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Tranemo Workwear: Innovatief in 
vlamvertragende kleding!
Een jong en snelgroeiend bedrijf met de focus op vlamvertragende antistatische 
veiligheidskleding, zo zou je Tranemo Workwear Benelux in een notendop kunnen 
omschrijven. Inderdaad is het slechts vier jaar geleden dat Lizette Platenkamp de organisatie 
in Nederland opstartte om de markt in de Benelux beter te kunnen bedienen. Waar in de 
meeste Europese landen al verkoopkantoren van Tranemo Workwear actief waren, ontbrak 
dat nog in de Benelux. Het Zweedse moederbedrijf Tranemo Textil AB bestond toen al ruim 
70 jaar en ontwikkelt en fabriceert sinds jaar en dag Zweedse kwaliteitswerkkleding en 
veiligheidskleding.  

te werken met milieubelastende chemicaliën zoals 
Proban en Pyrovatex, maar uitsluitend te werken met 
inherent vlamvertragende stoffen. Wilmar Platenkamp, 
productspecialist binnen Tranemo Benelux licht het toe: “Bij 
onze kleding zit de vlamwerendheid in de vezel zelf, deze 
wordt dus niet via een chemische toevoeging op de kleding 
aangebracht. Het voordeel hiervan is dat de vlamwerendheid 
in de vezel zit en je deze er dus niet uitwast. De kleding 
behoeft niet te worden geïmpregneerd of behandeld 
na het wassen. En alle kleding kan industrieel (maar ook 
thuis) worden gewassen.De inherent vlamvertragende stof 
die Tranemo Workwear gebruikt noemt men Cantex. Het 
is een eigen ontwikkeling en de stof gedraagt zich in het 
draagcomfort als katoen. Het maakt dat de kleding zeer 
zacht en comfortabel te dragen is”. 

Hoogste normeringen

Het belangrijkste van vlamvertragende kleding is uiteraard 
niet het draagcomfort, maar de technische functionaliteit en 
op dat punt voldoet de kleding van Tranemo Workwear aan 
de hoogst gestelde eisen. 

Zo behaalt de Cantex kleding met slechts één kledinglaag 
in de vlamboognormtest (IEC 41682) klasse 2, en in 
de vlammentest EN ISO 11612 (voorheen EN531) zelfs  
klasse E3 en D3 (D3 in combinatie met onderkleding). Dit 
betekent dat de kleding zeer geschikt te gebruiken is in de 
metaalbewerking en gieterijen. Daarnaast wordt de Cantex 
kleding veel ingezet in de petrochemie en bij elektriciteits- 
en energiebedrijven. Wilmar vertelt: “We merken een 
enorme vraag uit de markt naar deze kleding. In Zweden 
verkoopt men deze kleding uiteraard al wat langer en zijn  
concerns zoals SSAB en Berendsen Zweden al jaren grote 
afnemers. Wat wij vernemen uit de markt is dat de eisen 
die aan de kleding worden gesteld steeds hoger worden 
en dat onze hoge genormeerde kleding in combinatie 
met de duurzaamheid en draagcomfort de gebruikers erg 
aanspreekt”. 

Uitgebreid assortiment vlamvertragend

Het Cantex assortiment van Tranemo Workwear bevat drie 
verschillende lijnen: Cantex high visibility (geel), Cantex 
marine en Cantex Protech-Me, de kledinglijn specifi ek 
geschikt voor de metaal- en gieterij industrieën. Naast de 
drie Cantex lijnen is afgelopen jaar een nieuwe ‘Aramide’ 
lijn aan het assortiment toegevoegd. Deze lijn is samen met 
het Noorse Energiebedrijf Stattkraft ontwikkeld en voldoet 
ook aan de hoogste normeringen. Het bijzondere aan deze 
kledinglijn is dat deze tevens wordt aangeboden in de High 
Visibility EN471 norm in 3 kleuren, te weten: oranje/

marine, rood/marine en geel/marine. Deze kleding is zeer 
slijtvast en licht en comfortabel van gewicht en daardoor 
breed inzetbaar in diverse zwaardere bedrijfstakken. 

Veel aandacht bij veiligheidskleding gaat veelal uit naar 
de bovenkleding die wordt gedragen. Wilmar benadrukt 
dat laag-op-laag de beste bescherming biedt. “We 
komen nog steeds tegen dat polyester ondergoed onder 
de vlamwerende kleding wordt gedragen. Soms wordt 
gezegd dat je nog beter geen kleding aan kunt trekken 
dan verkeerde kleding, en dat is ook zo. Wij kleden onze 
klanten aan vanaf het vlamwerende ondergoed tot aan 
de waterdichte vlamwerende winterjas.  Zo hebben we 
een uitgebreid pakket vlamvertragende antistatische 
onderkleding, van t-shirts tot overhemden, van fl eecejacks 
tot sokken. Sinds kort hebben we ook vlamwerend dames 
ondergoed en vlamwerende helmmutsen en riemen! En 
we putten daarbij uit grote voorraden”.

Afrondend wil Lizette graag nog kwijt dat de focus van 
Tranemo Workwear weliswaar op vlamvertragende 
kleding ligt, maar dat de oorsprong veel breder ligt. “Ik 
nodig iedereen ook onze andere kledinglijnen eens 
te bekijken, we hebben een prachtig mooi pakket 
kwaliteitswerkkleding en regenkleding voor alle mogelijke 
industrieën!”, aldus Lizette Platenkamp. Alle informatie 
over de vlamvertragende kleding van Tranemo Workwear 
en de contactgegevens zijn te vinden op de vernieuwde 
website: www.tranemoworkwear.nl   <<

En de werkwijze in de Benelux blijkt succesvol. 
Wat Lizette Plantenkamp de laatste jaren heeft 
gemerkt is dat klanten het persoonlijke en snelle 

contact in combinatie met vlotte leveringen erg op prijs 
stellen. “Onze organisatie is overzichtelijk en effi ciënt 
ingericht, wat betekent dat we de klanten vlot kunnen 
bedienen en snel met antwoorden of prijzen komen. Ons 
moederbedrijf verzorgt het volledige voorraadbeheer en 
de logistiek, en doen dat gedeelte goed. Met drie dagen 
worden de klanten in de Benelux beleverd en waar dat 
nodig is kan dat nog sneller! Bovendien wordt de meeste 
werkkleding geproduceerd in de eigen fabriek van Tranemo 
in Bulgarije. Extra naaisters in Zweden verzorgen samples 
en aanpassingen aan bestaande producten en zo kunnen 

we fl exibel inspelen op specifi eke wensen van klanten.” 
Tranemo Workwear Benelux bedient via haar dealernetwerk 
de klanten ook met Lyngsoe Rainwear, waarvoor men het 
importeurschap heeft voor de Benelux. “We merken dat 
het pakket regenkleding van Lyngsoe heel mooi aansluit op 
de werkkleding van Tranemo, en dat komt met name door 
het brede pakket vlamvertragend/antistatisch wat Lyngsoe 
heeft, net als Tranemo Workwear”, aldus Lizette Platenkamp. 

Innovatief in vlamvertragend: keuze voor duurzaamheid

Al jaren heeft Tranemo Workwear de focus op de ontwikkeling 
van vlamvertragende stoffen en drie jaar geleden heeft men 
een opvallende keuze gemaakt. Men koos ervoor niet meer

Jong snelgroeiend bedrijf
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