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Meer weten of bestellen?
We helpen u graag.

Antischeurkleding

Functionaliteit en gebruik
Voor het waarborgen van ieders veiligheid in een (gesloten) 
instelling, is het van belang dat voorwerpen tegen destructief 
gedrag bestand zijn en niet kunnen worden gebruikt voor het 
toebrengen van schade door iemand aan zichzelf of anderen. 
In organisaties of instellingen waar cliënten verblijven die 
suïcidaal zijn, gedragsproblemen hebben of agressief gedrag 
vertonen dient hier extra aandacht aan te worden besteedt. 
Bijvoorbeeld in instellingen voor verstandelijk beperkten, 
psychiatrische inrichtingen en ruimtes zoals isoleercellen en 
politiecellen.

Om cliënten in deze situaties te voorzien van geschikte 
kleding, is de antischeur kledinglijn van De Ridder Safe & 
Secure ontwikkeld. Het kobaltblauwe Topline assortiment 
voldoet in veruit de meeste gevallen. In extreme situaties 
kan er gekozen worden voor de okergele Advance line 
antischeurkleding.

Materiaalgebruik
Voor de Topline antischeurkleding is speciaal geweven met 
ripstop en is inherent vlamwerend. De stof weegt 300 gram/
m². Voor de Advance line antischeurkleding is naast para-
amide ook PBO gebruikt in de stof, wat tot een zeer sterke en 
duurzame stof leidt. De stof weegt 180 gram/m².

Alle naden zijn dubbelgestikt met extra sterk en 
brandvertragend garen. Op gevoelige plaatsen waar extra 
druk kan worden gezet, zoals onder de oksels en bij het kruis, 
zijn er extra zijdelingse stiksels toegevoegd. 

Onderhoud
We raden altijd aan om voor het uitreiken van de kleding 
goed te controleren op losse naden en beginnende gaatjes. 
Bovendien raden we af om wasmiddel te gebruiken welke 
chloor bevat. De antischeurkleding is doorgaans na circa 
125 wasbeurten aan vervanging toe. De brandwerendheid 
van de antischeurkleding is slijtvast en zal dus altijd in tact 
blijven. Dit komt doordat de kledingstukken vanaf de vezel 
brandvertragend zijn.

Halfjaarlijks dient de kleding door middel van een 
inspectierapport te worden gecontroleerd. Hierbij wordt er 
gecontroleerd op losse naden, beginnende gaatjes en een 
vale kleur. Hiermee wordt uitgesloten dat antischeurkleding 
die niet meer voldoet nog wordt gedragen.

LeveringLevering
De antischeurkleding kan doorgaans binnen een week 
geleverd worden. Heeft u specifieke wensen of vragen? Neem 
dan gerust contact met ons op.

Kenmerken in het kort:
Scheurbestendige kledingstukken die 
ingezet kunnen worden bij mensen die 
suïcidaal zijn of gedragsproblemen hebben
Bestand tegen zwaar gebruik en ernstig 
scheur- en bijtgedrag
De kleding is brandvertragend vanaf de 
vezel
Extra dubbel en zijdelings gestikt op 
gevoelige plaatsen

De antischeurkledingstukken zijn beschikbaar in verschillende standaardmaten. Bedrukking naar wens is mogelijk, zodat u 
altijd weet bij welke afdeling of cliënt de kleding hoort.

Artikelnummer Product Kleur
R0CLHDL100A Topline antischeur hemd Kobaltblauw
R0CLHDL000A Topline antischeur short Kobaltblauw
R00CLHD125A Topline antischeur jurk Kobaltblauw
RALGHDN100 Advance line antischeur hemd Okergeel
RALGHDL125 Advance line antischeur short Okergeel
R0ALGHD125 Advance line antischeur jurk Okergeel


