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#InventingWorkwear

herfst/winter 2017 I Snickers Workwear

Toen Snickers Workwear 40 jaar geleden van start 
ging, vonden wij het concept moderne werkkleding 
uit. Want wij weten dat betere werkkleding verschil 
maakt. Terwijl je werkt, maar ook voor de jaren die 
nog komen. En daarom blijven we de grenzen van 
werkkleding verleggen.

#Inventing
Workwear
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Het koude seizoen houdt nooit op om ons bij  
Snickers Workwear te inspireren. Slecht licht,  
koude temperaturen en natte omstandigheden zijn 
een echte test voor jouw werkkleding. De uitdagin-
gen die jij in je werk tegenkomt, zijn onze uitdagingen 
in het lab. Hier zoeken we naar en testen we nieuwe 
functionele materialen en bedenken we nieuwe  
slimme oplossingen die het comfort en de  
functionaliteit van je werkkleding verbeteren.

In dit magazine nemen we je mee op reis naar Åre 
in Zweden, waar Isak Stålenhag en de mannen van 
Åre Timmerhus massief houten huizen bouwen met 
technieken die nog uit de 12e eeuw stammen, soms in 
temperaturen onder de -30 graden. We hebben ook 
een bezoek gebracht aan de Zwitserse voormalige 
snowboard olympiër Marc Iselin, die nu een bedrijf 
heeft waar ski’s, fijn timmerwerk en designmeubelen 
worden gemaakt. We hopen dat je het net zo  
interessant en inspirerend vindt om meer te lezen 
over hun ambachten en hun aandacht voor details  
als wij!

We geven je bovendien een kijkje in de nieuwe  
aanvullingen voor het Herfst/Winterseizoen 2017. 
Bekijk onze nieuwe fantastische kleding voor de base 
layer, ons uitgebreide high-visibility assortiment en 
onze slimme en comfortabele accessoires – en doe 
inspiratie op ter voorbereiding op de herfst en winter!

Veel leesplezier!

Fritjof Henmark
Assortment Manager, Snickers Workwear

“Elk fantastisch 
ambacht begint 
met een uitvinding”
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Åre Timmerhus

Nieuw
Oude te
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Åre Timmerhus

we huizen.
echnieken.

De winters in Åre in Zweden zijn lang en koud. 
Toch werken Isak Stålenhag en zijn collega’s van 
Åre Timmerhus het hele jaar buiten aan het  
maken van massief houten huizen. Daarvoor is 
het noodzakelijk om juist gekleed te gaan. 
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Åre Timmerhus

HHet werken met hout zorgde ervoor dat 
Isak Stålenhag begon aan een carrière 
als timmerman.  Maar als stagiaire bij 
een groot bouwbedrijf in Stockholm 
ontdekte hij al gauw dat hij nauwelijks 
hout aanraakte. 
“We werkten voornamelijk met beton, 
staal en pleister. Alleen de boeiboor-
den en deurkozijnen waren van hout,” 
vertelt hij.

Een huis dat eeuwen blijft staan
Isak overdacht zijn alternatieven en 
besloot zich te richten op het tradi-
tionele timmermansvak. Hij liet de grote 
stad achter zich en volgde een cursus 
in de kunst van het maken van massief 
houten huizen. Sinds 2004 heeft hij 
zijn eigen bedrijf, Åre Timmerhus, dat 
geheel gewijd is aan het traditionele 
ambacht van timmerwerk. 

“We bouwen en renoveren met 
technieken waarvan we weten dat ze 
al in de 12e eeuw in Zweden gebruikt 
werden,” vertelt hij. Veel van de huizen 
die hij heeft gerenoveerd komen uit de 
18e eeuw, en in enkele gevallen zelfs 
nog uit de 17e eeuw. 

“Het mooie van oude bouwtech-
nieken is dat ze, waar ter wereld je ook 
bent, gedurende lange tijd zijn verfijnd 
om te passen bij de geografie en het 
klimaat van elke plek.”

Nieuwe huizen met  
oude technieken
Terwijl we praten zijn Isak en zijn 
collega’s bezig aan de bouw van een 
groot nieuw huis van in totaal 180 
vierkante meter. De klant heeft uitdruk-
kelijk gevraagd om een nieuw huis dat 
ecologisch is, vrij van chemicaliën en 

gemaakt van fantastisch materiaal. 
“Wij bouwen het zoals huizen 

honderd jaar geleden werden ge-
bouwd. Alle muren zijn van massief 
hout, met houten gevelplanken aan 
de buitenkant. De isolatie is gemaakt 
van schuimglas, een soort gerecycled 
glas dat precies op leca-blokken lijkt. 
Verder gebruiken we alleen hout, steen 
en klei,” legt Isak uit.

Het huis wordt gebouwd  
en afgebroken 
Het opbouwen van een massief houten 
huis op de uiteindelijke bestemming 
duurt drie dagen. Maar het wordt 
vooraf gegaan door lange voor-
bereidingen binnenshuis. De zorgvuldig 
geselecteerde boomstammen van 
langzaam groeiende dennenbomen 
worden eerst aan twee kanten vlak 
gezaagd. Elke stam wordt aangepast 
voor een specifieke plaats en zorgvuld-
ig gemarkeerd met een getal. Stam 
voor stam wordt het huis binnen in een 
grote stal opgebouwd. Wanneer het 
klaar is, wordt het afgebroken en deel 
voor deel op een vrachtwagen geladen 
en naar de bouwlocatie gereden. 

“Wanneer de muren staan en het 
dak zit erop, is het huis min of meer 
af. Het gewicht van het dak drukt de 
stammen op elkaar en zorgt voor dich-
te, dikke muren die eigenlijk helemaal 
geen extra isolatie nodig hebben. 

“WAT GOED 
IS VOOR DE 
ECOLOGIE, IS 
GOED VOOR DE 
ECONOMIE”

Goede ecologie is  
goede economie
De stammenconstructie zorgt voor een 
stabiel en stevig huis, dat niet te leiden 
heeft van verzakking en vorstschade 
zoals bij moderne bouwtechnieken 
het geval is. De basiskosten voor het 
bouwen van een traditioneel massief 
houten huis liggen iets hoger, maar de 
verwachte levensduur van het huis is 
veel langer. 

“Wij denken dat we hier een punt 
hebben. De huizen die wij bouwen 
bevatten geen plastic, ze ademen en ze 
blijven gezond. En op de lange termijn 
denken wij dat wat goed is voor de 
ecologie, ook goed is voor de econo-
mie,” meent Isak.
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Åre Timmerhus

MASSIEF HOUTEN  
HUIZEN IN HET KORT
Een massief houten huis 
wordt gemaakt van stam-
men tot 20 cm dik. De 
stammen worden op elkaar 
gelegd en op elke hoek met 
elkaar verbonden in een 
soort vlechtpatroon. Om 
de wanden recht te houden 
en te zorgen dat de stam-
men niet buigen, worden 
ze op elkaar verankerd met 
ronde houten pennen. Een 
traditioneel dak met dak-
pannen van klei zorgt voor 
een groot gewicht zodat 
de stammen stevige en 
winddichte muren vormen. 
In Zweden worden massief 
houten huizen traditioneel 
afgetimmerd met houten 
latten aan de buitenkant en 
rood geschilderd.  

Voor massief houten huizen 
worden geen spijkers of 
schroeven gebruikt. Alles 
wat nodig is, is een bijl, een 
zaag en een beitel, hoewel 
modern elektrisch gereed-
schap wel tijd bespaart. 
Vooral de kloofbijl is een 
belangrijk gereedschap 
wanneer de stammen en 
hoekverbindingen gevormd 
moeten worden.
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Åre Timmerhus

“Bij extreme  
kou breken  
bijlen gewoon”
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Åre Timmerhus

Naam: Isak Stålenhag
Leeftijd: 38
Woont: Offerdal, Jämtland, Zweden
Werk: Oprichter en eigenaar van  
Åre Timmerhus
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Åre Timmerhus

Uitdagende omstandigheden
In een klimaat waar de temperatuur vaak 
onder de -30 graden C daalt, zijn goed 
geconstrueerde huizen nodig, maar ook 
goede kleding voor de vaklieden die de 
huizen bouwen.

“Normale winterdagen zijn helemaal 
niet zo erg. Dan is het mooi en droog. 
Maar wanneer de temperatuur onder de 
-30 daalt krijgen we problemen. Wan-
neer het echt koud is, wordt het staal in 
ons gereedschap zwak. Wanneer ik de 
bijl in een keiharde knoest hak, kan de 
rand breken. Koevoeten en spanners 
kunnen ook breken”, vertelt Isak.

Handen en voeten  
blijven moeilijk warm
Een ander probleem bij echt lage tempe-
raturen zijn de handen. Het is een goed 
idee om een dunne binnenhandschoen in 
je normale werkhandschoenen te dragen. 
Volgens Isak stelt dit hem in staat om te 
werken bij nog eens 10 graden meer kou.

“Maar om bestand te zijn tegen -30 
heb je wanten nodig en die maken je 
onhandig.” En het uitdoen van een licht 
vochtige want is moeilijk als het koud is. 

Isak zorgt ervoor dat hij elke dag 3-4 
paar identieke handschoenen meene-
emt, zodat hij altijd een droog paar aan 
kan trekken.

“Hetzelfde geldt voor je voeten. Ik 
draag een dunne wollen sok als eerste 
laag op mijn huid en daar overheen 
een dikkere sok, die ik elke pauze ver-
vang. Veiligheidsschoenen met stalen 
neuzen zijn problematisch omdat het 
staal je schoenen afkoelt en je tenen 
koud maken.”

De kunst van goed gekleed gaan
Om warm te blijven, kleedt Isak zich  
in laagjes. 

“Op mijn huid draag ik een wollen 
base layer. Ook als het echt koud is, 
transpireer je veel. Wol is speciaal 
omdat het vocht wegleidt, en wel blijft 
verwarmen ondanks het feit dat het 
licht vochtig is,” vertelt Isak. 

Over zijn base layer draagt Isak een 
normale werkbroek. Voor zijn bovenlijf 
draagt hij een verwarmende tussen-
laag over het wollen base layer shirt 
heen. Soms voegt hij een gevoerde 
bodywarmer toe met daaroverheen 
een shelljack. 

“Ik ben van nature warm. Alleen 
wanneer het regent, draag ik een 

shelllaag over mijn broek. Maar ik draag 
wel graag een jack. Het is belangrijk 
dat het shelljack ruimte biedt aan de 
kleding die ik eronder draag. En een 
hoge kraag is belangrijk om mijn nek te 
beschermen. Als het mogelijk is wil ik 
graag een base layer met een col.” 

“WOL IS  
DUURDER, 
MAAR IK WIL 
NIETS ANDERS.”
Niets is zo goed als echte wol 
Door de jaren heen heeft Isak één ding 
geleerd: wol is van een klasse apart. Dat 
geldt voor zowel warmte, vochttransport 
als frisheid. 
“Wol is duurder, maar ik wil niets anders. 
Een voordeel is dat het fris blijft, niet gaat 
ruiken en niet zo vaak gewassen hoeft te 
worden,” meent Isak. 

PHOTO:  Emma Bergstrand 

Naam: Robert Lindberg
Leeftijd: 51
Woont: Krokom, Jämtland, Zweden
Werk: Bouwen van massief houten huizen

Naam: Olle Nyberg
Leeftijd: 36
Woont: Valne, Jämtland, Zweden
Werk: Bouwen van massief houten huizen



13Snickers Workwear I herfst/winter 2017

Åre Timmerhus

Naam: Linus Persson
Leeftijd: 27
Woont: Offerdal, Jämtland, Zweden
Werk: Directeur en bouwer van massief 
houten huizen

“Wanneer je een dunne bin-
nenhandschoen in je normale 
handschoen draagt, kun je 
meestal tien graden meer kou 
verdragen dan anders moge-
lijk is.”

“Niets is zo goed als wol voor 
truien, sokken en de base layer.” 

“Wanneer het echt koud is 
en je moet één handschoen 
uitdoen. Stop de handschoen 
binnen in je jack zodat hij warm 
blijft. Een vochtige hand-
schoen bevriest in no time.”

“Wanneer het koud en nat is, 
moet je voldoende kleding 
meenemen zodat je je gedu-
rende de dag kunt omkleden.”

“Draag gehoorbescherming, 
dat helpt ook tegen de kou. 
Met de oordoppen zitten je 
muts of beanie strak en kan er 
geen kou binnendringen.”

VIJF TIPS VAN ÅRE TIMMERHUS 

Om de kou 
de baas te 
blijven!

“…en draag NOOIT een  
katoenen t-shirt direct op je 
huid: Je wordt in no time nat 
en koud”.
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Nieuws & accessoires

9007 RuffWork, Pilotenmuts
1101 RuffWork, 37.5® Isolerende Parka
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Nieuws & accessoires

WARM EN ZICHTBAAR IS EEN 
FANTASTISCHE COMBINATIE 
VOOR VEILIG WERKEN IN KOUDE 
OMSTANDIGHEDEN.

warm & cool 
In tegenstelling tot synthetische 
sokken hebben Merino wollen 
sokken actieve vezels die 
reageren op veranderingen in 
de lichaamstemperatuur. Ze 
helpen je om warm te blijven 
wanneer het koud is en koel 
wanneer het warm weer is. 
www.merino.com

9583 Weather Tufgrip Gloves

Waterdichte, gevoerde en 
krachtige bescherming met 
een uitstekende pasvorm. 
Werkhandschoen met zware 
versterkingen en voering 
voor bescherming en een 
stevige grip. 

FLEXIWORK WOL 
– VOOR EXTRA 
WARMTE
De combinatie van wol voor warmte  
en polyamide voor sterkte maakt deze 
fantastische kledingstukken voor de 
base layer warm, ventilerend én duur-
zaam. Met extra wollen badstof op 
plaatsen waar extra warmte nodig is.

9215 AllroundWork,  
37.5® Wollen Mid Sokken

9029 RuffWork, High Vis Pilotenmuts

9441 FlexiWork Seamless Wollen Shirt 
met lange mouwen
9442 Flexiwork Seamless Wollen Legging

FLEXIWORK  
Seamless  
Multifunctionele Muts
Je kunt dit multifunctionele 
hoofddeksel net zo dragen als je 
wilt - als balaclava, hoofdband, 
beanie of halsverwarmer. Het 
ideale kledingstuk om bij je te 
hebben wanneer de  
temperatuur daalt. 

FLEXIWORK  
Seamless Balaclava
Ontwikkeld om warmte en 
bescherming tegen het weer 
te bieden bij gebruik onder 
een helm. Met een zacht en 
fantastisch comfort, maar 
toch licht en dun voor een 
goede pasvorm.
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Tips & tricks

Blijf droog om 
warm te blijven

”In laagjes 
gekleed 
gaan voor 
optimaal 
comfort”

Maria Brodd 
Product Developer

WARM BLIJVEN  
WANNEER HET KOUD IS

Wat je direct op de huid draagt is de sleutel tot droog en ge-
ventileerd blijven. Al onze kledingstukken voor de base layer 
bieden een naadloos comfort en fantastische pasvorm, 
maar met verschillende mate van ventilatie en warmte, 
afhankelijk van hoe actief je bent op je werk. 
Kies uit onze nieuwe base layer collecties, Flexi Work, Flexi 
Work Wool of LiteWork 37.5® voor actief vochttransport.

Het is niet zo moeilijk om je warm te 
kleden wanneer het koud is. Maar 
om juist gekleed te gaan wanneer je 
moet werken in koude omstandighe-
den vraagt wat meer overdenking. 
Intensief en hard werken betekent 
vaak dat je zweet. Maar wanneer het 
tempo afneemt, koelt het zweet af 
waardoor je het koud krijgt.
 
Dan heb je geavanceerde ventilatie en 
de mogelijkheid tot controle en regu-
lering van de lichaamswarmte nodig. 
Mijn advies is om je in drie lagen te 
kleden om warm, droog en comforta-
bel te blijven.

9409 LiteWork Seamless 37.5® Legging  
9418 LiteWork Seamless 37.5® Shirt met lange mouwen  
9217 LiteWork, 37.5® Sokken
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Luchtige materialen zijn uitstekend als tussenlaag. Onze 
kleding is ontworpen om te isoleren door middel van een 
luchtzak rond je lichaam die je warm houdt. Kies uit ons  
brede assortiment kledingstukken voor de warme mid-layer 
van materialen zoals micro fleece, fleece, dons en wattering.

Houd de  
warme vast

Een shell om de  
elementen te weerstaan
De laatste stap om goed gekleed te gaan is een buitenlaag 
van een hoge kwaliteit, die een betrouwbare bescherming 
biedt tegen wind en water. Kies kleding die waterdicht is 
en ademt, maar wel sterk is en bestand tegen de slijtage 
van hard werken, zodat je droog, warm en comfortabel 
blijft in koude, winderige en natte omstandigheden.

9435 Body Mapping ½ Zip Micro Fleece  
9434 Body Mapping Micro Fleece Broek 
9217 LiteWork, 37.5® Sokken

6901 AllroundWork, Waterproof Shell Broek 
1303 AllroundWork, Waterdicht Shell Jack 
9024 Flexiwork, Stretch Fleece Beanie 
9574 Precision Protect Gloves
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Vorm & uitstraling

AW
Vorm

8101 AllroundWork 37.5® Isolerend Jack
9438 Body Mapping Micro Fleece Jack
6200 AllroundWork, Werkbroek+ met holsterzakken
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Vorm & uitstraling

17:
m & uitstraling
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Vorm & uitstraling

9441 FlexiWork Seamless Wollen Shirt met lange mouwen
3214 Canvas+ Broek met Holsterzakken
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Vorm & uitstraling

1200 AllroundWork, Softshell Jack
9438 Body Mapping Micro Fleece Jack
9441 FlexiWork Seamless Wollen Shirt met lange mouwen
9054 FlexiWork, Seamless Multifunctionele Muts
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Vorm & uitstraling

8513 LiteWork, 37.5® Shirt met 
Lange Mouwen
6307 LiteWork, 37.5® Werkbroek
9418 LiteWork, Seamless 37.5® Shirt 
met lange mouwen
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Vorm & uitstraling

8501 RuffWork, Geruit Gevoerd Flanellen 
Shirt met Lange Mouwen
2502 Classic T-Shirt
6215 RuffWork Katoen, Werkbroek+  
met holsterzakken
9574 Precision Protect Gloves
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Vorm & uitstraling

9441 FlexiWork Seamless Wollen 
Shirt met lange mouwen
6903 FlexiWork, Werkbroek+
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Vorm & uitstraling

1100 AllroundWork, 37.5® Isolerend Jack
6619 AllroundWork, 37.5® Isolerende Werkbroek
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Vorm & uitstraling

1100 AllroundWork, 37.5® Isolerend Jack
6200 AllroundWork, Werkbroek+ met holsterzakken
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Vorm & uitstraling

8101 AllroundWork 37.5® Isolerend Jack
8001 FlexiWork, Stretch Fleece Jack
9425 FlexiWork, Seamless Shirt met lange mouwen
6902 FlexiWork, Werkbroek+ met holsterzakken
9574 Precision Protect Gloves
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Vorm & uitstraling

1200 AllroundWork, Softshell Jack
6201 AllroundWork, Werkbroek met holsterzakken 
2810 Sweatshirt
9054 FlexiWork, Seamless Multifunctionele Muts
9583 Weather Tufgrip Gloves
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Vorm & uitstraling
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Vorm & uitstraling

9015 Reversible Beanie
1300 FlexiWork, Stretch Waterproof Shell Jack
8001 FlexiWork, Stretch Fleece Jack
9418 LiteWork Seamless 37.5® Shirt met lange mouwen
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Vorm & uitstraling

9015 Reversible Beanie
2905 ½-Zip Wollen Sweater
4512 AllroundWork 37.5® Isolerende Bodywarmer
9418 LiteWork Seamless 37.5® Shirt met lange mouwen
6200 AllroundWork, Werkbroek+ met holsterzakken
9583 Weather Tufgrip Gloves
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Vorm & uitstraling

8000 FlexiWork, Stretch Fleece Hoodie
9441 FlexiWork Seamless Wollen Shirt met lange mouwen
6902 FlexiWork, Werkbroek+ met holsterzakken
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Vorm & uitstraling

9024 Flexiwork, Stretch Fleece Beanie
9426 FlexiWork, Seamless Shirt
2806 Dames Zip Hoodie
6903 FlexiWork, Werkbroek+
9323 Precision Flex Comfy Gloves
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Vorm & uitstraling

9015 Reversible Beanie
9438 Body Mapping Micro Fleece Jack
3212 DuraTwill Broek met Holsterzakken
9585 Power Core Gloves
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Vorm & uitstraling

1300 FlexiWork, Stretch Waterproof Shell Jack
8001 FlexiWork, Stretch Fleece Jack
9425 FlexiWork, Seamless Shirt met lange mouwen
6902 FlexiWork, Werkbroek+ met holsterzakken
9325 Weather Flex Guard Gloves
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Vorm & uitstraling

8005 AllroundWork, Windproof 
Fleece Jack
9425 FlexiWork, Seamless Shirt 
met lange mouwen
6200 AllroundWork, Werkbroek+ 
met holsterzakken
9583 Weather Tufgrip Gloves
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Vorm & uitstraling

1101 RuffWork, 37.5® Isolerende Parka
8502 RuffWork, Geruit Flanellen Shirt met Lange Mouwen
2502 Classic T-Shirt
6202 RuffWork, Werkbroek+ met holsterzakken
9585 Power Core Gloves
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Zichtbaar en veilig

herfst/winter 2017 I Snickers Workwear
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Zichtbaar en veilig

Snickers Workwear I herfst/winter 2017

Blijf zichtbaar.  
Blijf veilig.
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Zichtbaar en veilig



41Snickers Workwear I herfst/winter 2017

Snickers Workwear 
presenteert een nieuwe 
high-vis collectie

Succesvolle 6-series vormt de basis voor 
nieuw design en eigenschappen.

“High-vis kleding is een belangrijk on-
derdeel van de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen wanneer je werkt in 
omstandigheden met slecht licht.  
Ons nieuwe uitgebreide assortiment 
high-vis kleding biedt een ruime 
keuze aan functionaliteit en comfort 
voor wie in het donker werkt.

“We weten dat ervaren en en-
thousiaste gebruikers van onze 
werkbroek de kniebescherming, de 

voorgevormde pijpen en de fantas-
tische pasvorm die ze gewend zijn 
zullen waarderen, terwijl ze daarnaast 
zichtbaar en veilig op het werk blijven.

NIEUWE BROEK

6230 AllroundWork 6331 AllroundWork 6932 FlexiWork 6931 FlexiWork 6931 FlexiWork 6639 AllroundWork

Nicole Rimér 
Hoofd Design

“ We hebben onze 
meest populaire ont-
werpen genomen en 
die broeken en jacks 
omgewerkt tot high-
vis uitvoeringen, met 
daarnaast enkele ei-
genschappen die  
door klanten werden 
gevraagd, zoals  
geïntegreerde  
houders voor  
ID-badges. ”
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“ Normale kleding is zichtbaar  
vanaf 150 meter afstand in het licht 
van het groot licht van een auto,  
terwijl heldere en reflecterende 
werkkleding al waargenomen wordt 
op een afstand van 450 meter.  ”

herfst/winter 2017 I Snickers Workwear

Het kan je leven redden wanneer 
je direct wordt gezien en opvalt
in gevaarlijke werkomgevingen.

Groot licht

Dimlicht

Op de afbeelding is te zien hoe de zichtbaarheid verschilt tussen personen die donkere, lichte of reflecterende kleding dragen in het groot licht en  
dimlicht van een auto. Donker persoon – donkere kleding. Wit persoon – lichtgekleurde kleding. Geel persoon – reflecterende werkkleding.

ADVIES EN ONDERHOUD
Het allerbelangrijkste, 
zorg dat je high-vis 
kleding voldoet aan de 
ISO-normen! 
Zie onze snelgids op de 
volgende pagina.

Zorg dat de high-vis 
kleding altijd dicht 
wordt gedragen om te 
zorgen voor maximale 
bescherming en om 
het risico van vastra-
ken te reduceren.

Vuistregel: Hoe viezer 
de high-vis kleding 
wordt, hoe minder 
effectief ze wordt. Zorg 
goed voor al je kleding 
en was ze regelmatig. 
Was altijd binnenstebui-
ten om de reflecterende 
tape te beschermen. En 
volg natuurlijk de was- 
en onerhoudsvoor-
schriften!

En wijzig, knip of verwij-
der nooit de reflecte-
rende of fluorescerende 
delen.

Zichtbaar en veilig

Susanne Hultin 
Business Developer 
Protective wear

1 3

4
2
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Het verschil tussen  
oranje en geel

Het is meestal makkelijker om een persoon waar te 
nemen die gele fluorescerende kleding draagt in ver-
gelijking tot oranje. Dit komt omdat geel een grotere 
lichtgevende kracht heeft dan oranje, wat betekent dat 
wij het als feller waarnemen vanuit een specifieke hoek. 
In een wit winterlandschap geldt echter het tegenover-
gestelde. Dit komt omdat oranje een beter contrast 
vormt tegen een witte achtergrond. Dus, hoewel oranje 
een lagere luminantie heeft dan geel fluorescerend ma-
teriaal, is de oranje kleur beter zichtbaar in een winter-
landschap vanwege een hoger contrast. En in dit geval 
overtreft contrast de luminantie.

20471:2013 
EEN  
SNELGIDS...

HOE WERKT HET

Deze twee high-vis materialen 
worden aangevuld met niet- 
fluorescerend contrasterend 
materiaal in een groot aantal 
kleuren. Voor een certificering 
volgens EN ISO 20471:2013 mag 
het contrasterende materiaal 
niet afgeven tijdens het was-
sen, zodat de zichtbaarheid 
van de fluorescerende en re-
flecterende materialen van het 
kledingstuk niet verslechtert.

Het reflecterende materiaal 
is echter ontworpen om zicht-
baar te zijn wanneer het wordt 
verlicht in donkere omstandig-
heden. 

Het doel van de fluorescerende 
kleuren (meestal geel, oranje en 
rood neon) is zichtbaar zijn in 
schemering en daglicht én ook 
bij mist of nevel. 

Om een veilige werkomgeving te 
creëren en het risico van botsingen te 
verminderen heeft het Official Journal 
van de Europese Unie de EN ISO 20471: 
2013 norm uitgebracht. 

De norm specificeert de vereisten voor 
kleding die de aanwezigheid van de 
gebruiker visueel kenbaar kan maken. 
Er zijn prestatievereisten voor zowel 
kleur als retroreflexie, maar ook voor 
het minimum oppervlak en de plaats 
van de fluorescerende en reflecterende 
materialen.

Drie klasses
EN ISO 20471:2013 kent drie verschillen-
de klasses, waarbij klasse 3 de hoogste 
zichtbaarheid heeft. Voor elke klasse 
wordt in de norm aangegeven waar en 
hoeveel fluorescerend, reflecterend en 
contrasterend materiaal moet worden 
gebruikt. Geen van de fluorescerende 
en reflecterende materialen kan de 
ander vervangen bij het berekenen van 
het oppervlak omdat hun doel verschilt.

1 + 2 = 3?
Kledingstukken kunnen worden gecom-
bineerd om een hogere zichtbaarheid 
en klasse te bereiken. Het is echter niet 
altijd zo dat 1+2 gelijk is aan 3. Het is 
allemaal afhankelijk van de grootte van 
het oppervlak met het betreffende ma-
teriaal (fluorescerend en reflecterend).

Zichtbaar en veilig

Het verschil tussen fluorescerend, reflecterend  
en contrasterend materiaal. 
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Zichtbaar en veilig

1230 AllroundWork, High-Vis Softshell Jack, Klasse 3
6230 AllroundWork, High-Vis Werkbroek+  met Holsterzakken, Klasse 2
9093 WINDSTOPPER® Beanie
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Zichtbaar en veilig

1130 AllroundWork, High-Vis Werkbroek+  met 
Holsterzakken, Klasse 2
6639 AllroundWork, High-Vis 37.5 Isolerende 
Werkbroek+ Klasse 2
2905 ½-Zip Wollen Sweater 
9585 Power Core Gloves
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8043 Micro Fleece Jack High Visibility, Klasse 3
9441 FlexiWork, Seamless Wollen Shirt met lange mouwen
6932 FlexiWork, High-Vis Werkbroek+ met holsterzakken Klasse 2

Zichtbaar en veilig
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8000 FlexiWork, Stretch Fleece Hoodie
1300 FlexiWork, Stretch Waterproof Shell Jack
9015 Reversible Beanie
6931 FlexiWork, High-Vis Werkbroek+ met holsterzakken, Klasse 1

Zichtbaar en veilig
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ONTDEK MEER OP 
SNICKERSWORKWEAR.COM

STOER OP PAD
IN DE KOU
EN HET
DONKER

Het koude en donkere seizoen stelt extra hoge 
eisen aan je kleding. Dit zijn enkele suggesties 
voor producten die je werkdagen in herfst  
en winter kunnen verbeteren. Lees ze door – 
en volg Snickers Workwear op Instagram en 
Facebook voor vroegtijdige informatie over 
nieuwe producten.

1  RuffWork, Geruit Gevoerd Flanellen Shirt met Lange Mouwen 2  Hultafors 
Utiliteitsmes URZ 3  XTR D3O® Kniebeschermers 4  Hultafors Trekking Bijl 
– Classic 5  AllroundWork, 37.5® Isolerend vest 6  Solid Gear Star Camo 
Infinity 7  Hultafors Utiliteitsmes USRA 8  Hultafors Utiliteitsmes URA  
9  AllroundWork, 37.5® Isolerende broek 10 FlexiWork, Stretch Fleece Beanie 
11  Hultafors Reserve Haakmes UBH 12 Hultafors Tool Bucket 13 Hultafors 
Utility mes Safety UBS 14 Hultafors Utility mes Performance UBP 15 Hultafors 
Rolbandmaat BT 16 RuffWork, 2-pak Cordura Wollen Sokken 17 Wibe Step 
Ladder 55P 18 Hultafors Outdoor Mes OK4 and Hultafors Flint FS
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Ontmoet Marc Iselin

Aandacht 
voor detail
Olympisch skiër wordt timmerman
De Zwitserse atleet Marc Iselin, die vanaf zijn geboorte een 
skiliefhebber was, heeft meegedaan aan zowel de Olympische 
spelen als de Wereldbeker.  Tegenwoordig heeft hij zijn eigen 
ski-, snowboard- en meubelwerkplaats in Dietikon, net buiten 
Zürich in Zwitserland.
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Ontmoet Marc Iselin

s
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Ontmoet Marc Iselin

Hoe ben je wintersporter  
geworden? 
Mijn beide ouders waren skileraar. Dus 
ik leerde al skiën voordat ik met school 
begon. Het bleek al snel dat ik talent 
had en ik won diverse regionale ski-
wedstrijden in mijn leeftijdscategorie. 
Zo ben ik in de ploeg voor de ZSV (the 
Zurich Ski Federation) beland. 

Wat gebeurde toen? 
In 1990, toen ik ongeveer 10 jaar was, 
kreeg ik echt belangstelling voor snow-
boards. En daar heb ik mijn ware passie 
gevonden. Dus na de millenniumwis-
seling ben ik gestopt met skiën om me 
op mijn volgende carrière te richten. Ik 
volgde een opleiding in timmeren en 
kasten maken.  

Ben je teruggekeerd  
naar de wintersport? 
Het duurde niet lang voordat ik weer op 
de piste stond. Ik was zo in de ban van 
snowboarden dat ik al snel na 2002 weer 
begon met trainen voor wedstrijden. Ik 

was gelijk succesvol. Na slechts twee 
jaar, in de winter van 2004/2005, nam ik 
deel aan de wereldbekerwedstrijden. Ik 
stond dat jaar twee keer op het erepo-
dium en nog meerdere keren daarna. Ik 
ben drie keer nationaal kampioen van 
Zwitserland geweest. Ik heb zelfs voor 
de Olympische spelen getraind. 

Wat is je grootste  
sportieve succes?
In 2010 vertegenwoordigde ik Zwitser-
land tijdens de Winter Spelen in Van-
couver. Dat zijn mooie herinneringen. 
Het was een zware wedstrijd en het 
hoogtepunt van mijn sportieve carrière. 
En het was ook gelijk het einde.

Wie zijn je belangrijkste  
begeleiders geweest op je  
weg naar sportief succes?
Dat is toch wel Günter Wiesmann 
geweest. Hij had 50 jaar ervaring in het 
ontwerpen van wedstrijdski’s en steun-
de me altijd tijdens mijn wedstrijden. 
Vanaf het winterseizoen 2007/2008 

en daarna ontwierpen en maakten we 
samen snowboards. Dat gaf mij de 
kans om mijn praktische vaardigheden 
als timmerman te gebruiken. Met zijn 
uitgebreide ervaring was Günter ervoor 
verantwoordelijk dat onze producten 
volgens de hoogste standaard werden 
ontworpen en gemaakt. Ik heb in die 
tijd veel van hem geleerd. 

Voor wie heb je snowboards  
gemaakt? 
Na enkele pogingen waren onze snow-
boards zo goed dat ik ze gebruikte op 
mijn eigen wedstrijden. Daarom was 
ik ook zo succesvol. Ik was in staat om 
boards te maken die perfect ontwor-
pen waren voor mijn wensen en de 
eisen van elke afzonderlijke wedstrijd. 



53Snickers Workwear I herfst/winter 2017

Ontmoet Marc Iselin

Wat gebeurde er na je terugkeer 
naar de wintersport? 
In 2011, tegen zijn pensioengerechtigde 
leeftijd aan, vroeg Günter Wiemann me 
of ik zijn ski- en snowboardwerkplaats 
over wilde nemen. Dat heb ik natuurlijk 
met veel plezier geaccepteerd. Samen 
met een specialistische timmerman 
heb ik dit ontwikkeld tot de specialisti-
sche ski- en snowboardwerkplaats die 
het nu is. 

Wie zijn tegenwoordig de  
klanten van je sportuitrusting-  
en timmerwerkplaats?
De meerderheid van mensen die be-
langstelling hebben voor mijn ski’s en 
snowboards zijn zeer ervaren skiërs 

en snowboarders. Al mijn klanten zijn 
op zoek naar iets bijzonders. Wie bij 
ons komt, wil ski’s of snowboards die 
perfect zijn ontworpen voor hun eigen 
vaardigheden en stijl. Er komen ook 
veel ski- en snowboardleraren bij me 
voor hun zeer unieke boards. 

Wat is het belang van  
klantenaanpassingen?
Het selecteren van de juiste vorm en 
het juiste materiaal heeft een belang-
rijk effect op de eigenschappen van 
het board. Het uiterlijk van het board is 
daar maar een klein onderdeel van. Te-
gelijkertijd hebben al mijn op speciaal 
gemaakte ski’s en snowboards ook een 
speciaal, opvallend uiterlijk. 

Kun je dat vergelijken met de 
meubels die je maakt?
Het is hetzelfde. Iedereen waar ik ski’s 
voor maak, wil ook graag uniek design 
in huis. Wanneer skiërs en snowboar-
ders langskomen en voorbeelden van 
gereserveerde meubels zien, bestellen 
ze meestal ook een meubel naast hun 
sportuitrusting. We hebben de samen-
werking en de wederzijdse waardering 
voor design van hoge kwaliteit al met 
elkaar gemeen, dus werken we ook 
goed samen in het maken van ongelo-
felijk mooi speciaal meubilair. 

Uit welke stappen bestaat het 
maken van ski’s en snowboards?
De eerste stap is het maken van de 
kern uit meerdere lagen hout. Dit moet 
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Ontmoet Marc Iselin

zo gebeuren dat deze zich kan aan-
passen aan de eisen en de capaciteit 
van de toekomstige gebruiker. Daar-
om werk ik met een CAD-systeem. Ik 
ontwerp de houten latten en boards 
met behulp van moderne CNC-machi-
nes. Vervolgens voeg ik handmatig de 
finishing touches toe. Tenslotte wordt 
de kern bedekt met glas, aramide, 
koolstofvezel, titaniet en synthetische 
harsen. De toplaag wordt hiermee in-
gekapseld om de ski of het snowboard 
een fantastische look te geven. Daarna 
hoeven we alleen nog maar de meta-
len randen te plaatsen en natuurlijk de 
bindingen aan te passen aan de fysieke 
eisen van de gebruiker. 

Waar besteed je bijzondere 
aandacht aan wanneer je ski’s en 
snowboards maakt?
Voor mij staat de befaamde Zwitser-
se precisie bovenaan het lijstje met 
criteria. Alles moet perfect op elkaar 
passen en zorgvuldig aangepast wor-
den aan de relevante specificaties. Er 
mogen geen compromissen zijn. 

Ik zie dat je Snickers Workwear 
draagt in je studio en werkplaats. 
Is daar een speciale reden voor? 
Volgens mij mag je ook geen compro-
missen sluiten als het gaat om het kie-
zen van werkkleding. Wanneer ik als een 
professional wil werken, heb ik de juiste 
spullen nodig. Dat geldt ook voor win-
tersporten. Wanneer ik amateuristische, 

inadequate uitrusting gebruik, zal ik mijn 
wedstrijden nooit winnen. En of het nu 
ski’s, snowboards of kleding betreft, 
alles moet goed passen en de juiste 
voorwaarden bieden zodat jij je alleen 
maar hoeft te richten op je prestatie. 

“WANNEER  
IK ALS EEN  
PROFESSIONAL 
WIL WERKEN, 
HEB IK DE  
JUISTE SPULLEN 
NODIG.”
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Dat geldt ook voor mijn werk in de 
studio. De kleding van Snickers Wor-
kwear past perfect. Met de broek kun 
je je vrij bewegen en ook op je knieën 
werken. De kniestukzakken zijn geïn-
tegreerd zodat de kniebescherming op 
zijn plaats blijft. De jacks en broeken 
hebben ruime zakken, wat inhoudt dat 
je je gereedschap; messen, meetlint, 
potlood, notitieboekje, altijd bij de hand 
hebt. De zakken hebben de juiste stijl 
en afmeting zodat er niets uit valt. De 
materialen zijn zorgvuldig geselecteerd 
zodat je niet transpireert wanneer je 
inspannend werk verzet. 

En er is nog een element dat echt op-
valt. De stijl van Snickers Workwear is zo 
uniek dat hun broek en jacks er niet echt 
als werkkleding uitzien. Dat betekent 
dat ik ze ook in mijn vrije tijd kan dragen, 
wanneer ik met mijn kinderen speel of in 
de tuin werk, bijvoorbeeld.  



Spelen is hard 
werken, vraag 
maar aan de  
kleding.

ONTDEK MEER OP 
SNICKERSWORKWEAR.COM

7503 FlexiWork, Junior Camo Hoodie
7505 FlexiWork, Junior Camo Broek
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