7 kA
• 318 kJ
• 423 kJ/m²

Beschermingsklasse 1: 
• 0,5 seconde
• kortsluitstroom 4 kA 
• 158 kJ 
• 135 kJ/m²

Kniebescherming voor werk  
in knielende positie

Deze norm beschrijft de eisen die worden gesteld aan 
werk in knielende positie. Hij legt de voorschriften 

vast voor de etikettering van kniekussens, de 
 infor matie die door de fabrikant meegeleverd moet 

worden, de testmethodes en de prestatieniveaus. 
Kniebescherming moet veilig zijn in het gebruik 

en geschikt voor de beoogde toepassing. De knie-
beschermers moeten zodanig zijn vormgegeven 

en gemaakt, dat ze bescherming bieden en geen 
risico opleveren voor de drager zolang ze volgens de 

 aanwijzingen van de fabrikant worden gebruikt.
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8. Normen en prestatie-  
niveaus voor PBM’s. 
Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

EN ISO 11611
Klasse 1 of 2 

A1

EN ISO 11612

Bescherming tegen  
slechte weersomstandigheden
Bescherming tegen wind en neerslag in de vorm  
van regen, sneeuw, mist, vochtigheid of wind.

Het bovenste getal (hier y) geeft de waterdichtheid  
aan (weerstand tegen het binnendringen van water):
4 = hoogste beschermingsklasse,  
1 = laagste beschermingsklasse
Het onderste getal (hier y) geeft de dampdoorlaat- 
baarheid aan, dus het vermogen om waterdamp door het bovenmateriaal 
naar buiten af te voeren: 4 = zeer goede afvoer, 1 = geringe afvoer

Waterdichtheid (weerstand tegen binnendringen van water): 
Klasse 1 en 2: >– 8000 Pa 
Klasse 3: >– 13.000 Pa (>– 1,3 m waterkolom) 
Klasse 4: >– 20.000 Pa 

Dampdoorlaatbaarheid (ademend vermogen/Ret-waarde):
Klasse 1: Ret > 40            
Klasse 2: 25 < Ret <– 40  
Klasse 3: 15 < Ret <– 25 
Klasse 4: Ret <– 15
R: afgewerkt kledingstuk getest in een regentoren (optioneel). Als het 
kledingstuk niet getest wordt, wordt de letter ‘R’ vervangen door ‘x’. 

EN 13034 Type 6

IEC 61482–2

Beschermende kleding tegen 
 vloeibare chemicaliën – type 6 

Deze beschermende kleding beschermt de drager 
 tegen een lichte nevel van chemicaliën die optreedt 

onder lage druk. Deze kleding biedt geen bescherming 
tegen oplosmiddelen. Bij elke chemische stof moet 

aan de hand van de concentratie en de temperatuur 
worden bepaald of het kledingstuk geschikt is voor het 

beoogde gebruik.

Afstoting van vloeistoffen/weerstand  
tegen doordringen van vloeistoffen 

30% zwavelzuur (H2SO4) 
 10% natronloog (NaOH) 

O-xyleen onverdund
Butaan-1-ol onverdund

Type 6: beperkte bescherming tegen kleine spatten of een lichte nevel 
van chemische vloeistoffen (laagste type van 6 classificaties)

Prestatieniveaus:
Niveau 0: kniebeschermers die geschikt zijn voor gebruik op een vlakke 

ondergrond en geen bescherming bieden tegen penetratie.
Niveau 1: kniebeschermers die geschikt zijn voor gebruik op een vlakke  

en een niet-vlakke ondergrond en een penetratie bescherming  
bieden van minimaal 100 (± 5) N.

Niveau 2: kniebeschermers die geschikt zijn voor gebruik op een vlakke  
en een niet-vlakke ondergrond onder zware omstandigheden  

en een penetratiebescherming bieden van minimaal 250 (± 10) N.
De kniebeschermers van BP® zijn altijd niveau 0 of 1, type 2.
Type 2: kniebeschermers of andere polsters van schuimrubber in  

kniezakken op de benen of vastgemaakt aan de broek.

EN 14404
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BP® BodyLanguage

Het BProtected®-lexicon.
... zijn synthetische vezels met hygroscopische eigenschappen. Dit betekent dat ze vochtigheid uit de lucht opnemen, 
waardoor ze beter geleiden.

... is een permanente coating die ervoor zorgt dat het materiaal bestand is tegen vuil  
en het vuil tijdens het wassen beter wordt verwijderd.

Antistatische  
vezels

... geeft de manier aan waarop de reflecterende strepen zijn aangebracht op de collecties BP Hi-Vis Comfort en BP Hi-Vis 
Protect. Bij deze collecties weerspiegelt het retroreflecterende materiaal het silhouet van de drager. Hierdoor is de drager 
in het donker goed zichtbaar, ook van boven.

... zijn aromatische polyamides, dus polyamides die een benzeenring bevatten. Ze zijn moeilijk ontvlambaar en weer-
staan hoge thermische belastingen. Ze worden ingedeeld in meta-ara mides en para-aramides.

Meta-aramides zijn inherent vlamwerend en weerstaan hoge thermische belastingen. Ze smelten en druppelen niet, 
maar verkolen bij ca. 285 °C. Meta-aramides blijven vorm vast tot een temperatuur van 175 °C en verliezen ook bij 
temperaturen van 250 °C slechts ca. 50% van hun oorspronkelijke sterkte. Ze zijn zeer goed bestand tegen chemi-
caliën en bovendien koude- en warmte-isolerend.

Para-aramides zijn inherent vlamwerend en weerstaan hoge thermische belastingen. Ze smelten en druppelen niet  
en worden vanwege hun goede rekbaarheid en sterkte toe gevoegd aan de stoffen die worden gebruikt voor PBM’s.

... is voortgekomen uit een Canadese en Amerikaanse testmethode, de zogenoemde ’Arc-Man®‘ test. Bij deze test 
wordt met behulp van statistische methoden gemeten hoeveel energie een vlamboog op moet wekken om met een 
waarschijnlijkheid van 50% tweedegraads brandwonden te veroorzaken. De incident-energie wordt aangeduid in 
cal/cm². De Europese Verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen staat testmethoden die een dergelijke 
verwonding tolereren niet toe. De ATPV dient hier slechts als richtwaarde voor de drager bij het kiezen van geschikte 
PBM’s. Hoe hoger de ATPV, des te beter is ook  de beschermende werking tegen een vlamboog.

Aramides

ATPV  
(Arc Thermal  

Performance Value) 

... is een materiaal dat uit meerdere lagen is opgebouwd. Textiellaminaat bestaat uit meerdere lagen stof die, 
meestal door een membraan, met elkaar zijn verbonden. Er zijn verschillende soorten laminaat die afhankelijk 

van het doel worden toegepast. In de BProtected®-collectie wordt 2-laags of 3-laags laminaat gebruikt, 
 waarbij de membraan met een of twee lagen textiel is verbonden.

Laminaat

Membraan

Modacryl 

... is een dunne ’folie‘ met bijzondere eigenschappen die wordt gebruikt  
om met name functionele  kleding waterdicht, winddicht en ademend te maken. 

Dankzij de waterdichte eigenschap van het membraan biedt het materiaal bescherming  
tegen wind en regen; de waterdampdoorlatende eigenschap zorgt ervoor  

dat transpiratievocht wordt afgevoerd. Hierdoor is een hoog draagcomfort gegarandeerd.

... is een gemodificeerde, permanent vlamwerende acrylvezel. Als modacryl in contact komt met een vlam, 
komen niet-brandbare gassen vrij die zuurstof aan de omgevingslucht onttrekken en de vlam verstikken 

zonder dat gloeiende as overblijft. De verkoolde laag heeft een zeer goede isolerende werking.  
De vlammen blijven binnen het verkoolde gebied en kunnen zich niet  uitbreiden.  

Materialen kunnen niet smelten, waardoor ze niet aan de huid kleven.
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8.

 ... betekent dat een materiaal niet ontvlambaar is en dus permanent van nature bestand is tegen vlammen. 
Inherent vlamwerend is dus een permanente eigenschap van het materiaal, in tegenstelling  
tot materialen met toegevoegde vlamwerende eigenschappen.

Inherent  
vlamwerend

In de conformiteitsverklaringen, die gedownload kunnen worden via https://www.bp-online.com/de/ 
konformitaetserklaerung, verklaart BP® bindend dat de producten voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 en 
aan de normen die vermeld staan bij het betreffende certificaatnummer. De conformiteits verklaringen bevat-

ten ook informatie over de certificerende instantie en de Europese toezichthouder.

Incident-energie-limiet als extra waarde voor het bepalen van het prestatievermogen van een vlamboog. 
ELIM is een nieuw onderdeel van IEC 61482-1-1, testprocedure 1: het bepalen van de vlamboogwaarde (ELIM, 

ATPV en/of EBT) van kledingstukken en beschermende kledingstukken met behulp van een open vlamboog.

De EBT50-waarde definieert het energieniveau waarop het materiaal met een waarschijnlijkheid  
van 50% barst (vernietigd wordt). Deze waarde wordt toegepast als het materiaal zo veel gaten  

bevat dat het bepalen van de ATPV-waarde niet mogelijk is.

Conformiteits-
verklaring

ELIM  
(Incident Energy Limit)

EBT  
(Energy Breakopen 
Threshold)

Ret-waarde... (Resistance to Evaporative Heat Transfer) geeft het ademend vermogen van materiaal aan,  
oftewel de weerstand van materiaal tegen het doorlaten van waterdamp.  

Hoe lager de Ret-waarde, hoe beter het ademend vermogen van het materiaal.

... is een materiaal dat wordt gebruikt voor functionele sport- en buitensportkleding  
en voor bedrijfskleding ( jacks, outdoor). 

Softshells bestaan vaak uit 2 of 3 lagen materiaal die vast met elkaar zijn verbonden  
(2-laags of 3-laags  laminaat). Bij een 3-laags laminaat bestaat de middelste laag meestal uit  

een winddicht, waterdicht en ademend membraan. Een softshell jack is een ideaal compromis tussen een 
fleecejack en een regenjack. Het uitgekiende, 2- of 3-laags materiaal biedt bescherming tegen lichte regen en 

sneeuwval, kou en wind. Tegelijkertijd zorgt het zachte fleece aan de binnenkant ervoor dat het jack prettig zit.  
Softshell jacks zijn niet geschikt bij langdurige of hevige regenval.

Softshell
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XS
XSs
XSn
XSl

S
Ss 
Sn 
Sl

M
Ms
Mn
Ml

L
Ls
Ln
L

XL
XLs
XLn
XLl

2 XL
2 XLs
2 XLn
2 XLl

3 XL
3 XLs
3 XLn
3 XLl

4 XL
4 XLs
4 XLn
4 XLl

5 XL
5 XLs
5 XLn
5 XLl

2 XS
2 XSs
2 XSn
2 XSl

Waterkolom

Viscose FR*

De mate van waterdichtheid van functionele kleding wordt vaak aangegeven in ‘mm waterkolom’. Dit wordt ge-
meten aan de hand van de druk die een waterkolom van een bepaalde hoogte op materiaal uitoefent zonder dat er 
water doordringt. Norm EN 343 vereist in klasse 3 een waterdichtheid van minimaal 1300 mm en in klasse 4 een 
waterdichtheid van minimaal 200 mm.

 ... is een cellulosevezel die wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen als hout. De stof biedt bescherming tegen  
hitte in verschillende werksituaties, is bijzonder sterk en heeft een hoog warmte-isolerend vermogen. Daarnaast is  
viscose FR permanent moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk en draagt het bijzonder prettig (*FR = flame retardant).

UV Standard 801
Stoffen die zijn gecertificeerd volgens UV Standard 801 bieden ook in natte, uitgerekte en gebruikte  toestand 
bescherming tegen UV-stralen van de zon, zelfs voor mensen met een bijzonder gevoelige huid. Daarbij wordt 
uitgegaan van de impact van de zon in Australië. Protect 30 komt ongeveer overeen met beschermingsfactor 30, 
Protect 80 met beschermingsfactor 80.
EN 13758-1
Bij deze procedure wordt het zonlichtspectrum van New Mexico, USA gesimuleerd. De meting wordt uitgevoerd bij 
producten die nieuw, droog en niet uitgerekt zijn. Hierdoor wordt een hogere UPF (Ultraviolet Protection Factor) 
bereikt dan bij UV Standard 801.

UV-bescherming

Het BProtected®-lexicon.
Veel BP® artikelen zijn verkrijgbaar in 3 lengtematen. 
Let op de volgende aanvulling bij jouw maat: s (kort), n (normaal) of l (lang).

Voor iedereen de juiste maat.

Kort (s) Kort (s)
BROEKEN: BROEKEN:

Normaal (n) Normaal (n)
Lang (l) Lang (l)

Lang (l) Lang (l) 
BOVENKLEDING: BOVENKLEDING:

Normaal (n) Normaal (n)
Kort (s) Kort (s)

Lichaamslengte:

Heren 185-194 cm, dames 173-180 cm   

Heren 175-184 cm, dames 165-172 cm

Heren 165-174 cm, dames 157-164 cm 

Binnenbeenlengte:

Heren 75-79 cm, dames 72-76 cm   

Heren 80-84 cm, dames 77-81 cm

Heren 85-89 cm, dames 82-86 cm 

Je BP®

unisexmaat  
in 3 lengte-

maten

Unisexmaten
Lichaamslengte 160-169
Lichaamslengte 170-179
Lichaamslengte 180-189

BP® Dubbele maten

BP® Normale maten

BP® Damesconfectiematen

Lichaamslengte 
Bovenwijdte 
Taillewijdte 
Heupwijdte 
Binnenbeenlengte 
BP® maat

Lichaamslengte 
Bovenwijdte 
Taillewijdte 
Heupwijdte 
Binnenbeenlengte 
BP® maat

Lichaamslengte 
Bovenwijdte 
Taillewijdte 
Heupwijdte 
Binnenbeenlengte 
BP® maat

 Internationale  
maten  
KORT

Lichaamslengte 
165-174

 Internationale  
maten  

NORMAAL
Lichaamslengte 

175-184

 Internationale  
maten  
LANG

Lichaamslengte 
185-194

Voorbeeld

40 / 42 44 / 46 48 / 50 52 / 54 56 / 58 60 / 62 64 / 66 68 / 70 72 / 74

32 34 36 38 40 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 6842

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

165-174
74-77
62-65
80-83 
75-79
38 s

175-184
74-77
62-65
80-83 
80-84
38 n

185-194
74-77
62-65
80-83 
85-89
38 l

165-174
78-81
66-69
84-87 
75-79
40 s

175-184
78-81
66-69
84-87 
80-84
40 n

185-194
78-81
66-69
84-87 
85-89
40 l

165-174
82-85
70-73
88-91 
75-79
42 s

175-184
82-85
70-73
88-91 
80-84
42 n

185-194
82-85
70-73
88-91 
85-89
42 l

165-174
86-89
74-77
92-95 
75-79
44 s

175-184
86-89
74-77
92-95 
80-84
44 n

185-194
86-89
74-77
92-95 
85-89
44 l

165-174
90-93
78-81
96-99
75-79
46 s

175-184
90-93
78-81
96-99
80-84
46 n

185-194
90-93
78-81
96-99
85-89
46 l

165-174
98-101
86-89

104-107 
75-79
50 s

175-184
98-101
86-89

104-107 
80-84
50 n

185-194
98-101
86-89

104-107 
85-89
50 l

165-174
102-105
90-94

108-111 
75-79
52 s

175-184
102-105
90-94

108-111 
80-84
52 n

185-194
102-105
90-94

108-111 
85-89
52 l

165-174
106-109 
95-99

112-115 
75-79
54 s

175-184
106-109 
95-99

112-115 
80-84
54 n

185-194
106-109 
95-99

112-115 
85-89
54 l

165-174
110-113 
100-104
116-118 

75-79
56 s

175-184
110-113 
100-104
116-118 
80-84
56 n

185-194
110-113 
100-104
116-118 
85-89
56 l

165-174
114-117 
105-109
119-121 

75-79
58 s

175-184
114-117 
105-109
119-121 
80-84
58 n

185-194
114-117 
105-109
119-121 

85-89
58 l

165-174
118-121 
110-114
122-124 
75-79
60 s

175-184
118-121 
110-114
122-124 
80-84
60 n

185-194
118-121 
110-114
122-124 
85-89
60 l

165-174
122-125 
115-119
125-127 

75-79
62 s

175-184
122-125 
115-119
125-127 
80-84
62 n

185-194
122-125 
115-119
125-127 
85-89
62 l

165-174
126-129 
120-124
128-130 

75-79
64 s

175-184
126-129 
120-124
128-130 
80-84
64 n

185-194
126-129 
120-124
128-130 
85-89
64 l

165-174
130-133 
125-129
131-133 
75-79
66 s

175-184
130-133 
125-129
131-133 
80-84
66 n

185-194
130-133 
125-129
131-133 
85-89
66 l

165-174
134-137 
130-134
134-136 

75-79
68 s

175-184
134-137 
130-134
134-136 
80-84
68 n

185-194
134-137 
130-134
134-136 
85-89
68 l

165-174
138-141 
135-139
137-139 
75-79
70 s

175-184
138-141 
135-139
137-139 
80-84
70 n

185-194
138-141 
135-139
137-139 
85-89
70 Ll

165-174
142-145 
140-144
140-142 

75-79
72 s

175-184
142-145 
140-144
140-142 
80-84
72 n

185-194
142-145 
140-144
140-142 

85-89
72 l

165-174
146-149 
145-149
143-145

75-79
74 s

175-184
146-149 
145-149
143-145
80-84
74 n

185-194
146-149 
145-149
143-145
85-89
74 l

165-174
150-153 
150-154
146-148

75-79
76 s

175-184
150-153 
150-154
146-148
80-84
76 n

185-194
150-153 
150-154
146-148
85-89
76 l

165-174
94-97
82-85

100-103 
75-79
48 s

175-184
94-97
82-85

100-103 
80-84
48 Nn

185-194
94-97
82-85

100-103 
85-89
48 l

165-172
74-77
60-63
84-87 
77-81
32 n

165-172
78-81
64-66
88-91 
77-81
34 n

165-172
82-85
67-69
92-95 
77-81
36 n

165-172
86-89
70-73
96-98 
77-81
38 n

165-172
90-93
74-77

99-101 
77-81
40 n

165-172
98-101
82-85

105-107 
77-81
44 n

165-172
102-106 
86-90

108-111 
77-81
46 n

165-172
107-112 
91-97

112-116 
77-81
48 n

165-172
113-118 
98-103
117-121 
77-81
50 n

165-172
119-124 
104-110
122-126 

77-81
52 n

165-172
125-130 
111-116
127-131 
77-81
54 n

165-172
131-136 
117-123
132-136 

77-81
56 n 

165-172
137-142 
124-129
137-141 
77-81
58 n

165-172
143-148 
130-136
142-146 

77-81
60 n

165-172
149-154 
137-142
147-151 
77-81
62 n

165-172
155-160 
143-149
152-156 

77-81
64 n

165-172
161-166 
150-155
157-161 
77-81
66 n

165-172
167-172 
156-162
162-166 

77-81
68 n 

165-172
94-97
78-81

102-104 
77-81
42 n

Lichaamslengte 
Bovenwijdte 
Taillewijdte 
Heupwijdte 
Binnenbeenlengte 
BP® maat

 Internationale  
maten  

NORMAAL
Lichaamslengte 

165-172
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8.

BP® gebruikt voor de reflecterende strepen in de BProtected®-collecties drie verschillende technologieën,  
die alle drie geschikt zijn voor industriële reiniging volgens ISO 15797:

Glaskogeltechnologie:
Hierbij worden duizenden glaskogeltjes op de stof aangebracht die het licht weerkaatsen.  
De strepen zijn door de gebruikte glaskogeltechnologie vrij licht en dun, maar hebben niettemin een hoge 
 lichtsterktecoëfficiënt. Voor elastische stoffen, bijvoorbeeld T-shirts, zijn gesegmenteerde reflecterende strepen 
 uitermate geschikt. Ook deze strepen worden gemaakt met behulp van glaskogeltechnologie.

Microprismatechnologie:
Bij deze technologie worden duizenden kleine microprisma’s op pvc aangebracht die oplichten als het licht erop 
valt. Deze microprisma’s zijn bijzonder goed bestand tegen vuil en slijtage, omdat ze door een extra kunststof laag 
worden beschermd. Bovendien hebben ze bij regen en slecht weer zeer goede lichtreflecterende eigenschappen.

Gesegmenteerde reflecterende strepen:
Gesegmenteerde en met behulp van de glaspareltechniek geproduceerde reflecterende strepen worden direct op de 
stof gelijmd. Dit maakt ze bijzonder licht en geschikt voor elastisch materiaal.

Reflecterende  
strepen
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Product vinden Alle informatie over BP® artikelen vind je ook  
in de BP® webwinkel op www.bp-online.com

Meer van BP®: www.bp-online.com

2010-845-8510 BP® Werkbroek 83 23

2010-845-8553 BP® Werkbroek 83 23

2010-845-8574 BP® Werkbroek 83 23

2010-845-8653 BP® Werkbroek 83 23

2011-845-8510 BP® Tuinbroek 83 24

2011-845-8553 BP® Tuinbroek 83 24

2011-845-8574 BP® Tuinbroek 83 24

2011-845-8653 BP® Tuinbroek 83 24

2012-845-8510 BP® Werkjack 83 20

2012-845-8553 BP® Werkjack 83 20

2012-845-8574 BP® Werkjack 83 20

2012-845-8653 BP® Werkjack 83 20

2013-845-8553 BP® Gilet 83 20

2013-845-8653 BP® Gilet 83 20

2014-845-8553 BP® Shorts 83 25

2014-845-8653 BP® Shorts 83 25

2015-845-85 BP® Functioneel  
werkjack voor heren

8160 31

2016-845-8553 BP® Overall 83 21

2017-845-85 BP® Functioneel 
werkjack voor dames

8160 31

2018-845-85 BP® Werkbroek voor dames 83 22

2018-845-86 BP® Werkbroek voor dames 83 22

2019-880-85 BP® Wind- en waterdichte broek 8160 37

2019-880-86 BP® Wind- en waterdichte broek 8160 37

2025-628-85 BP® Fleecejack 8160 33

2025-628-86 BP® Fleecejack 8160 33

2030-880-85 BP® Wind- en waterdicht jack 8160 36

2030-880-86 BP® Wind- en waterdicht jack 8160 36

2110-845-8553 BP® Werkbroek 83 23

2110-845-8653 BP® Werkbroek 83 23

2111-845-8553 BP® Tuinbroek 83 24

2111-845-8653 BP® Tuinbroek 83 24

2113-845-85 BP® Gewatteerd gilet 8160 32

2113-845-86 BP® Gewatteerd gilet 8160 32

2120-880-85 BP® Wind- en waterdicht jack 8160 34

2120-880-86 BP® Wind- en waterdicht jack 8160 34

2121-940-85 BP® Softshell jack v. heren 8160 29

2121-940-86 BP® Softshell jack v. heren 8160 29

2122-940-85 BP® Softshell jack v. dames 8160 29

2127-880-85 BP® Wind- en waterdicht jack 
voor dames

8160 35

2131-260-85 BP® T-shirt voor haar & hem 82 26

2131-260-86 BP® T-shirt voor haar & hem 82 26

2132-260-85 BP® Poloshirt voor haar & hem 82 26

2132-260-86 BP® Poloshirt voor haar & hem 82 26

2133-261-85 BP® Poloshirt, lange mouwen 82 26

2133-261-86 BP® Poloshirt, lange mouwen 82 26

2134-873-0065 BP® Sweatshirt v. haar & hem 82 27

2134-873-0066 BP® Sweatshirt v. haar & hem 82 27

2136-261-0065 BP® T-shirt voor haar & hem 82 26

2136-261-0066 BP® T-shirt voor haar & hem 82 26
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BP® HI-VIS COMFORT

2212-840-8553 BP® Werkjack 82 73

2212-840-8653 BP® Werkjack 82 73

2213-840-8553 BP® Werkbroek 82 73

2213-840-8653 BP® Werkbroek 82 73

2214-840-8553 BP® Tuinbroek 82 72

2214-840-8653 BP® Tuinbroek 82 72

2225-860-86 BP® Fleecejack 8160 71

2230-881-85 BP® Wind- en waterdicht jack 8160 74

2230-881-86 BP® Wind- en waterdicht jack 8160 74

2232-881-85 BP® Wind- en waterdichte broek 8160 75

2232-881-86 BP® Wind- en waterdichte broek 8160 75

BP® HI-VIS PROTECT

BP® MULTI PROTECT
2400-820-1332 BP® Werkbroek 82 61

2400-820-5332 BP® Werkbroek 82 61

2401-820-1332 BP® Tuinbroek 82 60

2401-820-5332 BP® Tuinbroek 82 60

2402-820-1332 BP® Werkjack 82 61

2402-820-5332 BP® Werkjack 82 61

2403-825-53 BP® Overhemd 82 62

2410-196-10 BP® Ronde sjaal – – 80

2421-871-54 BP® T-shirt, lange mouwen – 63

2425-860-53 BP® Fleecejack 8160 63

2430-820-1332 BP® Werkbroek 82 67

2430-820-5332 BP® Werkbroek 82 67

2431-820-1332 BP® Tuinbroek 82 66

2431-820-5332 BP® Tuinbroek 82 66

2432-820-1332 BP® Werkjack 82 67

2432-820-5332 BP® Werkjack 82 67

2433-820-5381 BP® Werkbroek 82 64

2434-820-5381 BP® Tuinbroek 82 65

2435-820-5381 BP® Werkjack 82 64

2206-590-6614 BP® Werkbroek 8360 46

2207-590-6614 BP® Tuinbroek 8360 47

2208-590-6614 BP® Werkjack 8360 46

2223-891-6614 BP® Wind- en waterdicht jack 8160 49

2236-590-6614 BP® Werkbroek 8360 55

2237-590-6614 BP® Tuinbroek 8360 54

2238-590-6614 BP® Werkjack 8360 55

2406-581-1432 BP® Werkbroek 83 44

2407-581-1432 BP® Tuinbroek 83 44

2408-581-1432 BP® Werkjack 83 43

2409-581-1432 BP® Overall 83 43

2424-860-0014 BP® Fleecejack 8160 50

2436-581-1432 BP® Werkbroek 83 52

2437-581-1432 BP® Tuinbroek 83 53

2438-581-1432 BP® Werkjack 83 52

BP® MULTI PROTECT PLUS

2610-835-5632 BP® Werkbroek 83 78

2611-835-5632 BP® Tuinbroek 83 79

2612-835-5632 BP® Werkjack 83 78

BP® WELDER’S COMFORT

> Bestendigheid tegen industrieel reinigen.
Vrijwel alle BP® artikelen zijn voorzien van het PRO-label. Dit label 
geeft aan dat de producten voldoen aan de eisen van ISO-norm 30023. 
Het kledingstuk is dan volgens ISO-norm 15797 getest op geschiktheid 
voor industrieel reinigen en is bestand tegen wasprogramma 1–8, tegen 
drogen in een tunnelfinisher en tegen trommeldrogen. Het PRO-label is 
echter geen wasvoorschrift. Het is belangrijk om elk BP® artikel eerst in 
de praktijk te testen alvorens het industrieel te laten reinigen.

Sommige BP® artikelen zijn niet voorzien van het PRO-label. Onder 
bepaalde omstandigheden kunnen ze echter toch industrieel worden 
gereinigd. Bij deze producten moeten vooraf uitgebreide wastests 
worden uitgevoerd om te bepalen hoe ze het best gereinigd kunnen 
worden. De volgende categorieën geven aan tegen welke vorm van 
industrieel reinigen het BP® artikel bestand is:

Matig bestand tegen industrieel reinigen:
≤ 40 °C, drogen aan de lucht

Bestand tegen industrieel reinigen: 
 ≤ 60 °C, gereduceerde droogtemperatuur

Zeer goed bestand tegen industrieel reinigen:  
≤ 75 °C, drogen in droogtrommel/tunnelfinisher

Volgens de 'cirkel van Sinner' zijn er bij het reinigingsproces vier factoren 
die invloed uitoefenen op het resultaat en de mate waarin het kledingstuk 
wordt belast: chemie, mechanische kracht, temperatuur en tijd. In de 
bovengenoemde categorieën hebben we om praktische redenen alleen 
rekening gehouden met de temperatuur bij het wassen en drogen. Bij de 
wastests moet in de praktijk natuurlijk ook rekening worden gehouden met 
de andere factoren.

Er overal goed  
uitzien. 

Gebruik onze andere collecties voor de perfecte 
aanvulling op jouw PBM-kledinglijn!

BP® kwaliteit.  
Ook na veelvuldig wassen.

Drogen in  
de trommel

Drogen in de  
tunnelfinisher/ 
droogkast

DroogsymbolenPRO-label (voorbeeld) Wassymbolen
Witte werkkleding en/of gekleurd 
garneersel, bleken met perazijnzuur 
toegestaan
Witte werkkleding, bleken met chloor-
houdende producten toegestaan
Witte werkkleding en/of gekleurd  
garneersel, bleken met waterstof-
peroxide toegestaan
Kleurige werkkleding

• met wasprogramma nr. 8  
van ISO 15797 gewassen

• gedroogd in de trommel of  
de tunnelfinisher en getest

1, 2

3, 4

5, 6
 

7, 8
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Twee dingen die perfect samengaan:
BProtected® en BP Workwear®.
De beschermende kleding BP® Multi 
Protect Plus is qua kleur en design 
gebaseerd op de moderne work-
wear-collectie BPlus. Hierdoor hebben 
interdisciplinaire teams die gekleed 
gaan in workwear en beschermende 
kleding een uniforme uitstraling in 
corporate design.

Innovatieve workwear-
kleding vind je in onze  
BP Workwear®-folder of op   
www.bp-online.com.


