
   SEPTEMBER 2018 

 
 

 
Tranemo Benelux 
Ecu 41  8305 BA Emmeloord  
www.tranemo.nl 

 

 
Tranemo zet de volgende stap in veiligheidskleding voor fysiek actieve dragers in de 
energie- en elektriciteitssector; deze nieuwe collectie kan zich meten met de beste vrijetijdskleding,  
qua comfort en bewegingsvrijheid. 
 

 Nieuwe vlamvertragende kleding met optimale bewegingsvrijheid; 
 Broeken voorzien van stretch panels; 
 Wind- en waterafstotende inherent vlamvertragende softshells. 

 
De softshell jacks passen perfect bij de broeken, zijn wind- en waterafstotend en bieden bescherming 
tegen vlamboog ongevallen met een indrukwekkende calorische waarde van 28 cal/cm². 
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De nieuwste versie van de catalogus met alle vlamvertragende artikelen 
is digitaal beschikbaar. Een wijziging ten opzichte van de hoofdcatalogus, 
is dat de EDGE CONTRAST range is gewijzigd naar de ZENITH 
collectie, met een iets gewijzigde doeksamenstelling. Zenith is ontwikkeld 
om zichtbaar te zijn langs het spoor, waar gewerkt wordt rondom hoge 
voltages en metaal.  
 
Download hier onze FR Catalogus 2018!  
 

 

 

Lyngs e Rainwear introduceert comfortabele 
vesten in de modellen:  
 
LR2171-07 Zwart microfleece vest/jack 
LR2191  Gebreid vest/jack met hoge kraag  
LR2199   Gebreid vest/jack met capuchon  
 
De LR2191 en LR2199 zijn beschikbaar in de 
kleuren: 06 grijs / 07 zwart  
 11 lichtgrijs / 07 zwart  

15 petrol / 07 zwart  
 
Profiteer nu van de introductie aanbieding: 

10* halen = 8 betalen 
*10 stuks per model 

Mail ons gerust voor meer informatie. 
 

  
Wij organiseren op donderdag 15 november a.s. opnieuw een training over vlamvertragende 
kleding & normeringen: 
In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 EN ISO 11612 
 LOI waarde 

 EN ISO 11611 
 EN ISO 13034 

 EN ISO 1149-5 
 IEC 61482-2 

Locatie: Showroom Tranemo Benelux, Ecu 41, Emmeloord. 
Tijden: 10:00 – 14.00 uur.  
Kosten: Deelname is gratis. 
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze training, kunt u zich hiervoor aanmelden 
via sales@tranemo.nl. Vol = Vol! 
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