
Bescherm uzelf met Rovince ZECK-Protec 
tegen het gevaarlijkste roofdier van Europa



Volgens het RIVM krijgen jaarlijks ruim 1 miljoen mensen een tekenbeet. Daarvan worden er ongeveer 
22.000 besmet met de ziekte van Lyme. De welbekende rode kring is een van de eerste verschijnselen van 
deze tekenziekte. Het aantal besmettingen ligt waarschijnlijk nog veel hoger omdat de link met de ziekte 
van Lyme niet altijd wordt vastgesteld. Mensen die beroepsmatig of hobbymatig veel buiten in de natuur te 
vinden zijn lopen meer risico op een tekenbeet. Maar ook kinderen die buiten spelen lopen een grotere kans 
om gebeten te worden door een teek.

Rovince heeft zich sinds 2008 gespecialiseerd in de ontwikkeling van Teekwerende  kleding waarbij er een 
unieke bescherming tegen deze spinachtige wordt gegarandeerd. Het dragen van Rovince kleding biedt een 
bescherming  van 98% tegen tekenbeten.

Of u zich nou recreatief in de natuur begeeft, of beroepsmatig in gebieden komt waar teken zich kunnen 
bevinden: met kleding van Rovince bent u beschermd tegen de Teek, altijd en overal.

Duurzame impregnering
Onze kleding is geïmpregneerd met ZECKprotec en Permetect. Dit is een uitgekiend product dat bij de 
vervaardiging van de stof om de vezel wordt gebonden. De kleding die Rovince op de markt brengt is dus 
bij aankoop al geïmpregneerd  en behoeft voor de totale levenduur van het product geen nabehandeling 
meer. De impregnering is geurloos en kleurloos en behoudt zijn werking tot 100 wasbeurten. ZECK-Protec 
is als enige in Europa gecertificeerd en wetenschappelijk onderbouwd. Hierdoor is het uitermate geschikt 
voor professioneel gebruik.

Hoe werkt de kleding tegen teken?
De teek die op zoek is naar bloed zal zich proberen vast te grijpen aan de broek. Op het moment dat hij 
hierin slaagt zal de teek een thermische reactie krijgen in de vorm van hete pootjes. Dit wordt ook wel het  
“HOT FEET” effect genoemd.  Gemiddeld laat de teek zich dan binnen 20 seconden weer van de broek val-
len.  De kleding werkt niet alleen tegen teken maar ook tegen muggen waardoor de kleding ook bescherm-
ing biedt tegen tropische ziektes als Zika en Malaria.

Rovince



·     Bij aankoop reeds geïmpregneerd

·     Biedt 98% bescherming tegen teken

·     Werkzaam tot 100 wasbeurten

·     Vereist geen nabehandeling

·     Wetenschappelijk onderbouwd product
  

Waarom ZECK-Protec 
      van Rovince?



Certificering en NEN-8333
De co-polymeer techniek die Rovince toepast is al ruim 20 jaar op de markt en is in de loop der jaren verder 
door ontwikkeld. Rovince wil  alleen veilige producten op de markt brengen. Al onze producten conformeren 
zich aan de EU528/2012 regelgeving  voor Treated Articles. Rovince profileert zich als de benchmark door 
haar ervaring op dit gebied en mag zich met recht een specialist in teekwerende oplossingen noemen.
 
Onze impregnering is veelvuldig getest en hiervoor liggen diverse wetenschappelijke studies aan ten 
grondslag. Leidend hierin is de TL 8305-0331 van de Duitse overheid. De co-polymeer techniek van 
Rovince voldoet als enige in Europa aan deze norm.
 
Wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn op te vragen bij Rovince. Email: Info@rovince.com

NEN-8333 -Kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten
In Nederland is de ziekte van Lyme aangemerkt als een beroepsziekte. Werkgevers moeten maatregelen 
treffen om werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Werknemers moeten zich redelijkerwijs aan de 
aangeboden maatregelen houden. Verstrekking van fabrieksmatig met permethrine behandelde kleding 
is één van de mogelijke maatregelen om tekenbeten onder werknemers te voorkomen (richtlijn Arbeid en 
Lymeziekte, RIVM & NVAB 2014).

Om groenwerkers tegen teken te beschermen is er een norm opgesteld voor teekwerende kleding. 
Rovince is een van de initiatiefnemers en tevens lid van de projectgroep onder aanvoering van het Neder-
lands Normalisatie Instituut (NEN)
 
De nieuwe norm NEN-8333  wordt in april 2017 gepubliceerd.

Certificering



Wat is een Teek
Er komen wereldwijd verschillende soorten teken voor. Een teek is een 
spinachtig insect die vooral in bossen, struiken, gras, duinen, heide en parken leeft. 
Het kleine zwart-bruine dier kan niet springen of vliegen. Ze kruipen of klimmen op mensen en dieren, 
zogenaamde gastheren. Een duidelijk kenmerk van een teek is dat er geen scheiding tussen kopborststuk 
en achterlijf bestaat. De teek heeft net als andere spinachtigen acht poten. Tot de eerste vervelling hebben 
de larven zes poten. De poten zijn vergeleken met andere spinachtigen klein. De kop van de teek is zeer 
klein en nauwelijks zichtbaar en heeft verschillende monddelen. De zuigsnuit doet denken aan een tong en 
bestaat uit een met weerhaken getand steekorgaan.

Tekenbeet
Een beet van een teek veroorzaakt een plaatselijke verdoving die veroorzaakt wordt door het speeksel van 
de teek. In het speeksel zit ook een stof die bloedstolling tegengaat. Door deze bloedstolling kan de teek het 
bloed van zijn gastheer blijven opzuigen, er wordt geen stolsel gevormd. Sommige teken scheiden nadat 
ze zich in de huid hebben geboord een aparte lijmstof uit zodat ze zich goed kunnen vasthechten. Door 
het opzuigen van bloed bijten ze zich vast in de huid. Ze groeien langzaam uit tot een grijs bolletje. Teken 
kunnen meer dan tien keer het eigen lichaamsgewicht opzuigen. Door de extreem rekbare huid kan een 
vrouwtje na het opzuigen van het bloed uitgroeien tot een bolletje dat goed zichtbaar is.

Symptomen
Een tekenbeet is niet pijnlijk. Dit zorgt er ook voor dat je er niets van merkt. Het rode vlekje dat ontstaat 
bij een beet wordt niet groter dan twee centimeter en verdwijnt na twee weken ook weer. Een herkenbaar 
verschijnsel van een tekenbeet is een rode vlek die zich vormt om de plek van de beet. Zo’n rode vlek wordt 
ook wel een erythema migrans genoemd. Voelbare verschijnselen zijn onder meer het ervaren van hoofd-
pijn, het krijgen van koorts, een stijve nek, of het krijgen van spierpijn. Worden deze eerste symptomen 
verwaarloosd, dan kan een beet door een teek leiden tot de ziekte van Lyme, tekenziekte nummer één.

De Teek



 ▪  
permanente anti-teken behandeling

 ▪ Snel drogend
 ▪ Licht draagcomfort
 ▪ 2 Afsluitbare borstzakken met 

knoop
 ▪ 1 Afsluitbare borstzak met rits
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik
 ▪ Stofkwaliteit 67/33 polyester katoen 

 
Maten: XS t/m 4XL 
Art.nr.: RV080101

Shirt Ergoline Men



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Wind- & Waterdicht d.m.v. Sympatex 
membraan

 ▪ Licht draagcomfort 
 ▪ All season variant
 ▪ 2 Functionele opzet zakken
 ▪ 1 Afsluitbare napoleon zak met rits
 ▪ Binnenzak afsluitbaar met rits
 ▪ Grote hygienische dummyzak  
 ▪ Stofkwaliteit 50/50 Polyester/Katoen  

230 grams 
 
Maten: S-4XL 
Art.nr.: RV080103

Jacket Ergoline Men



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Diverse functionele zakken 
 ▪ Tunnelkoord onderzijde
 ▪ Afsluitbare binnenzak met rits
 ▪ Licht draagcomfort  
 ▪ Aangenaam zachte kraag 
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik
 ▪ Stofkwaliteit Fleece: 100% 

polyester 
 ▪ Stofkwaliteit contrast 50/50 

polyester/katoen  
 
Maten: S-4XL 
Art.nr.: RV080104 

Fleece Ergoline Men



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Dubbel gestikte kapnaden rondom  
kruis

 ▪ Ruime steekzakken
 ▪ 3 Afsluitbare beenzakken
 ▪ Afsluitbaar meszak
 ▪ Verhoogd ruggedeelte 
 ▪ Zeer snel drogende stof
 ▪ Hoge scheurweerstand
 ▪ Extra lang afgewerkt
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik
 ▪ Stofkwaliteit 50/50 Polyester/Katoen  

230 grams m2 
 
Maten: 44-64 
Art.nr.: RV080117 

Trouser Ergoline Men



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Dubbel gestikte kapnaden rondom  
kruis

 ▪ Ruime steekzakken
 ▪ 3 Afsluitbare beenzakken
 ▪ Afsluitbaar meszak
 ▪ Verhoogd ruggedeelte 
 ▪ Zeer snel drogende stof
 ▪ Hoge scheurweerstand
 ▪ Extra lang afgewerkt
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik
 ▪ Stofkwaliteit 50/50 Polyester/Katoen  

230 grams m2 
 
Maten: 34-48 
Art.nr.: RV080124 

Trouser Ergoline Woman



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Ruime steekzakken
 ▪ Dubbel gestikte kapnaden rondom    

kruis
 ▪ 3 Afsluitbare beenzakken
 ▪ Afsluitbaar meszak
 ▪ Verhoogd ruggedeelte
 ▪ Zeer snel drogende stof
 ▪ Verstevigd knie gedeelte en zitvlak
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik
 ▪ Extra lang afgewerkt
 ▪ Stofkwaliteit zwart 50/50  

Polyester/Katoen, 230 grams  
 ▪ Stofkwaliteit groen 67/33 

Polyester/Katoen, 165 grams 
 
Maten: 46-60 
Art.nr.: RV080161 

Trouser Duofit Men



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Ruime steekzakken
 ▪ Dubbel gestikte kapnaden rondom    

kruis
 ▪ Contrast stiksel
 ▪ 2 Steekzakken
 ▪ 2 Achterzakken
 ▪ 1 Dubbele duimstokzak
 ▪ 1 Beenzak
 ▪ Stofkwaliteit 65% katoen,  

35% polyester, 230 grams   
 
Maten: 46-60 
Art.nr.: RV080161 

Trouser Dim Men



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Stoere worker
 ▪ Zeer goede pasvorm
 ▪ Dubbel gestikte kapnaden rondom    

kruis  
 ▪ Contrast stiksel
 ▪ 2 Steekzakken
 ▪ 2 Achterzakken
 ▪ 1 Dubbele duimstokzak
 ▪ 1 Beenzak
 ▪ Stofkwaliteit 65% katoen,  

35% polyester, 290 grams   
 
Maten: 46-60 
Art.nr.: RV080161 

Jeans Worker



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Winddicht
 ▪ Klittenband verstelbaar
 ▪ Stofkwaliteit 50/50 Polyester/Katoen  

230 grams 
 
Maten: M-3XL 
Art.nr.: RV080133 

Cap Ergoline



 ▪  
permanente anti-teken behandeling

 ▪ Trekking sok
 ▪ Ergonomisch comfort
 ▪ Coolmax
 ▪ Verstevigingen in hak 

 
Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-49 
Art.nr.: RV080120

Shield Socks



 ▪  
permanente anti-teken behandeling

 ▪ Snel drogend
 ▪ Licht draagcomfort
 ▪ Hoge scheurweerstand
 ▪ Getailleerd model
 ▪ 2 Afsluitbare borstzakken met knoop
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik
 ▪ Stofkwaliteit 67/33 Polyester/Katoen  

 
 
Maten: 34-48 
Art.nr.: RV080160

Shirt Ergoline Woman



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Snel drogend
 ▪ 2 Afsluitbare borstzakken met knoop
 ▪ Kleur marine blauw
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik  
 ▪ Stofkwaliteit 67/33 Polyester/Katoen  

165 grams  
 
Maten: S-3XL 
Art.nr.: RV080161 

Shirt Marine Men



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Snel drogend
 ▪ Zeer goed ademend
 ▪ Licht draagcomfort
 ▪ 2 Afsluitbare borstzakken met knoop
 ▪ 1 Afsluitbare borstzak met rits
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik  
 ▪ Stofkwaliteit 50/50 Polyester Katoen  

120 grams  
 
Maten: XS-4XL 
Art.nr.: RV080161 

Shirt Desert Men



 ▪  
permanente anti-teken behandeling 

 ▪ Snel drogend
 ▪ Licht draagcomfort
 ▪ Zeer goed ademend
 ▪ Getailleerd model
 ▪ 2 Afsluitbare borstzakken met knoop
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik  
 ▪ Stofkwaliteit 50/50 Polyester Katoen  

120 grams  
 
Maten: 34-48 
Art.nr.: RV080162 

Shirt Desert Woman



 ▪  
permanente anti-teken behandeling   

 ▪ Wind- & Waterdicht d.m.v. Sympatex 
membraan

 ▪ All season variant
 ▪ Licht draagcomfort
 ▪ Getailleerd model
 ▪ 2 Functionele opzet zakken 
 ▪ 1 Afsluitbare napoleon zak met rits
 ▪ Binnenzak afsluitbaar met rits
 ▪ Grote hygienische dummyzak  
 ▪ Stofkwaliteit 50/50 Polyester/Katoen  

230 grams 
 
Maten: XS-3XL 
Art.nr.: RV080134 

Jacket Ergoline Woman



 ▪  
permanente anti-teken behandeling  

 ▪ Diverse functionele zakken 
 ▪ Afsluitbare binnenzak met rits
 ▪ Getailleerd model
 ▪ Licht draagcomfort  
 ▪ Aangenaam zachte kraag 
 ▪ Geschikt voor professioneel gebruik
 ▪ Stofkwaliteit Fleece: 100% polyester  
 ▪ Stofkwaliteit contrast 50/50  

Polyester/Katoen  
 
Maten: XS-3XL 
Art.nr.: RV080135 

Fleece Ergoline Woman



De teek is het gevaarlijkste roofdier van Europa
De Ixodes Ricinus, oftewel de schapenteek zoals wij die in Europa kennen maakt de meeste slachttoffers 
van alle diersoorten in Europa. 

1 miljoen teken per jaar
Elk jaar worden minimaal 1 miljoen mensen in Nederland gebeten door een teek. 22.000 mensen lopen 
hierbij de eerste verschijnselen van de ziekte van Lyme op.  Waarschijnlijk ligt dit aantal nog veel hoger 
omdat niet iedereen met griepverschijnselen naar de huisarts gaat. 

Teken kunnen wel  7  jaar oud worden
Een teek kan 1 jaar zonder voeding overleven en heeft in haar cyclus 3 keer een bloedmaaltijd nodig om 
volwassen te worden. 

Teken vallen niet uit bomen
De gastheren van een teek zijn kleine zoogdieren (muisen, egels, konijnen), en grote zoogdieren zoals 
reeën, herten en mensen. Dus waarom zou een teek in een boom gaan zitten terwijl zijn prooi lager zit. 

Teken zijn het hele jaar actief
Teken kunnen het hele jaar actief zijn.  Zodra  de temperatuur boven de 5 a 10 graden komt, kunnen teken 
actief worden. De meeste mensen worden gebeten in de periode Maart tot en met Oktober. 

Tekenfeiten



Een Teek is geen Insect
Insecten hebben 6 poten.Nymphen en volwassen teken hebben 8 poten, zoals spinnen en schorpioenen.  
Daarom valt de teek onder de soorten van de spin.

Een Teek legt tot 2000 eitjes
Een volwassen teek in goede conditie kan 1000 tot 2000 eitjes leggen. 

Een geïnfectieerde teek is zeer aktief
Teken, geïnfectieerde met de borrelia bacterie, zijn actiever als niet geïnfectieerde teken.

900 soorten wereldwijd
Wereldwijd zijn er 900 soorten teken, waarvan er er 100 in staat zijn ziekten over te brengen op mensen. 

De rode kring ontstaat in 50% van de gevallen
In 50% van de gevallen ontstaat na een tekenbeet rondom de beet een rode kring erythema migrans). 
Mocht u gebeten zijn door een teek, noteer de duidelijk de datum waarop u gebeten bent en ga bij twijfel 
naar de huisarts. 

Tekenfeiten



www.rovince.nl

Rovince Europe
Twekkeler Es 7

7547 ST Enschede
088 - 434 99 00

info@rovince.com


