PERSINFORMATIE STIHL
De nieuwe bosbouwkleding STIHL FUNCTION Universal:
goed voorbereid op de dag van de veiligheid

Puurs, 6 april 2017.

Professionele bosarbeider of particuliere gebruiker, voor
wie

met

een

kettingzaag

werkt,

is

de

juiste

veiligheidskleding altijd een must. Naar aanleiding van de
dag van de veiligheid op 28 april stelt STIHL graag een
nieuwe kledinglijn voor de bosbouw voor. Met FUNCTION
Universal breidt STIHL haar aanbod uit met aantrekkelijk
geprijsde

kleding

die

het

verschil

maakt

door

de

ingebouwde snijbescherming, het hoge comfortniveau en
de talrijke praktische details. De nieuwe kleding is niet
alleen veilig, maar biedt ook een grote bewegingsvrijheid
dankzij de elastische zones. Andere kenmerken zijn de
extra verstevigde doornenafstotende zones, het sportieve
design en het ademende materiaal dat zorgt voor een
goede verluchting. Het aanbod omvat een jas, een broek
met tailleband en een tuinbroek.

Niemand wil letsels oplopen en dat betekent dat professionele
bosarbeiders noch particuliere gebruikers bereid zijn om
compromissen te sluiten op het vlak van veiligheid. Tegelijk
moet de kleding een hoog (draag)comfort bieden omdat ze
vaak meerdere uren per dag gedragen wordt terwijl de
gebruikers zwaar werk uitvoeren en daarbij veel kunnen
transpireren. Om ook particuliere gebruikers en bosarbeiders
die voor de aantrekkelijk geprijsde instapcategorie kiezen,
comfort en veiligheid te garanderen, heeft STIHL de nieuwe
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kledinglijn FUNCTION Universal ontwikkeld. Die combineert
een hoge snijbescherming met talrijke functionele details die de
veiligheid, de ergonomie en het comfort verhogen. Ondanks
haar stevigheid is de nieuwe veiligheidskleding toch een
blikvanger

dankzij

het

aantrekkelijke,

sportieve

design.

Bovendien gaat het om lichtgewicht kleding: de broek met
tailleband (maat M) weegt maar 1.250 gram - 100 gram minder
dan het vorige model.
 Snijbescherming: negen lagen materiaal als bescherming
tegen snijwonden – goed voor een beschermingsniveau
klasse 1.
 Bescherming tegen doornen: stevig materiaal op de knieën
en op de voor- en achterzijde van de benen beschermt tegen
doornen en verlengt de levensduur van de broek.
 Licht gewicht: de stof van de jas en van de broekdelen
zonder speciale bescherming tegen doornen is bijzonder licht
en past zich dankzij het mono-elastische stretchmateriaal
soepel aan de bewegingen aan. Het resultaat is een groter
draagcomfort ter hoogte van het zitvlak, de rug en de
schouders.
 Bewegingsvrijheid: voorgevormde knie- en elleboogzones
verhogen de bewegingsvrijheid.
 Verluchting: speciaal ademend materiaal in de oksels van
de jas en op de achterzijde van de beenstukken van zowel
de broek met tailleband als de tuinbroek zorgt voor een
goede verluchting.
 Zakken: de jas is voorzien van twee zijzakken en van een
borstzak met ritssluiting waarin bijv. een smartphone veilig
opgeborgen kan worden. De broeken zijn telkens van twee
zijzakken en een achterzak voorzien. De tuinbroek heeft
daarnaast nog een borstzak.
 Nierbescherming: bukken met de broek met tailleband?
Een nierbescherming houdt de onderrug warm, ook bij koud
weer.
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 Zichtbaarheid: De jas FUNCTION Universal is voor een
groot deel in fluorescerend oranje uitgevoerd en is dus goed
zichtbaar.

Fotomateriaal

STIHL kwaliteit in het instapsegment: FUNCTION Universal, de
nieuwe bosbouwkleding biedt een hoge veiligheid en functionaliteit
voor een aantrekkelijke prijs.
Foto: STIHL

Knielen: het stevige weefsel ter hoogte van de knie en het
scheenbeen beschermt tegen schuurwonden en doornen.
Foto: STIHL
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Bukken zonder de rug te ontbloten: de tuinbroek beschermt lenden
en nieren - en biedt met een borstzak nog extra opbergruimte.
Foto: STIHL

Het ademende materiaal van de bosbouwkleding FUNCTION
Universal van STIHL garandeert een goede verluchting bij zwaar
werk en transpiratie.
Foto: STIHL
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Technische gegevens
Bosbouwkleding STIHL FUNCTION Universal
Jack
Kleuren
Materiaal in
antraciet en
fluorescerend
oranje:
Materiaal in het
zwart:
Maten:

Broek met
tailleband

antraciet/fluorescerend oranje/zwart
Licht (200 g/m² polyesterweefsel),
goede bewegingsvrijheid (4 % mono-elastisch
stretchmateriaal)
Bescherming tegen doornen op de ellebogen, de
kraag, de schouders, de knieën en de voor- en
achterbenen, stevig weefsel in katoen en polyester
(245 g/m²)
S (48)-XXL
(64)

Snijbescherming

Vrijblijvende
adviesprijs (euro):*

Tuinbroek

59,00

44-64

44-64

9 lagen,
Beschermingsnive
au
Klasse 1,
volgens EN 381,
Design A

9 lagen,
Beschermingsnive
au
Klasse 1,
volgens EN 381,
Design A

89,00

99,00

Beschikbaar bij uw STIHL dealer.
* Prijzen telkens 21% BTW inbegrepen.
Over STIHL
De STIHL groep ontwikkelt, produceert en verkoopt motormachines voor de bos- en
landbouw, alsook voor het landschapsonderhoud, de bouwsector en veeleisende
particuliere gebruikers. Het productaanbod wordt aangevuld door het assortiment
tuinmachines van VIKING. De producten worden altijd via de vakhandel die ook voor
de service instaat, op de markt aangeboden – via 36 eigen distributie- en
marketingmaatschappijen, ongeveer 120 invoerders en meer dan 40.000
vakhandelaars in meer dan 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
motorzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2015 met
14.245 medewerkers een wereldwijde omzet van 3,25 miljard euro.
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Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van
STIHL kunt u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl

Contactpersonen voor de pers:
Martine De Permentier
Andreas STIHL NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs

John Bosmans
Andreas STIHL NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs

 +32(0)52 31 55 65
martine.de-permentier@stihl.be

 +32(0)52 31 55 68
 john.bosmans@stihl.be
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