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INLEIDING

Wetgeving en normen
Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzonder zuinig op
moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer dan
50%. Vaak kunnen deze verwondingen worden voorkomen door risico’s weg te nemen, te beperken of door de inzet
en het juiste gebruik van handschoenen.
Elke handschoen die getest is moet gecertificeerd zijn volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG. Handschoenen
kunnen aan diverse van de hieronder vermelde normen voldoen. De regelgeving van de handschoenen begint met
de Europese Norm EN 420, waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan beschreven.

EN 420 - Algemene vereisten voor handschoenen
Deze norm omvat de algemene vereisten voor handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De norm
geeft de basis vereisten voor een handschoen aan, zoals markering, maatvoering, samenstelling, ergonomie
en gebruikersinformatie.
Volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG worden PBM’s, waaronder dus ook handschoenen, opgedeeld in drie categorieën volgens de risico’s waartegen ze moeten beschermen.
Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp - uitsluitend voor minimale risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico’s. De
gebruiker moet zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt.
Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp - voor middelzware risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 2 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen middelzware
risico’s, bijv. handschoenen voor algemene werkzaamheden met een goede perforatie-, snij of schuurweerstand. Deze handschoenen moeten door een erkende keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden.

0321

Categorie 3: Handschoenen van complex ontwerp - voor onomkeerbare of dodelijke
risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 3 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen de zwaarste risico’s, zoals bijvoorbeeld werken met chemicaliën, hitte of elektriciteit. Deze handschoenen moeten
ook door een erkende keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden. De fabrikant of importeur in
Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen en tevens de kwaliteit
van het eindproduct zeker te stellen. De organisatie die deze controle uitvoert, wordt geïdentificeerd met
een nummer dat naast de CE-Markering vermeld moet worden.

EN 388 - Bescherming tegen
mechanische risico’s
Deze norm is van toepassing op alle types
van handschoenen die bescherming bieden
tegen mechanische gevaren als gevolg van
schuren, snijden, scheuren en perforeren.
De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram
gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus)
waarbij elk cijfer overeenstemt met de
EN 388
testresultaten voor een specifiek risico.
ABCD
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Scheurweerstand
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ABCD
Min. 0 - Max. 4
Min. 0 - Max. 4
Min. 0 - Max. 5
Min. 0 - Max. 4
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Het pictogram ‘mechanische risico’s’ gaat dus samen met een code van 4 cijfers:
a. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het handschoenstaal te schuren.
b. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door het
handschoenstaal te snijden.
c. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te scheuren.
d. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal met een punt van
standaardafmetingen te doorboren.
In al die gevallen stemt (0) overeen met het laagste prestatieniveau, bijvoorbeeld:
Beoordeling prestatieniveau
Test

0

1

2

3

4

5

a. Schuurweerstand (cycli)

< 100

100

500

2000

8000

-

b. Snijweerstand (factor)

< 1.2

1.2

2.5

5.0

10.0

20.0

c. Scheurweerstand (newton)

< 10

10

25

50

75

-

d. Perforatieweerstand (newton)

< 20

20

60

100

150

-

Die prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het pictogram.

EN 374 - Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
Deze norm specificeert het vermogen van de handschoenen om de gebruiker tegen chemicaliën en/of
micro-organismen te beschermen.
EN 374

XXX

Het pictogram ‘chemisch
bestendig’ moet gepaard
gaan met een code van drie
cijfers. Die code verwijst
naar de codeletters van drie
chemicaliën (hiernaast de
lijst van twaalf standaard
chemicaliën) waarvoor de
doorbraaktijd van minstens
dertig minuten bereikt werd.

Chemische Stof

Cas-nr.

Klasse

A

Methanol

67-56-1

Primaire alcohol

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-8

Nitrilsamenstelling

D

Dichloormethaan

75-09-2

Gechloreerde paraffine

E

Koolstofdisulfide

75-15-0

Zwavel met organische stoffen

F

Tolueen

108-88-3

Aromatische koolwaterstof

G

Diethylamine

109-89-7

Amine

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Heterocyclisch en
ethersamenstelling

I

Ethylacetaat

141-78-6

Ester

J

n-Heptaan

142-85-5

Verzadigde koolwaterstof

K

Natriumhydroxide 40%

1310-73-2

Anorganische base

L

Zwavelzuur 96%

7664-93-9

Anorganische mineraal zuur

Elke geteste chemische stof waarmee een test uitgevoerd is, wordt geclassificeerd op basis van de doorbraaktijd,
prestatieniveaus van 0 tot 6. (Permeatie)
Gemeten doorbraaktijd

Permeatie index

> 10 minuten

Klasse 1

> 30 minuten

Klasse 2

> 60 minuten

Klasse 3

> 120 minuten

Klasse 4

> 240 minuten

Klasse 5

> 480 minuten

Klasse 6

Een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een
lucht- en waterlektest onderworpen wordt. De handschoen wordt getest en geïnspecteerd volgens het
Aanvaardbaar Kwaliteitsniveau. (Penetratie)
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Micro-organisme
Bepaling van bestendigheid tegen micro-organismen. Een handschoen is bestand tegen micro-organismen
wanneer deze minstens voldoet aan niveau 2 van de penetratietest (AQL niveau 2).

Prestatieniveau’s

Aanvaardbaar
Kwaliteitsniveau

Niveau 1

Minder dan 4,0 fouten

Niveau 2

Minder dan 1,5 fouten

Niveau 3

Minder dan 0,65 fouten

Laag chemisch bestendig
Het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of ‘waterdicht’
wordt gebruikt voor handschoenen die geen doorbraaktijd van minstens dertig minuten halen bij minstens drie
chemicaliën uit de gedefinieerde lijst, maar die voldoen
aan de penetratietest.

EN 407 - Bescherming tegen thermische risico’s
Deze norm definieert de thermische eigenschappen van handschoenen voor bescherming tegen
hitte en/of vuur. Tegelijk is voor beschermende
handschoenen tegen thermische gevaren minstens niveau 1 van schuur- en scheurweerstand
volgens EN 388 voorgeschreven.

Ontvlambaarheid
Hittecontact
Hitteconvectie
Hittestraling
Kleine metaaldeeltjes
Grote metaaldeeltjes

ABCDE F

De aard en mate van bescherming worden
aangegeven door een pictogram, gevolgd door
een reeks prestatieniveaus die naar specifieke
beschermende eigenschappen verwijzen.

Min. 1 - Max. 4
Min. 1 - Max. 4
Min. 1 - Max. 4
Min. 1 - Max. 4
Min. 1 - Max. 4
Min. 1 - Max. 4

EN 407

ABCDEF

Prestatieniveaus
A. Ontvlambaarheid
(nabrand- en nagloeitijd)
B. Hittecontact
(Contact temp. en drempeltijd)

1

2

3

4

< 20 s
Geen vereisten

< 10 s
< 120 s

<3s
< 25 s

<2s
<5s

100°C
> 15 s

250°C
> 15 s

350°C
> 15 s

500°C
> 15 s

C. Hitteconvectie

>4s

>7s

> 10 s

> 18 s

D. Hittestraling

>7s

> 20 s

> 50 s

> 95 s

E. Kleine metaaldeeltjes

> 10

> 15

> 25

> 35

F. Grote metaaldeeltjes

10 g

60 g

120 g

200 g

Wanneer er een ‘X’ staat als uitslag dan betekent dat het niet getest is en wanneer er een ‘0’ staat als uitslag dan
betekent dat het onder het minimale prestatieniveau is.

EN 12477 - Bescherming tegen het manueel lassen van metalen
EN 12477

Deze norm is van toepassing op beschermende handschoenen voor het manueel lassen en snijden van
metalen en voor aanverwante processen.
Handschoenen van type B worden aanbevolen als een grote beweeglijkheid vereist is, bijvoorbeeld
TIG-lassen, terwijl handschoenen van Type A aanbevolen worden voor andere lasprocessen, waarbij
meer hitte vrijkomt.
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EN 511 - Bescherming tegen koude
Deze norm geldt voor handschoenen die handen
tegen geleidings- en contactkoude beschermen.

Geleidingskoude
Contactkoude
Waterpenetratietest

De bescherming tegen koude wordt aangeduid
door een pictogram gevolgd door een reeks
van drie prestatieniveaus die naar specifieke
beschermende eigenschappen verwijzen.

ABC

EN 511
Min. 0 - Max. 1
Min. 0 - Max. 4
Min. 0 - Max. 4

ABC

Prestatieniveaus
A. Geleidingskoude
Thermische isolatie ITR in m².C°/W
B. Contactkoude
Thermische weerstand R in m².C°/W
C. Waterpenetratietest

0

1

2

3

4

I<0,10

0,10<I<0,15

0,15<I<0,22

0,22<I<0,30

0,30<I

R<0,025

0,025<R<0,05

0,05<R<0,1

0,1<R<0,15

0,15<R

Niet geslaagd

Geslaagd

-

-

-

Al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand.
‘0’ betekent dat tijdens de test niveau 1 niet is bereikt. ‘X’ betekent dat de test niet is uitgevoerd of niet mogelijk is.

EN 421 - Bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting
EN 421

De norm is van toepassing op handschoenen die bescherming bieden tegen ioniserende straling en
radioactieve besmetting. De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een pictogram dat
naar de specifiek beschermende eigenschappen verwijst. Om tegen radioactieve besmetting te
beschermen, moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze de penetratietest gedefinieerd in
EN 374 doorstaan.

Om tegen ioniserende straling te beschermen, moet de handschoen een zekere hoeveelheid lood bevatten,
aangeduid als loodequivalentie. Die loodequivalentie moet op elke handschoen gemarkeerd zijn.
EN 421

Materialen die aan ioniserende straling blootgesteld worden, kunnen vervormd worden door hun reactie
op ozonbarstjes. Die test is optioneel en kan gebruikt worden als hulpmiddel om handschoenen te
selecteren die tegen ioniserende straling bestand moeten zijn.

EN 659 - Beschermende handschoenen voor brandweerlieden
EN 659

Deze Europese norm bepaalt de minimum prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende
brandweerhandschoenen. Deze Europese norm geldt alleen voor beschermende brandweerhandschoenen
die de handen beschermen tijdens de normale brandbestrijding, inclusief zoek- en reddingsacties.

Deze handschoenen zijn niet bedoeld voor doelmatig gebruik van vloeibare chemische producten, maar bieden
alleen enige bescherming tegen aanraking met chemicaliën. Beschermende handschoenen voor speciale operaties
binnen de brandweer zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze norm.
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EN 60903 - Handschoenen van geïsoleerd materiaal
EN 60903

De norm EN 60903 bevat alle eisen voor een efficiënte bescherming tegen elektrische stroom
en refereert niet naar andere handschoenennormen, zoals EN 388 of EN 374.

Klasse

Werkspanning

Testspanning

00

< 500 V
< 1.000 V

2.500 V

< 7.500 V
< 17.000 V

10.000 V

< 26.500 V
< 36.000 V

30.000 V

0
1
2
3
4

5.000 V
20.000 V
40.000 V

Voor handschoenen van geïsoleerd materiaal worden
regelmatige controles voorgeschreven. De handschoenen dienen
te worden gecontroleerd, als de vorige elektrische keuring langer
dan 6 maanden geleden is.
Klasse 00 en 0
controle op luchtgaten en visuele controle volstaat
Klasse 1 t/m 4
controle op luchtgaten, visuele controle en elektrische keuring

De handschoenen moeten afzonderlijk verpakt zijn. De verpakking moet voldoende sterk zijn, om de handschoen
te beschermen tegen beschadiging en zonlicht.

EN 1149 - antistatische eigenschappen
EN 1149 Deze norm bepaalt de voorschriften en testmethodes voor materialen die gebruikt worden voor de

productie van elektrostatisch dissiperende beschermingskleding (handschoenen) om elektrostatische
ontladingen te voorkomen.

EC Voedingsrichtlijn
De hoofdrichtlijn EC/1935/2004 legt algemene regulaties vast voor alle plastic materialen die bedoeld
zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen. Het bepaalt dat bij normaal gebruik de materialen die
gebruikt worden niet in hoeveelheden in de voedingswaren komen die waarschijnlijk een gevaar kunnen
opleveren voor de gezondheid. De handschoenen die geautoriseerd zijn voor contact met voeding moeten
dit food-pictogram hebben.
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Manchetstijlen
Tricot manchet
Een tricot manchet is ontworpen om de handschoen op
zijn plek te houden en tegen
het binnenvallen van deeltjes
te beschermen.
Veiligheidsmanchet
Veiligheidsmanchetten zijn
ontworpen om de handschoen
te verlengen en zodoende
de pols te beschermen. Deze
veiligheidsmanchetten zijn
gewoonlijk 7 cm lang.
Kap
Handschoenen met een kap
zijn langer als handschoenen
met een veiligheidsmanchet.
Ze beschermen dus beter en
de pols behoudt zijn bewegingsvrijheid. Handschoenen
met een kap zijn gewoonlijk
10 cm lang.

Slip-On
Slip-Ons zijn ontwikkelt om
de handschoen makkelijk
aan- en uit te trekken met
naadloze aanhechting.
Gerold boord
Een gerolde boord verhindert
dat de handschoen naar
beneden zou rollen en
verhoogt dus de bescherming
van de hand. Ook biedt het
een grotere bescherming
tegen vloeistofdruppeltjes.
Recht
Handschoenen met een recht
manchet beschermen de
onderarm over een grotere
lengte tegen aflopende
vloeistoffen.

Assortiment
Het assortiment van handschoenen is onderverdeeld in diverse subgroepen. In deze groepen bieden wij u vaak de
keuze tussen onderstaande A-merken en een eigen import kwaliteit.

In de catalogus staat een selectie van producten van de diverse merken, mocht u een bepaald product van een
bepaald merk niet in onze catalogus vinden, neemt u dan contact met ons op om tot de juiste keuze te komen.
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Algemeen gebruik

nitril

OXXA X-Pro-Flex
• de drager van de handschoen bestaat uit 92% nylon en 8% lycra
• super lichte nitril foam coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en
flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• anti-slip door NFT (Nitril Foam Technology), de coating geeft een goede greep op droge,
vettige en olieachtige voorwerpen
• ademende coating houdt de handen droog en koel
• door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in
omgeving met een zekere mate van vervuiling, zoals in garages en werkplaatsen
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: grijs/zwart

4141

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

OXXA X-Pro-Flex 51-290

7 t/m 11

1.51.290.00

V

OXXA X-Pro-Flex Plus 51-295, met nitril noppen

7 t/m 11

1.51.295.00

V
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Algemeen gebruik

nitril

M-Safe Nitrile Microfoam
•
•
•
•
•

de drager van de handschoen bestaat uit 92% nylon en 8% lycra
super lichte nitril foam coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit
anti-slip, de coating geeft een goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
ademende coating houdt de handen droog en koel
door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een
zekere mate van vervuiling, zoals in garages en werkplaatsen
• kleur: grijs/zwart

4131
14-690

4132
14-695

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Safe Nitrile Microfoam 14-690

7 t/m 11

1.14.690.00

V

M-Safe Nitrile Microfoam 14-695, met noppen

7 t/m 11

1.14.695.00

V

M-Safe Nitrile Microfoam 14-692
•
•
•
•
•
•

¾ gecoate handschoen
de drager van de handschoen bestaat uit 92% nylon en 8% lycra
super lichte nitril foam coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit
anti-slip, de coating geeft een goede greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
ademende coating houdt de handen droog en koel
door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een
zekere mate van vervuiling, zoals in garages en werkplaatsen
• kleur: grijs/zwart

4131

Uitvoering
M-Safe Nitrile Microfoam 14-692

OXXA X-Nitrile-Foam 51-280
• de X-Nitrile-Foam heeft een coating van nitrilschuim en een 15 gauge naadloze nylonvoering, dit
biedt een goede grip en daardoor is de handschoen ideaal voor het werken met droge of licht
geoliede onderdelen
• door de lichte coating heeft de handschoen een uitstekende beweeglijkheid en is de handschoen
uiterst comfortabel
• door de lichte kleuren van de X-Nitrile-Foam is de handschoen ideaal voor werkzaamheden waar
men vuil direct op moet kunnen merken
• de ademende coating houdt de handen droog en koel
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: grijs/wit

4131

Uitvoering
OXXA X-Nitrile-Foam 51-280

16

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.51.280.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.14.692.00

V

Algemeen gebruik

nitril

Ansell HyFlex 11-800
• een palm gecoate handschoen van schuimnitril met een nylon voering en elastisch manchet
• deze zeer veelzijdige oplossing voor nauwkeurige assemblage en algemene manipulatie biedt het
perfecte evenwicht tussen comfort, beweeglijkheid en bescherming
• de geavanceerde breitechnologie verbetert de elasticiteit en soepelheid in zwaar belaste zones,
daardoor beweegt de hand vrijer, vergroot het comfort en raakt de hand minder vermoeid
• antistatisch volgens EN 1149
• kleur: grijs/wit

3131

Uitvoering
Ansell HyFlex 11-800

Maten

Artikelnr

Vrd

6 t/m 11

1.90.118.00

V

uvex phynomic FOAM
• handschoen met gebreid manchet en een foam coating van aqua-polymer op de handpalm en
vingertoppen
• polyamide/elastaan voering
• ademende coating houdt de handen droog en koel
• handschoen is uitermate geschikt voor alle werkzaamheden waarvoor een fijn tastgevoel vereist is
en heeft bovendien een foodkeur
• 3D technologie
• goede greep bij droge en natte werkzaamheden
• vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100, dermatologisch getest
• geheel vrij van weekmakers en versnellers
• kleur: wit/grijs

3131

Uitvoering
uvex phynomic FOAM (60050)

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 10

1.91.150.00

V

uvex phynomic WET
• handschoen met gebreid manchet en een foam coating van aqua-polymer op de handpalm en
vingertoppen
• polyamide/elastaan voering
• de uvex phynomic WET is de 80% dichte variant in de phynomic serie. De antracietkleurige foam
coating van aqua-polymer biedt nog meer bescherming tegen vocht en is een uitstekende keuze voor
algemene montagewerkzaamheden
• goede greep bij droge en natte werkzaamheden
• vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100, dermatologisch getest
• geheel vrij van weekmakers en versnellers
• kleur: blauw/antraciet

4131

Uitvoering
uvex phynomic WET (60060)

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 10

1.91.151.00

V
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Algemeen gebruik

nitril

NBR M-Lite 50-000
•
•
•
•
•

NBR coating op katoenen drager
uitstekende vingergevoeligheid en anti-slip
veelzijdig toepasbaar
met tricot manchet en ventilerende rugzijde
kleur: geel/wit

3111

Uitvoering
NBR M-Lite 50-000

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 10

1.50.000.00

V

Maat

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.14.088.00

V

M-Lite Nitrile 50-002
•
•
•
•
•
•

NBR coating op polyester drager
met tricot manchet en ventilerende rugzijde
goede grip
vet- en olie afstotend
goede pasvorm
kleur: geel/wit

4121

Uitvoering
M-Lite Nitrile 50-002

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 10

1.50.002.00

V

Foam-Flex nitril
•
•
•
•
•

nitrilfoam coating op nylon drager
bijzonder goede vingergevoeligheid
geeft niet af
coating stoot olie, vet en vocht af
kleur: grijs

3131

Uitvoering
Foam-Flex nitril

Marigold Nitrotough N230Y
•
•
•
•

NBR coating op een comfortabele interlock voering van 100% katoen
gebreid polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
goede grip en bestand tegen slijten, snijden, scheuren en doorprikken
kleur: geel/wit

4111

Uitvoering
Marigold Nitrotough N230Y

Maten

Artikelnr

Vrd

6,5 t/m 11

1.86.009.00

V
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Algemeen gebruik

nitril

OXXA X-Nitrile-Lite 51-170
•
•
•
•
•
•
•

comfortabele lichte handschoen met een nitril coating op een katoenvoering
met tricot manchet en ventilerende rugzijde
handschoen heeft een goede weerstand tegen scherpe en schurende materialen
zeer goede grip in zowel vochtige als droge omstandigheden
perfecte bestendigheid tegen olie en vet
goed tastgevoel door anatomische vormgeving
kleur: geel/wit

4111

Uitvoering
OXXA X-Nitrile-Lite 51-170

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 10

1.51.170.00

V

KCL Sahara
•
•
•
•
•
•
•

speciaal nitril met katoenen tricot manchet en gebreide boord, goede pasvorm
goed mechanisch te belasten
vochtafstotend
goede dampdoorlaatbaarheid, huidneutraal geproduceerd
vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
de KCL Sahara 100 is conform de ESDS norm EN 61340-5-1
kleur: geel/wit

3111

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

KCL Sahara 100

7 t/m 10

1.95.100.00

V

KCL Sahara Plus 101, nog meer fijngevoeligheid

7 t/m 10

1.95.101.00

uvex profi ergo
•
•
•
•
•
•
•

een uitermate functionele, kwalitatief hoogwaardige en slijtvaste handschoen voor algemeen gebruik
handschoen met katoenen interlock voering, gebreid manchet met een speciaal NBR coating
goede grip bij droge en natte werkzaamheden
hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
lengte 270 mm
kleur: oranje/wit

2122

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

uvex profi ergo ENB20A, open rugzijde (60147)

7 t/m 10

1.50.175.00

V

uvex profi ergo ENB20, volledig gecoat (60148)

7 t/m 10

1.91.023.00

Algemeen gebruik

nitril

uvex profi ergo XG
•
•
•
•
•
•
•
•

handschoen combineert bescherming en grip met uitzonderlijk draagcomfort en buigzaamheid
met katoenen interlock voering, gebreid manchet met een speciaal NBR coating en XG coating
goede grip bij droge en natte werkzaamheden
hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
gaat lang mee door multilayerprocédé
vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
lengte 270 mm
kleur: oranje/zwart

3121

Uitvoering

Maten

Artikelnr

uvex profi ergo XG20A, open rugzijde (60558)

7 t/m 10

1.91.020.00

uvex profi ergo XG20, volledig gecoat (60208)

7 t/m 10

1.91.021.00

Vrd

Ansell Hylite
• handschoen met nitrillaag op 100% katoenen interlock voering
• speciale nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van soepelheid, mechanische weerstand
en afstoting van olie
• door natuurlijke pasvorm aangenaam om dragen, ook tijdens lange periodes
• siliconenvrij. Houdt metaalplaten zuiver, belangrijk in de staal- en automobielsector
• antistatisch volgens EN 1149
• kleur: blauw/wit

3111

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Hylite 47-400, palm gecoat, tricot manchet,
lengte 270 mm

7 t/m 10

1.90.470.00

V

Ansell Hylite 47-402, volledig gecoat, tricot manchet,
lengte 270 mm

7 t/m 10

1.90.472.00

V

Ansell Hylite 47-409, vollledig gecoat, Nitragold kap,
lengte 290 mm

7 t/m 10

1.90.475.00

V

Ansell Easy Flex 47-200
•
•
•
•
•
•
•
•

¾ nitrilgecoate handschoen met interlockkatoen voering en tricot manchet
even koel en comfortabel als katoen, maar biedt veel betere greep
maakt de behandeling van gladde voorwerpen zoals dozen en apparaten makkelijker en veiliger
coating alleen op vingers en handpalm, beschermt de werkzone, maar laat de rug van de hand vrij
om te ademen
nitril-coating stoot olie en vetten af
lengte 270 mm
antistatisch volgens EN 1149
kleur: blauwgroen/wit

2111

Uitvoering
Ansell Easy Flex 47-200

Maten

Artikelnr

Vrd

6½ t/m 10

1.90.460.00

V
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Algemeen gebruik

nitril

OXXA X-Nitrile-Pro
•
•
•
•
•
•
•

gecoate handschoen met tricot manchet of met kap
sterke, robuuste handschoen met een nitril coating op een comfortabele jersey voering
uitstekende weerstand tegen scherpe en schurende materialen
goed grip in zowel vochtige als droge omstandigheden
goede bestendigheid tegen olie en vet
antistatisch volgens EN 1149
kleur: blauw/wit

4221

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

OXXA X-Nitrile-Pro 51-050,
met tricot manchet en open rugzijde

8 t/m 10

1.51.050.00

V

OXXA X-Nitrile-Pro 51-052,
met tricot manchet en gesloten rugzijde

8 t/m 10

1.51.052.00

V

OXXA X-Nitrile-Pro 51-080,
met kap en open rugzijde

8 t/m 10

1.51.080.00

V

OXXA X-Nitrile-Pro 51-082,
met kap en gesloten rugzijde

8 t/m 10

1.51.082.00

V

Algemeen gebruik

nitril

Ansell Hycron
•
•
•
•
•
•
•

een grote, robuuste handschoen voor een hard, maar lang leven: drie keer duurzamer dan zwaar leder
unieke Ansell nitrillaag, superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen
uitstekende barrière tegen vet en olie en verliest zijn kwaliteit niet zoals leder of katoen
vervaardigd zonder siliconen
nitrillaag op een jersey voering
antistatisch volgens EN 1149
kleur: blauw/wit

4221

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Hycron 27-600, ¾ gecoat, tricot manchet

8 t/m 11

1.90.270.00

V

Ansell Hycron 27-602, volledig gecoat, tricot manchet

8 t/m 10

1.90.271.00

V

Ansell Hycron 27-607, ¾ gecoat, met kap

8 t/m 11

1.90.273.00

V

Ansell Hycron 27-805, volledig gecoat, met kap

9 t/m 11

1.90.276.00

V

10

1.90.277.10

Maten

Artikelnr

Vrd

NBR M-Trile 50-010, tricot manchet, open rugzijde

7 t/m 10

1.50.010.00

V

NBR M-Trile 50-020, tricot manchet, dichte rugzijde

7 t/m 10

1.50.020.00

V

NBR M-Trile 50-030, met kap, open rugzijde

7 t/m 10

1.50.030.00

V

NBR M-Trile 50-040, met kap, dichte rugzijde

7 t/m 10

1.50.040.00

V

Ansell Hycron 27-810, volledig gecoat, met lange kap

Ansell Hyd-Tuf
• doeltreffende nitrillaag. Hoge weerstand tegen scheuren en goede bescherming tegen puntige,
snijdende of schurende materialen
• stoot vet, olie en vuil efficiënt af
• zachte, soepele jersey voering
• biedt een comfortabele, nauwsluitende pasvorm en beschermt de hand
• uitstekende droge greep. Maakt het hanteren sneller en makkelijker
• probleemloos machinewasbaar: krimpt niet, verhardt niet en is vormvast
• hygiënischer en duurzamer - kan veilig en voordelig opnieuw worden gebruikt
• antistatisch volgens EN 1149
• kleur: bruin/wit

3111

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Ansell Hyd-Tuf 52-502, tricot manchet,
volledig geïmpregneerd

9 en 10

1.90.520.00

Ansell Hyd-Tuf 52-547, met kap,geïmpregneerde palm

9 en 10

1.90.527.00

Vrd

V

NBR M-Trile
•
•
•
•

superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen
NBR coating op jersey voering
uitstekende droge grip
kleur: blauw/wit

4112

Uitvoering
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Algemeen gebruik

nitril

Showa 370 Assembly Grip White
•
•
•
•
•
•
•

palm met nitril coating op antislip nylonbreiwerk
een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming en behoudt langer zijn vorm
beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met efficiënte, duurzame grip
ademende handrug om zweten te verminderen
minimale allergierisico's
ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
kleur: wit

4121

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Showa 370 Assembly Grip Black

S t/m XXL

1.11.578.00

Showa 370 Assembly Grip White

XS t/m XXL

1.11.593.00

Vrd
V

Showa 380 Nitrile Foam Grip
• palm voorzien van een geblokte microporeuze nitril foam coating op antislip nylon breiwerk,
met schuimoppervlak voorzien van reliëf voor extra goede en stevige grip
• extra ademend door de niet volledig geblokte coating
• zeer geschikt voor preciziewerk
• kleur: blauw/zwart

3121

Uitvoering
Showa 380 Nitrile Foam Grip

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m XL

1.11.577.00

V

Showa 377 Nitrile Foam Grip
•
•
•
•
•
•
•

een volledig gecoate nitril voering en een nitril foam handpalm
uitstekende grip in natte en geoliede omgeving
vocht en oliedicht
geschikt voor precisiewerk waarbij vingergevoeligheid vereist is
nitril voering biedt bescherming tegen olie en chemicaliën (geen volcontact)
versterkte gebreide rand
ondoordringbaar tot gebreide pols voor werken in vochtige of vettige omgevingen,
met een verhoogde weerstand tegen slijtage voor een betere duurzaamheid
• kleur: wit/blauw/zwart

4121

Uitvoering
Showa 377 Nitrile Foam Grip
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m XXL

1.11.574.00

V

Algemeen gebruik

nitril

Ansell HyFlex 11-402
• uitstekend zichtbare handschoen in polyurethaan op waterbasis met verhoogd comfort
• het polyurethaan op waterbasis biedt de gebruikers meer comfort, terwijl de legendarische
beweeglijkheid en pasvorm van de HyFlex reeks behouden blijven
• ¾ coating van de handschoen biedt betere bescherming van de achterkant van de vingers, zonder
de elasticiteit en beweeglijkheid in het gedrang te brengen
• door water in plaats van het oplosmiddel dimethylformamide te gebruiken, neemt het comfort toe,
omdat er geen polyurethaan in de voering dringt
• met elastisch manchet en nylon voering
• bevat geen siliconen en is daardoor geschikt om ongeschilderd metaal te hanteren
• antistatisch volgens EN 1149
• kleur: helgele voering met zwarte coating

4131

Uitvoering
Ansell HyFlex 11-402

Maten

Artikelnr

6 t/m 11

1.90.137.00

Vrd

uvex rubiflex
•
•
•
•
•
•
•

handschoen combineert bescherming en grip met uitzonderlijk draagcomfort en buigzaamheid
handschoen met katoenen interlock voering met een speciaal NBR coating
goede grip bij droge en natte werkzaamheden
biedt uitstekend tastgevoel en is daarbij ook bijzonder slijtvast en duurzaam
goede bestendigheid tegen olie en vet
vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
kleur: oranje

3111

Uitvoering

Maten

Artikelnr

uvex rubiflex NB27, lengte 270 mm (89636)

7 t/m 10

1.50.195.00

uvex rubiflex NB35, lengte 350 mm (60235)

7 t/m 10

1.91.026.00

uvex rubiflex NB40, lengte 400 mm (60230)

7 t/m 10

1.91.027.00

Vrd
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Algemeen gebruik

PU

OXXA X-Touch-PU
• zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen met PU-coating op 13-gauge nylon drager
• deze handschoen is ideaal voor droge en vuile nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
• naadloos gebreide handschoen met elastisch gebreid polsmanchet voor een uitstekende
beweeglijkheid en soepelheid
• door de donkere kleur is de OXXA X-Touch-PU-B uitstekend geschikt voor gebruik in omgevingen met
een zekere mate van vervuiling en het behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen
• door de lichte kleuren van de X-Touch-PU-W is de handschoen ideaal voor werkzaamheden waar
men vuil direct op moet kunnen merken
• verpakt per 3 paar in handige retailverpakking

4131

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

OXXA X-Touch-PU-B 51-110, zwart

7 t/m 11

1.51.110.00

V

OXXA X-Touch-PU-W 51-115, wit

7 t/m 11

1.51.115.00

V

PU-Flex
•
•
•
•

PU coating op nylon drager
bijzonder goede vingergevoeligheid
ideaal voor allround montagewerkzaamheden
de zwarte handschoen is voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling en het
behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen
• de witte handschoen is voor werkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen merken

4131

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

PU-Flex, wit

7 t/m 11

1.14.083.00

V

PU-Flex, zwart

7 t/m 11

1.14.086.00

V

Ansell HyFlex 11-600, 11-601 en 11-605
• palm gecoate handschoenen van polyurethaan met een nylon voering en elastisch manchet
• handschoenen zijn ontworpen voor lichte en delicate werkzaamheden in een droge omgeving
waarvoor een maximale vingergevoeligheid nodig is
• bij het manipuleren van kleine voorwerpen bieden ze het comfort en de precisie van een tweede huid
• ze beschermen de producten ook tegen partikeltjes afkomstig van de handschoenen en onderlinge
contaminatie van de producten

3131
11-600 + 11-601

003x
11-605

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell HyFlex 11-600, gecoate palm, wit

6 t/m 11

1.90.120.00

V

Ansell HyFlex 11-601, gecoate palm, grijs/zwart

6 t/m 10

1.90.128.00

Ansell HyFlex 11-605, gecoate vingertoppen, wit

6 t/m 10

1.90.116.00

Algemeen gebruik

PU

OXXA X-Treme-Lite 51-100
• superlichte polyurethaan (PU) coating maakt de handschoen extreem licht en biedt een hoge mate
van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt productiviteit gebruiker
• anti-slip door PU coating: de coating geeft een goede greep op droge en vettige voorwerpen
• 18 gauge (breitechnologie met 18 steken per inch) liner geeft nog meer soepelheid
• de dunne coating heeft een schuurweerstand beschermingsniveau 3
• zeer geschikte handschoen voor toepassingen waar nu met katoenen handschoenen gewerkt wordt
of waar nu geen handschoenen gedragen worden
• de handschoen voelt aan als een tweede huid (second skin technology)
• ideaal voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van toetsenbord of (touchscreen)
telefoon
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: blauw/zwart

3120

Uitvoering
OXXA X-Treme-Lite 51-100

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.51.100.00

V

Ansell HyFlex 11-618
• een palm gecoate handschoen
• de HyFlex 11-618 is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen met delicate manipulatie in
een droge omgeving of in een omgeving waar een beperkte hoeveelheid olie gebruikt wordt
• door de donkerblauwe voering en de zwarte coating goed geschikt voor omgevingen met een zekere
mate van vervuiling
• 20% lichter als model 11-600 en 11-601
• kleur: blauw/zwart

3121

Uitvoering
Ansell HyFlex 11-618

Maten

Artikelnr

Vrd

6 t/m 11

1.90.129.00

V
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Algemeen gebruik

latex

OXXA X-Grip-Lite 51-025
• handschoen met een uitstekende vingergevoeligheid door de dunne (15 gauge), lichte en soepele
nylon voering die perfect op de hand aansluit
• de latexcoating en de gerimpelde afwerking zorgen voor een zeer goede grip bij zowel droge als
natte werkomstandigheden
• de gele fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
• anatomische handschoenvorm biedt een betere greep: optimaal comfort, ook tijdens langdurig
gebruik
• uitstekende slijtvastheid
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: geel/zwart

3131

Uitvoering
OXXA X-Grip-Lite 51-025

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.025.00

V

Maxx-Grip Lite 50-245
•
•
•
•

goede naadloze hechtende nylon voering
palm is gecoat met latex
goede vingergevoeligheid door dunne, lichte en soepele nylon voering die perfect op de hand aansluit
kleur: bruin/zwart

3131

Uitvoering
Maxx-Grip Lite 50-245

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.50.245.00

V

Maxx-Grip
•
•
•
•
•

naturel latex op een polyester/katoen interlock voering
zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand
de rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende grip bij droge en natte condities
zeer duurzaam met een goede schokdemping en snijweerstand
anatomische handschoenvorm biedt een betere greep

3242

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

Maxx-Grip 50-230, grijs/zwart

8 t/m 11

1.50.230.00

V

Maxx-Grip 50-235, grijs/blauw

8 t/m 11

1.50.235.00

V

Algemeen gebruik

latex

OXXA X-Grip 51-000
• de X-Grip is een handschoen met een latex coating op een polyester katoenen
drager, wat de handschoen zeer duurzaam maakt
• goede schokdemping en snijweerstand, uitstekende slijtvastheid
• anatomische handschoenvorm biedt een betere greep
• optimaal comfort tijdens langdurig gebruik
• zeer goede ventilatie aan de rugzijde wat zorgt voor absorbatie van de transpiratie
• door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip bij zowel droge
als natte werkomstandigheden
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: groen/geel

3242

Uitvoering
OXXA X-Grip 51-000

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.000.00

V

Showa Grip 310
•
•
•
•
•
•
•
•

naadloos gebreide handschoen van polyester/katoen, elastisch gebreid boordje aan de pols
rugzijde is niet gedompeld waardoor overmatig transpiratie wordt voorkomen
geruwde latex anti-slip coating, 1,7 mm dik
uitstekende natte en droge grip
anti-bacterieel behandeld
voorgevormd waardoor prima draagcomfort
uitwasbaar op 40°C
kleur: groen/geel

2142

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Showa Grip 310, groen/geel

S t/m XXL

1.11.590.00

V

Showa Grip 310, zwart

S t/m XXL

1.11.592.00
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Manufactured in Europe - the only true European brand
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Algemeen gebruik

latex

M-Grip 11-540
•
•
•
•

latex coating en naadloze gebreide polyester/katoen voering
ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit
goede schuur- en scheurweerstand
kleur: groen/geel

3242

Uitvoering
M-Grip 11-540

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.11.540.00

V

AtomGrips
•
•
•
•
•
•

rondgebreide drager gemaakt van polyester/katoen, heeft geen naden die kunnen irriteren of schuren
greepoppervlak van latex coating met gerimpeld reliëf
handschoen heeft zeer hoge snijklasse 4
zeer goede pasvorm
goede grip
kleur: rood

3442

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

AtomGrips

9

1.11.585.00

V

Prevent handschoen R-903
• gemaakt van een naadloos gebreide polyester drager met een latex coating voor een stevige grip
• deze handschoenen zijn uitermate geschikt voor buitenklussen en stratenmakers
• kleur: rood

4243

Uitvoering
Prevent handschoen R-903

Maten

Artikelnr

Vrd

9

1.11.570.00

V

M-Safe stratenmakershandschoen
• rode gevulkaniseerde latex palm
• goede grip en goede pasvorm
• kleur: rood

3344

Uitvoering
M-Safe stratenmakershandschoen

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.11.586.00

V
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Algemeen gebruik

latex

Huishoudhandschoen latex
•
•
•
•
•
•
•

uiterst flexibele handschoen van 100% natuurlatex
huidvriendelijk
geruwd op handpalm en vingers voor een goede grip
met prima draagcomfort
lengte 300 mm en dikte 0,40 mm
katoen gevlokt
met rolrand

1010

ALK

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Huishoudhandschoen latex, geel

7 t/m 10

1.41.500.00

V

Huishoudhandschoen latex, blauw

7 t/m 10

1.41.501.00

V

Mapa Jersette
•
•
•
•
•
•
•

handschoen van natuurlijk latex met katoenvlok voering
goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen
met textiel verstevigde binnenkant
uitstekende vingergevoeligheid
voor werk met gladde en schurende voorwerpen of oppervlakken
lengte 310-330 mm en dikte 1,15 mm
kleur: blauw

3141

x1xxxx

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Mapa Jersette 300, gladde afwerking

5 t/m 10

1.88.300.00

V

Mapa Jersette 301, geruwd

5 t/m 10

1.88.301.00

V

Mapa Harpon
• comfort en veiligheid bij het hanteren van zware, ruwe of gladde voorwerpen in zeer agressieve
omgevingen
• natuurlatex handschoen met textielversteviging
• bijzonder goed geschikt voor de visserij
• dikte 1,35 mm
• kleur: oranje

4131

x2xxxx

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

Mapa Harpon 321, lengte 320 mm

6 t/m 10

1.88.321.00

V

Mapa Harpon 325, lengte 370 mm

8 t/m 10

1.88.325.00

V

Algemeen gebruik

katoen

Interlock handschoen van 100% katoen
• per dozijn (12 paar)
• kleur: écru

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Interlock handschoen, herenmaat (200 grams)

10

1.14.021.00

V

Interlock handschoen, herenmaat, zware kwaliteit (225 grams)

10

1.14.026.00

V

7

1.14.031.00

V

Interlock handschoen, herenmaat met manchet (280 grams)

Interlock handschoen, damesmaat (180 grams)

10

1.14.061.00

V

Interlock handschoen, damesmaat met manchet (260 grams)

7

1.14.071.00

V

10

1.14.066.00

V

Interlock handschoen, herenmaat met manchet,
zware kwaliteit (325 grams)

Interlock handschoen van 100% katoen, wit gebleekt
• per dozijn (12 paar)
• extra zware kwaliteit
• kleur: wit

Uitvoering
Interlock handschoen wit gebleekt

Maten

Artikelnr

Vrd

6 t/m 13

1.14.092.00

V

Jersey handschoen van 100% katoen
• tricot manchet
• per dozijn (12 paar)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Jersey handschoen bruin, gewicht 255 gram

10

1.14.126.00

V

Jersey handschoen bruin, gewicht 369 gram

10

1.14.131.00

V

Jersey handschoen écru, gewicht 255 gram

10

1.14.156.00

V

Jersey handschoen écru, gewicht 369 gram

10

1.14.161.00

V

Rond gebreide handschoen van polyester/katoen
• per dozijn (12 paar)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Rond gebreide handschoen

7 en 9

1.14.251.00

V

10

1.14.241.10

V

Rond gebreide handschoen met PVC nop
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Algemeen gebruik

katoen

Keperdoek handschoen van 100% katoen
• per dozijn (12 paar)
• met tricot manchet
• gewicht 227 gram

Uitvoering
Keperdoek handschoen van 100% katoen

Polkadot handschoen van 100% katoen
• tricot manchet
• met zwarte PVC nopjes
• per dozijn (12 paar)

Uitvoering
Polkadot handschoen met zwarte PVC nopjes,
gewicht 227 gram

34

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.14.550.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.14.515.00

V

Algemeen gebruik

splitLeder

Rundsplitlederen Amerikaantje met gestreept doek
• 7 cm katoenen kap
• rood/blauw gestreept doek
• gevoerd

Uitvoering
Rundsplitlederen Amerikaantje met gestreept doek

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.11.051.00

V

Rundsplitlederen Amerikaantje met palmversterking
• 7 cm katoenen kap
• rood/blauw gestreept doek

Uitvoering
Rundsplitlederen Amerikaantje met palmversterking

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.11.032.50

V

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.11.065.00

V

Rundsplitlederen handschoen
• goede kwaliteit splitleder

3121

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Rundsplitlederen handschoen met rode kap

10

1.11.058.00

V

Rundsplitlederen handschoen met palmversterking
en groen gestreept doek

10

1.11.062.00

V

Splitlederen handschoen met groene pistoolversterking
• goede kwaliteit splitleder
• met 7 cm PE-kap en geel gestreept doek
• met pistoolversteviging voor dakdekkers of kabelsjorders

4133

Uitvoering
Splitlederen handschoen met groene pistoolversterking

A-kwaliteit splitlederen handschoen
• rood/grijs gestreept op groen doek
• 7 cm PE-kap

4143

Uitvoering
A-kwaliteit splitlederen handschoen

Maten

Artikelnr

Vrd

10 en 11

1.11.070.00

V
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Algemeen gebruik

split- en nerfLEDER

A-kwaliteit splitlederen handschoen, zware kwaliteit
• geel doek
• zware premium kwaliteit
• met 7 cm PE-kap

4143

Uitvoering
A-kwaliteit splitlederen handschoen, zware kwaliteit

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.11.080.00

V

A-kwaliteit splitlederen handschoen met palmversterking
• rood/grijs gestreept doek
• 10 cm PE-kap
• palmversterking van nerfleder

4143

Uitvoering
A-kwaliteit splitlederen handschoen palmversterking

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.11.120.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.11.292.00

V

Varkenslederen handschoen
• met voering en katoenen bovenkant
• multifunctioneel inzetbaar

2112
1.11.181.00
1.11.181.50

4211
1.11.151.00

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Varkensnerflederen handschoen, ecru doek

10

1.11.181.00

V

Varkensnerflederen handschoen, gestreept doek

10

1.11.181.50

V

Varkenssplitlederen handschoen, ecru doek

10

1.11.151.00

V

Nerflederen handschoen met gele gestreepte kap
• palmversterking
• multifunctioneel inzetbaar
• 10 cm gerubberiseerde PE kap

2132

Uitvoering
Nerflederen handschoen met gele gestreepte kap

36

Algemeen gebruik

nerf- en meubelLEDER

Nerflederen handschoen met gerubberiseerde kap
• 10 cm gerubberiseerde kap
• multifunctioneel inzetbaar

2132

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Nerflederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde
gele kap

7,10 en 11

1.11.240.00

V

Nerflederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde
gele kap en palmversterking

10

1.11.242.00

V

Nerflederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde
gele kap en pistoolversterking

10

1.11.244.00

V

Nerflederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde
rode kap

10

1.11.340.00

V

Nerflederen handschoen met canvas kap
•
•
•
•
•

premium nerfleder
dubbele stiknaden daardoor extra sterk
multifunctioneel inzetbaar
met 10 cm canvas kap
SP-kwaliteit

2132

Uitvoering
Nerflederen handschoen met 10 cm canvas ecru kap

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.11.220.10

V

Meubellederen handschoen met palmversterking
• multifunctioneel inzetbaar
• beige leder met geel gestreept doek
• met 10 cm gerubberiseerde kap

2112

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Meubellederen handschoen met palmversterking

11

1.11.305.11

V

Meubellederen handschoen met palmversterking

12

1.11.305.12

V

Meubellederen handschoen met palmversterking
• multifunctioneel inzetbaar
• met canvas kap

3121

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Meubellederen handschoen met palmversterking
en gesorteerde lichte kleuren

10

1.11.311.00

V

Meubellederen handschoen met palmversterking
en gesorteerde donkere kleuren

10

1.11.313.00

V
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Algemeen gebruik

nerf- en nappaleder

Nerf/splitlederen officiershandschoen naturel
• soepele handpalm van nerfleder
• multifunctioneel inzetbaar

2132

Uitvoering
Nerf/splitlederen officiershandschoen naturel

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.11.297.00

V

Nerflederen officiershandschoen
• premium kwaliteit
• volnerf lederen palm en rugzijde
• multifunctioneel inzetbaar

2132

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Nerflederen officiershandschoen, naturel kleurig

7 t/m 11

1.11.397.00

V

Nerflederen officiershandschoen, creme kleurig

9 t/m 11

1.11.399.00

V

Nappalederen officiershandschoen
• kort model
• goede vingergevoeligheid
• met elastiek

2111

Uitvoering
Nappalederen officiershandschoen

38

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.11.418.00

V

Algemeen gebruik

nappaleder

Nappalederen handschoen model Tropic
• blauw katoenen rugzijde
• zonder kap
• goede vingergevoeligheid

3122

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Nappalederen handschoen model Tropic

7 t/m 11

1.11.441.00

V

Nappalederen handschoen model Tropic,
met wingduim (palm uit 1 stuk leder)

7 t/m 11

1.11.451.00

V
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The Comfort of Safety
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MECHANICS
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Mechanics
OXXA X-Mech-600
• handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer.
Het is het sterkste synthetische materiaal wat ooit is gebruikt voor de productie van handschoenen
• de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer
comfortabele handschoen
• flexibele, ademende palm van Spandex/Armor Skin met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
• velcro sluiting zorgt voor flexibele pasvorm
• de combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende pasvorm maken deze
handschoen tot de ideale keuze
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: zwart

3122

Uitvoering
OXXA X-Mech-600

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.600.00

V

OXXA X-Mech-605 Thermo
• handschoen is voorzien van comfortabele 3M Thinsulate voering
• handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer.
Het is het sterkste synthetische materiaal wat ooit is gebruikt voor de productie van handschoenen
• de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer
comfortabele handschoen
• flexibele, ademende palm van Spandex/Armor Skin met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
• velcro sluiting zorgt voor flexibele pasvorm
• de combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende pasvorm maken deze
handschoen tot de ideale keuze
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: zwart

3122

11x

Uitvoering
OXXA X-Mech-605 Thermo

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.605.00

V

OXXA X-Mech-610
• handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer.
Het is het sterkste synthetische materiaal wat ooit is gebruikt voor de productie van handschoenen
• de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer
comfortabele handschoen
• flexibele, ademende palm van Spandex/Armor Skin met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
• de nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de handschoen soepel aan en uit gaat
(slip-on)
• gele fluor kleur biedt uitstekende zichtbaarheid
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: geel/zwart

3122

Uitvoering
OXXA X-Mech-610

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.610.00

V
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Mechanics
OXXA X-Mech-615 Thermo
• handschoen is voorzien van comfortabele 3M Thinsulate voering
• handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer.
Het is het sterkste synthetische materiaal wat ooit is gebruikt voor de productie van handschoenen
• de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer
comfortabele handschoen
• flexibele, ademende palm van Spandex/Armor Skin met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
• de nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de handschoen soepel aan en uit gaat
(slip-on)
• gele fluor kleur biedt uitstekende zichtbaarheid
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: geel/zwart

3122

11x

Uitvoering
OXXA X-Mech-615 Thermo

OXXA X-Mech-620
• met de X-Mech-620 heeft u niet langer last van beurse knokkels, blauwe plekken, schrammen en krassen op de hand die veroorzaakt worden door montage
werkzaamheden, het sleutelen aan auto’s en motoren, het tillen van zware vaten, etc
• de knokkels worden verstevigd door ergonomisch geplaatste rubberen pads, welke een
uitstekende bescherming bieden tegen letsel op de rugzijde van de hand
• de in de handpalm verwerkte gelpads dempen en absorberen het schokken
• voorzien van anti-slip in de handpalm en op de vingertoppen
• handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin en heeft een betere
schuurweerstand dan leer. Het is het sterkste synthetische materiaal wat ooit is
gebruikt voor de productie van handschoenen
• de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in
een zeer comfortabele handschoen
• de velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: fluorgeel/zwart

3122

TM

Uitvoering
OXXA X-Mech-620

42

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.620.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.615.00

V

Mechanics
OXXA X-Mech-630
• handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer.
Het is het sterkste synthetische materiaal wat ooit is gebruikt voor de productie van handschoenen
• soepel, ademend en duurzaam. Het synthetische leder op de handpalm, de duim en de vingertoppen biedt de vingers meer gevoeligheid, zodat er betere prestaties bereikt worden dan met natuurlijk
leder, vooral in natte omstandigheden
• de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer
comfortabele handschoen
• flexibele, ademende palm van Spandex/Armor Skin met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
• de velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm
• oranje fluor kleur biedt uitstekende zichtbaarheid
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: oranje/zwart

3122

Uitvoering
OXXA X-Mech-630

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.630.00

V

Bald Eagle
•
•
•
•

beige premium varkensnerflederen palm
blauwe stretch rugzijde
met velcro sluiting
kleur: blauw/wit

3111

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Bald Eagle

M t/m XXL

1.11.165.00

V

Bald Eagle Winter, gevoerd
•
•
•
•
•

beige premium varkensnerflederen palm
blauwe stretch rugzijde
met velcro sluiting
3M Thinsulate gevoerd
kleur: blauw/wit

3111

Uitvoering
Bald Eagle Winter, gevoerd

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m XXL

1.47.165.00

V

43

1

Olie- en chemisch bestendig

PVC

Handschoen PVC rood met tricot manchet, Categorie 2
• goede pasvorm
• olie en vet bestendig
• met tricot manchet

4121

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Handschoen PVC rood, open rugzijde

10

1.17.020.00

V

Handschoen PVC rood, gesloten rugzijde

10

1.17.022.00

V

Handschoen PVC rood, Categorie 2
• goede pasvorm
• olie en vet bestendig
• volledig PVC gecoat

4121

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Handschoen PVC rood, lengte 270 mm, Cat. 2

10

1.17.027.00

V

Handschoen PVC rood, lengte 350 mm, Cat. 2

10

1.17.035.00

V

Handschoen PVC rood, lengte 400 mm, Cat. 2

10

1.17.040.00

V

Handschoen PVC rood, lengte 450 mm, Cat. 2

10

1.17.045.00

V

Handschoen PVC rood, Categorie 3
•
•
•
•
•

goede pasvorm
olie en vet bestendig (lichte chemie)
volledig PVC gecoat
dikte 1,3 mm
met interlockvoering

4121

Uitvoering

44

Maten

Artikelnr

Vrd

Handschoen PVC rood, lengte 270 mm, Cat. 3

10

1.17.127.00

V

Handschoen PVC rood, lengte 350 mm, Cat. 3

10

1.17.135.00

V

Olie- en chemisch bestendig

PVC

Handschoen PVC groen geruwd, Categorie 3
•
•
•
•

goede pasvorm
olie en vet bestendig (lichte chemie)
voorzien van antislip
jersey voering

4121

JKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Handschoen PVC groen geruwd, lengte 270 mm

9 en 10

1.20.427.00

V

Handschoen PVC groen geruwd, lengte 350 mm

9 en 10

1.20.435.00

V

Handschoen PVC groen geruwd, lengte 400 mm

10

1.20.440.00

V

Plukhandschoen PVC groen geruwd
•
•
•
•
•
•

handschoen met waterdichte kappen
totale lengte 70 cm
elastiek in de mouwen
goede pasvorm
olie en vet bestendig
met jersey voering

4121

JKL

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Plukhandschoen PVC groen geruwd, rechts

1.20.235.70

V

Plukhandschoen PVC groen geruwd, links

1.20.235.71

V

Showa 660 PVC
•
•
•
•
•
•
•
•

volledige PVC coating, extra coating over hele hand
met schulprand
volledig ruw oppervlak
antibacteriële en geurwerende behandeling
speciale koolwaterstofbehandeling
een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort
sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën
ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig
kunt vastgrijpen
• lengte 310 mm en dikte 1,30 mm
• kleur: blauw

4121

Uitvoering
Showa 660 PVC

JKL

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m XXL

1.23.130.00

V
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Olie- en chemisch bestendig

PVC/latex

M-Safe PVC, Categorie 3
•
•
•
•
•

100% PVC
anti-slip
prima draagcomfort
lengte 310 mm
kleur: blauw

4121

JKL

Uitvoering
M-Safe PVC

Maten

Artikelnr

Vrd

9 en 10

1.20.400.00

V

M-Safe Coldgrip PVC 47-410, Categorie 3
•
•
•
•

zachte naadloze binnenvoering
koudebestendig tot ca - 20°C
lengte 300 mm
kleur: rood

4121

AJL

121

Uitvoering
M-Safe Coldgrip PVC 47-410

Mapa Duomix 405
•
•
•
•
•
•
•

ongevoerde handschoen van gemengde latex
comfortabel en transpiratie-absorberend dankzij de gevlokte katoen voering
binnenzijde afgewerkt met natuurlijk latex
goede vingergevoeligheid
geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden
lengte 330 mm en dikte 0,70 mm
kleur: blauw/geel

2121

Uitvoering
Mapa Duomix 405

46

Maten

Artikelnr

Vrd

6 t/m 10

1.88.405.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

9 en 10

1.47.410.00

V

Olie- en chemisch bestendig

natuurrubber

Ansell Universal Plus 87-650 en 87-655
•
•
•
•
•
•

100% natuurrubber staat borg voor uitstekende gevoeligheid en grote treksterkte
het gevlokte, zuiver katoen is zacht en comfortabel en irriteert niet
speciaal behandeld om de kans op allergische reacties te verminderen
lengte 305 mm en dikte 0,40 mm
AQL 0,65 (EN 374)
kleur: geel

x010

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Universal Plus 87-650, geel

6½ t/m 10

1.90.863.00

V

Ansell Universal Plus 87-655, blauw

6½ t/m 10

1.90.860.00

Marigold Emperor
•
•
•
•
•
•
•
•

ongevoerde 100% natuurrubber handschoen
zeer goede bescherming tegen chemicaliën op waterbasis
zeer flexibel en elastisch
gechlorineerde oppervlakte van de handschoen
rolrand aan de mouw voorkomt scheuren en vereenvoudigt aantrekken
gladde afwerking
verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen (medium en zwaar) en in verschillende lengtes
kleur: zwart

4121

ABCKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Marigold Emperor ME 104 Mediumweight, lengte 432 mm

7½ t/m 10½ 1.86.154.00

V

Marigold Emperor ME 107 Mediumweight, lengte 610 mm

7½ t/m 10½ 1.86.157.00

V

Marigold Emperor ME 105 Heavyweight, lengte 432 mm

7½ t/m 10½ 1.86.155.00

V

Marigold Emperor ME 108 Heavyweight, lengte 610 mm

7½ t/m 10½ 1.86.158.00

V

Ansell Duzmor Plus 87-600
•
•
•
•
•
•
•
•

lichte handschoen van 100% natuurrubber
minder kans op allergische reacties
de dikte van slechts 0,43 mm garandeert een uitstekende vingergevoeligheid
ongevoerde, niet gevlokte natuurlatex, combineert op een unieke wijze sterkte en elasticiteit voor
een veiligere, meer delicate productbehandeling
binnen en buitenzijde gehalogeniseerd. Verbetert de weerstand tegen chemicaliën, scheuren en
perforatie. Maakt de handschoen makkelijker om aan en uit te trekken
lengte 305 mm en dikte 0,43 mm
AQL 0,65 (EN 374)
kleur: natuurkleurig

x010

Uitvoering
Ansell Duzmor Plus 87-600

Maten

Artikelnr

6½ t/m 10

1.90.864.00

Vrd
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Olie- en chemisch bestendig

natuurrubber

Ansell Extra
• 50% dikker dan standaard gevlokte handschoenen
• zeer hoge weerstand tegen ketones, zouten, detergenten, alcoholen, alkaliën en vetten
• 100% natuurrubber zonder vulmiddelen. Uitstekende weerstand tegen mechanische slijtage plus
verhoogde chemische bescherming
• gehalogeniseerd, een betere greep en meer chemische weerstand
• 100% katoen gevlokt, maakt deze zware handschoen zachter en comfortabeler om te dragen en
helpt transpiratie absorberen
• AQL: 0,65 (EN 374)
• lengte 320 mm en dikte 0,75 mm

x121

AKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Extra 87-950, zwart

6½ t/m 11

1.90.862.00

V

Ansell Extra 87-955, oranje

6½ t/m 11

1.90.861.00

Ansell Bi-Colour 87-900
• combinatie van latex en neopreen voor een betrouwbare bescherming tegen een hele reeks
chemicaliën
• dubbele dompeling bij de productie biedt dubbele bescherming
• zware uitvoering voor meer weerstand tegen zouten en detergenten
• ongevoerde zware handschoen met ruitreliëf
• sterk en duurzaam, met een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
• hoogwaardig gevlokt zuiver katoen, helpt het risico op huidirritatie verminderen
• lengte 323 mm en dikte 0,68 mm
• AQL 0,65 (EN 374)
• kleur: groen/geel

x120

AKL

Uitvoering
Ansell Bi-Colour 87-900

Marigold Astroflex
• natuurrubber blauwe handschoen
• naadloze liner voor optimaal comfort tijdens gebruik
• gerimpelde afwerking op de hand verzekert een goede grip onder zowel droge- als vochtige
omstandigheden
• zeer soepel en uitstekend tastgevoel
• contact met hitte tot 250˚C
• lengte 300 mm en dikte (dubbel) 2,5 mm
• kleur: blauw

2241

AKL

Uitvoering
Marigold Astroflex

48

x2xxxx

Maten

Artikelnr

7 t/m 11

1.86.025.00

Vrd

Maten

Artikelnr

Vrd

6½ t/m 11

1.90.889.00

V

Olie- en chemisch bestendig

natuurrubber

Marigold Suregrip G04Y
•
•
•
•
•

natuurrubber handschoen met katoenvlok voering
hoge resistentie tegen chemicaliën op waterbasis
lang manchet en dikke uitvoering voor extra bescherming
rolrand aan manchet geeft schuurbestendigheid en vergemakkelijkt aan- en uittrekken
reliëfpatroon op de handpalm en vingers zorgt voor uitstekende grip in zowel droge- als vochtige
omstandigheden
• lengte 320 mm en dikte 1,5 mm
• AQL 0,65 (EN 374)
• kleur: geel

3110

AKL

Uitvoering
Marigold Suregrip G04Y

Maten

Artikelnr

Vrd

7½ t/m 10½

1.86.090.00

V

Marigold Featherweight Plus G31H
•
•
•
•
•
•
•

ongevoerde mediumweight handschoen van natuurrubber latex
scheurvaste rolrand en chlorinatie vergemakkelijken het aan- en uittrekken
uitstekende grip en optimaal tastgevoel
ideaal voor gebruik in laboratoria
lengte 320 mm en dikte 0,70 mm
AQL 0,65 (EN 374)
kleur: geel

2010

AKL

Uitvoering
Marigold Featherweight Plus G31H

Maten

Artikelnr

Vrd

6½ t/m 9½

1.86.120.00

V

Marigold Black Heavyweight G17K
•
•
•
•
•
•
•

natuurrubber handschoen met gevlokte voering van 100% katoen
hoge bestendigheid tegen chemicaliën op waterbasis
lang manchet en dikke uitvoering voor extra bescherming
manchet met rolrand voor extra scheurvastheid en gemakkelijk aan- en uittrekken
sterk maar soepel, ideaal voor algemeen industrieel gebruik
lengte 320 mm en dikte (dubbel) 1,60 mm
kleur: zwart

3121

AKL

Uitvoering
Marigold Black Heavyweight G17K

Maten

Artikelnr

Vrd

6½ t/m 10½

1.86.070.00

V

49

1

Olie- en chemisch bestendig

NITRIL

First Choice nitril handschoen
•
•
•
•
•
•

vervaardigd van hoogwaardig nitril
de katoenvlokvoering optimaliseert het draagcomfort
bestand tegen vele oplosmiddelen
lengte 330 mm en dikte 0,40 mm
verpakt per paar in handige retailverpakking
kleur: groen

4002

AJK

Uitvoering
First Choice nitril handschoen

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.41.200.00

V

Ansell Sol-Vex, gevlokt
• bijzonder comfortabele, chemisch bestendige handschoen voor uiteenlopende
toepassingen
• de handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge
omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is
• de Sol-Vex nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in
werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen
• de voering in vlokkatoen plus de soepelheid van de nitrilfilm bezorgen de gebruiker een
uitzonderlijk comfort
• de afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog
• AQL 0,65 (EN 374) en antistatisch volgens EN 1149
• de Sol-Vex 37-695 handschoen is langer (380 mm) dan de standaardversie en beschermt
ook de pols en de voorarm
• kleur: groen

4101

37-675:
JKL

37-695:
AJL

Uitvoering

50

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Sol-Vex 37-675, gevlokt, lengte 330 mm,
dikte 0,38 mm

6 t/m 11

1.90.373.00

V

Ansell Sol-Vex 37-695, gevlokt, lengte 380 mm,
dikte 0,425 mm

7 t/m 11

1.90.375.00

V

Olie- en chemisch bestendig

NITRIL

Ansell Sol-Vex, niet gevlokt
• de Sol-Vex nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen
waar bijtende chemicaliën voorkomen
• de handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden
waar chemische weerstand essentieel is
• de versie zonder voering is pluisvrij, zodat er helemaal geen kans op vervuiling is. Daardoor is de
handschoen ideaal voor productieomgevingen die gevoelig zijn voor externe onzuiverheden
• de afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog meer
• dikte 0,56 mm
• AQL 0,65 (EN 374)
• antistatisch volgens EN 1149
• kleur: groen

4102

AKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Sol-Vex 37-665, niet gevlokt, lengte 380 mm

8 t/m 11

1.90.372.00

V

Ansell Sol-Vex 37-185, niet gevlokt, lengte 455 mm

7 t/m 11

1.90.374.00

V

Ansell Sol-Vex Premium 37-900
• het kwaliteitsvolle nitril biedt een hoge beschermingsgraad voor de veilige behandeling van
chemicaliën met hoog risico
• een nitrilcoating verhoogt de sterkte en de weerstand tegen chemicaliën
• superieure chemische weerstand
• 100% getest: elke handschoen wordt voor het verzenden onderworpen aan een lekproef en
gecontroleerd op gebreken
• de gegarandeerde productkwaliteit betekent dat de handschoenen in volstrekt vertrouwen kunnen
worden gebruikt in gevaarlijke situaties
• AQL 0,065 (EN 374)
• antistatisch volgens EN 1149
• dikte 0,425 mm, lengte: 380 mm
• kleur: rood

4102

AKL

Uitvoering
Ansell Sol-Vex Premium 37-900, gevlokt

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.90.377.00

V

Ansell Sol-Knit
• de industriële handschoen Sol-Knit van nitril biedt een goede mechanische en chemische bescherming
in een ruime waaier van arbeidsomgevingen
• deze erg stevige handschoen biedt een optimaal gebruikscomfort dankzij haar natuurlijke vorm, die
maakt haar uitstekend geschikt voor lange opdrachten
• de superieure beweeglijkheid en de goede grip op natte en droge voorwerpen dragen bij tot de
veiligheid van de gebruiker en uiteindelijk tot de productiviteit
• een 100% katoenen interlock voering, daardoor voelt de handschoen prettig aan en is ze snel en
gemakkelijk aan te trekken
• AQL 1,0 (EN 374)
• kleur: groen

4111

x1xxxx

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Sol-Knit 39-122, lengte 310 mm

7 t/m 10

1.90.392.00

V

Ansell Sol-Knit 39-124, lengte 350 mm

7 t/m 10

1.90.394.00

V
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Olie- en chemisch bestendig

nitril

uvex rubiflex S XG
•
•
•
•
•
•

een lichte, tegen chemicaliën beschermende handschoen met innovatieve Xtra Grip Technologie
combineert bescherming en grip met uitzonderlijk draagcomfort en buigzaamheid
lange levensduur door multilayerprocédé
goede weerstand tegen vet, mineraalolie en een groot aantal chemicaliën
hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
handschoen van naadloze lagen voorzien, een katoenen interlock voering en een coating van
speciaal NBR + XG-coating
• vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
• dikte ca. 0,40 mm
• kleur: blauw/zwart

3121

JKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

uvex rubiflex S XG27B, lengte 270 mm (60560)

8 t/m 11

1.91.525.00

V

uvex rubiflex S XG35B, lengte 350 mm (60557)

8 t/m 11

1.91.530.00

uvex rubiflex S
• een comfortabele beschermende NBR-handschoen, van naadloze lagen voorzien in een
versterkte uitvoering
• goede weerstand tegen zuren, loog, mineraalolie, oplosmiddelen en een groot aantal
chemicaliën
• hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
• handschoen van naadloze lagen voorzien, een katoenen interlock voering en een coating
van speciaal NBR
• vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
• contacthitte bestendig
• dikte ca. 0,50 mm
• kleur: groen

2121

JKL

MADE IN GERMANY

Uitvoering

52

Maten

Artikelnr

uvex rubiflex S NB27S, lengte 270 mm (89646)

8 t/m 11

1.91.510.00

uvex rubiflex S NB35S, lengte 350 mm (98891)

8 t/m 11

1.91.515.00

uvex rubiflex S NB40S, lengte 400 mm (98902)

8 t/m 11

1.91.520.00

Vrd

Olie- en chemisch bestendig

nitril

uvex protector CHEMICAL
• deze kwalitatief hoogwaardige, met NBR gecoate, beschermende handschoen voldoet aan de
strengste mechanische en chemische beschermingseisen
• door de multilayertechnologie van katoen/Dyneema/glas en de dubbele nitrilcoating biedt de
handschoen optimale snijbescherming en bescherming tegen chemicaliën
• het ruwe oppervalk zorgt voor een hoge mate van gripvastheid
• comfortabel om te dragen
• vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
• kleur: blauw

4544

JKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

uvex protector CHEMICAL NK2725B,
lengte 270 mm (60535)

9 en 10

1.91.430.00

uvex protector CHEMICAL NK4025B,
lengte 400 mm (60536)

9 en 10

1.91.431.00

Vrd

uvex profastrong NF33
•
•
•
•
•
•
•
•

biedt als nitrilhandschoen probate bescherming bij de omgang met zuren, vet en oplossingsmiddelen
uitstekende slijtvastheid
goede grip bij natte werkzaamheden
goede vingergevoeligheid
handschoen met manchet, patroon aan de binnenkant, NBR coating en een gevlokte katoen voering
vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
lengte 330 mm en dikte ca. 0,38 mm
kleur: groen

4101

AJKL

Uitvoering
uvex profastrong NF33 (60122)

Maten

Artikelnr

7 t/m 10

1.91.600.00

Vrd

Mapa Ultranitril Plus
•
•
•
•
•

zeer goede mechanische weerstand en langdurige chemische bescherming
kent een hoge beschermingsgraad tegen oplosmiddelen
handvaardigheid en comfort dankzij de anatomische snit en de kwaliteit van de vlokvoering
dikte 0,45 mm (model 491) en 0,38 mm (model 492)
kleur: groen

4102

AJKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Mapa Ultranitril Plus 492, gevlokt, lengte 320 mm

6 t/m 11

1.88.492.00

V

Mapa Ultranitril Plus 491, gevlokt, lengte 370 mm

6 t/m 10

1.88.491.00
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Olie- en chemisch bestendig

nitril

KCL Camatril Velours
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goede vingergevoeligheid
goede grip bij vette en olieachtige delen
goede temperatuurbestendigheid
goede bestendigheid tegen vele chemische stoffen
vrij van allergie veroorzakende stoffen zoals thiurameen en thioraarn stoffen
goede antistatische en elektrostatische eigenschappen
absoluut siliconenvrij en lakindifferent
binnenzijde geruwd
katoen vlokvoering
gechloreerd opppervlak
kleur: groen

2101

AJL

Ook verkrijgbaar in lengte 600 mm, model KCL Camatril 733 (niet gevlokt).

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

KCL Camatril Velours 730, lengte 310 mm

7 t/m 11

1.95.730.00

V

KCL Camatril Velours 732, lengte 400 mm

7 t/m 11

1.95.732.00

Mapa Ultranitril Performance 493
•
•
•
•
•
•

uitstekende mechanische weerstand
uitstekende bescherming tijdens intensieve behandeling van zeer gevaarlijke chemische producten
goede grip op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
gevlokte binnenvoering
lengte 390 mm en dikte 0,55 mm
kleur: groen

4102

AJKL

Uitvoering
Mapa Ultranitril Performance 493

Marigold Green Nitrile en Blue Nitrile
• nitril samenstelling voor goede bestendigheid tegen veel oplosmiddelen en chemische stoffen
op oliebasis
• katoenvlokvoering met verhoogd profiel voor goede grip
• open manchet zorgt voor ventilatie, zodat de handen koel blijven
• soepel en comfortabel en uitstekend tastgevoel
• goede weerstand tegen schuren en doorprikken
• lengte 330 mm en dikte 0,84 mm

4101

AJKL

Uitvoering

54

Maten

Artikelnr

Vrd

Marigold Green Nitrile G25G

6½ t/m 10½

1.86.040.00

V

Marigold Blue Nitrile G25B

6½ t/m 10½

1.86.030.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 10

1.88.493.00

V

Olie- en chemisch bestendig

nitril

Marigold Long Nitrosolve Z51G
• nitril samenstelling voor goede bestendigheid tegen veel oplosmiddelen en chemische stoffen op
oliebasis
• goed bestand tegende meeste alifatische oplosmiddelen, oliën en vetten
• sterke, chemisch bestendige handschoen met manchet tot aan de elleboog voor extra bescherming
• goed bestand tegen schuren en doorprikken
• met katoenvlok voering voor extra draagcomfort
• lengte 440 mm en dikte 1,12 mm
• kleur: groen

4102

AGJKL

Uitvoering
Marigold Long Nitrosolve Z51G

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 10

1.86.050.00

V

Showa 720 Nitrile
• een soepele handschoen met een naadloze voering en een ruw oppervlak, met hoge chemische
bescherming en uitstekende schuurweerstand
• nitril gedompelde polyester/nylonvoering
• volledige coating, extra coating over gehele hand
• voorgevormde vingers
• opgeruwd oppervlak voor een goede grip bij natte en droge werkomstandigheden
• antibacteriële en geurwerende behandeling en speciale koolwaterstofbehandeling
• prima draagcomfort en tastgevoel
• lengte 300 mm en dikte 1,1 mm
• kleur: blauw

3132

AJKL

Uitvoering
Showa 720 Nitrile

Maten

Artikelnr

S t/m XXL

1.23.155.00

Vrd

Ansell AlphaTec 58-270
• de dunne, dubbelwandige nitrilcoating en de naadloze nylonvoering van 15 gauge bieden
gebruikers veel vingergevoeligheid en een hoge elasticiteit
• handschoen is gemakkelijk aan en uit te trekken en voert de warmte goed af, zodat ze minder
transpiratie veroorzaakt dan andere chemische handschoenen
• het ontwerp van de veiligheidsmanchet voorkomt scheuren en vermijdt jeuk op blote handen
• de gebruikers houden schone handen en hun huid is beschermd tegen schadelijk contact met oliën,
chemicaliën en andere vloeistoffen
• antistatisch volgens EN 1149
• AQL 0,65 (EN 374)
• lengte 300 mm
• kleur: zwart en grijs

x131

JKL

Uitvoering
Ansell AlphaTec 58-270

Maten

Artikelnr

7 t/m 11

1.90.203.00

Vrd

55

CHEMISCH BESTENDIGE
HANDSCHOEN MET
TOONAANGEVENDE GREEP
De chemisch bestendige
AlphaTec®-handschoenen
bieden nu meer
beweeglijkheid en groter
comfort bij alle toepassingen
(chemie, autosector,
onderhoud, enz.) die tegelijk
chemische bescherming en
robuuste mechanische
prestaties vereisen. Dankzij
de Ansell Grip Technology™
bieden de handschoenen een
uitstekende greep, zodat
gebruikers minder vermoeid
raken en gladde voorwerpen
veilig kunnen hanteren.

Chemische en vloeistofbescherming
NBR

WWW.ANSELL.EU

De AlphaTec®-reeks
omvat nu vijf modellen.
De AlphaTec® 58-270
handschoenen bieden
superieure beweeglijkheid
voor lichte toepassingen.
De handschoenen AlphaTec®
58-530 en 58-535
(lengte 305 & 356 mm)
voor middelzware tot zware
toepassingen zijn nu
verkrijgbaar met twee soorten
voering: wit nylon om binnen
te werken, zwart acryl om in
de open lucht te werken.

58-270

58-530

58-535

Olie- en chemisch bestendig

nitril/neopreen

Ansell AlphaTec
• handschoen is voorzien van de gepatenteerde Ansell Grip Technology waarmee gebruikers natte of
geoliede voorwerpen met meer controle en minder greepkracht kunnen manipuleren. Deze unieke
combinatie van vloeistofdichte chemische weerstand en greep, die geen afbreuk doet aan de
soepelheid en vingergevoeligheid, maakt van AlphaTec handschoen de logische keuze voor al wie
met chemicaliën werkt
• het productieproces met de Ansell Grip Technology combineert de polymeercoating met de nieuwe
nylonvoering (die gebreid is met fijner garen van 13 steken per inch) zodat de handschoen zachter
aanvoelt en comfortabeler past
• modellen met een witte nylonvoering worden aanbevolen voor toepassingen binnen, terwijl modellen
met een zwarte acrylvoering worden aanbevolen voor toepassingen buiten
• antistatisch volgens EN 1149
• AQL 0,65 (EN 374)
• kleur: wijnrood met zwarte hand
Ook verkrijgbaar met zwarte acryl voering, modellen Ansell AlphaTec 58-530B en 58-535B.

4121

JKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell AlphaTec 58-530W, witte nylon voering,
lengte 305 mm

7 t/m 11

1.90.200.00

V

Ansell AlphaTec 58-535W, witte nylon voering,
lengte 356 mm

7 t/m 11

1.90.201.00

V

Ansell Virtex 79-700
• chemisch bestendige, vloeistofdichte, herbruikbare nitril handschoen
• een nitril handschoen van een nieuwe generatie die speciaal ontwikkeld werd om een uitstekend
comfort, een hoge soepelheid en een goede chemische weerstand te bieden
• Virtex is de eerste handschoen van Ansell die gebruik maakt van de unieke en nieuwe technologie
Aquadri (Ansell Moisture Management Technology). Dankzij deze technologie heeft deze
herbruikbare handschoen een uitstekend vochtabsorberend vermogen: ze houdt de handen van de
gebruikers langer droog
• de Virtex handschoenen die de beweeglijkheid van een handschoen voor éénmalig gebruik bieden,
zijn voorzien van een specifiek ruitpatroon om de greep op geoliede voorwerpen te verbeteren
• antistatisch volgens EN 1149
• lengte 310 mm en dikte 0,0225 mm
• AQL 0,65 (EN 374)
• kleur: blauw

1001

Uitvoering
Ansell Virtex 79-700

Maten

Artikelnr

7 t/m 11

1.90.795.00

Vrd

First Choice neopreen handschoen
•
•
•
•

geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden
goede mechanische en chemische weerstand
katoenvlokgevoerd
ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij lage temperatuur zijn
voortreffelijke elasticiteit
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• lengte 300 mm en dikte 0,66 mm
• kleur: zwart

3121

AKL

Uitvoering
First Choice neopreen handschoen

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.41.090.00

V

57

1

Olie- en chemisch bestendig

neopreen

Mapa Technic 401
•
•
•
•
•
•
•

tactiele gevoeligheid voor lichte chemische bescherming
neopreen met een binnenkant van natuurlijke latex
goed comfort dankzij de katoenen vlokvoering
goede beweeglijkheid, dankzij de verminderde dikte van de handschoen
goede grip op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
lengte 310 mm en dikte 0,55 mm
kleur: zwart

2110

AKL

Uitvoering
Mapa Technic 401

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 10

1.88.401.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.95.720.00

V

Mapa Technic Plus
•
•
•
•
•
•

bijzonder soepele handschoen met bewegingsvrijheid voor standaard chemische bescherming
neopreen met een binnenkant van natuurlijke latex
goed comfort dankzij de katoenen vlokvoering voering
goede grip op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
dikte 0,75 mm
kleur: zwart

3121

AJKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Mapa Technic Plus 420, lengte 310 mm

6 t/m 10

1.88.420.00

V

Mapa Technic Plus 450, lengte 410 mm

6 t/m 10

1.88.450.00

V

KCL Camapren 720
•
•
•
•
•
•
•
•
•

handschoen van chloropreen/neopreen met natuurlatex binnenlaag
katoenen vlokvoering
geschikt voor levensmiddelen
goede vingergevoeligheid
goede grip bij vette en olieachtige delen
grote flexibiliteit bij lage temperaturen
handschoenenoppervlak siliconenvrij
lengte 300 mm en dikte 0,65 mm
kleur: zwart

1111

AKL

Uitvoering
KCL Camapren 720

58

Olie- en chemisch bestendig

neopreen

Ansell Scorpio
• neopreen coating, chemische bescherming tegen een groot aantal producten
• zachte, meebewegende interlock voering zonder naden in het werkvlak, daardoor uiterst comfortabel
om dragen
• uitstekende greep op natte materialen
• geruwd
• uitzonderlijk soepel
• gemakkelijker om voorwerpen te hanteren, minder vermoeiend voor de hand en makkelijker aan en
uit te trekken
• AQL: 1,0 (EN 374)
• kleur: groen

3121

AKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Scorpio 08-352, lengte 300 mm

8 t/m 10

1.90.082.00

V

Ansell Scorpio 08-354, lengte 350 mm

8 t/m 10

1.90.084.00

Ansell Neox
• neopreen coating van de hoogste kwaliteit. Beschermt tegen een hele reeks oliën, zuren, bijtende
producten, alcoholen en talrijke oplosmiddelen
• goede weerstand tegen alle soorten mechanische slijtage
• hoog-laag geïsoleerde kaphandschoen met gewatteerde katoenen voering voor hoge én lage
temperaturen
• de Ansell Neox 09-922 is geschikt om kortstondig in hete vloeistoffen tot 180°C en in een koude
omgeving tot –25°C te worden gebruikt
• comfortabele, anatomisch gevormde handschoen die de omtrekken van een hand in rust aanneemt
• jersey voering
• AQL: 1,0 (EN 374)
• kleur: zwart

3111

AKL

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Neox 09-922, lengte 305 mm

10

1.90.095.10

V

Ansell Neox 09-924, lengte 355 mm

10

1.90.096.10

V

Ansell Neox 09-928, lengte 455 mm

10

1.90.097.10

V

Ansell Neox 09-430, lengte 795 mm

10

1.90.098.10

V

Ansell Neotop 29-500
• ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij lage temperatuur zijn
voortreffelijke elasticiteit
• neopreensamenstelling: beschermt tegen een hele reeks van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een
groot aantal solventen
• superieure soepelheid, bevat natuurrubber en daardoor veel minder vermoeiend voor de handen
dan andere handschoenen voor zwaar werk
• gevlokte voering in zuiver katoen
• AQL: 0,65 (EN 374)
• lengte 300 mm en dikte 0,75 mm
• kleur: zwart

3121

AKL

Uitvoering
Ansell Neotop 29-500

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.90.290.00

V
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1

Olie- en chemisch bestendig

PE / butyl / viton

Ansell Barrier 02-100
•
•
•
•

voorzien van een chemisch bestendige coating
anatomisch en ergonomisch gevormd
een coating uit 5 lagen voor chemische weerstand tegen een zeer uitgebreide reeks chemicaliën
handschoenen die zonder bijkomende handschoen gedragen worden, bieden een grote flexibiliteit
en gevoeligheid
• bij toepassingen die een groter gevaar voor lichamelijk letsel inhouden, draagt men de
handschoenen beter als voering onder zwaardere nitril-, neopreen- of PVC-handschoenen
• lengte 395 mm en dikte 0,062 mm
• kleur: wit

ABC

Uitvoering
Ansell Barrier 02-100

Maten

Artikelnr

6 t/m 11

1.90.021.00

Vrd

uvex profabutyl B05R
• deze uit 100% butylrubber vervaardigde handschoen biedt met name een goede bescherming tegen
ester en keton
• hoge mate van ondoordringbaarheid van waterdamp, gassen en giftige chemicaliën
• buigzaam, ook bij lage temperaturen een goed gripgevoel
• butylrubber heeft een hoge bestendigheid tegen polaire verbindingen zoals ester, keton, aldehyde,
amine, verzadigde zoutoplossingen, alsmede zuren en logen
• butyl is NIET bestand tegen olie, vet, alifatische en aromatische koolwaterstoffen en
chloorkoolwaterstoffen
• deze niet gevoerde handschoen met een coating van broombutyl heeft een manchet, is van naadloze
lagen voorzien en heeft een oprolbaar boord
• lengte 350 mm en dikte ca. 0,50 mm
• kleur: zwart

2010

BIK

Uitvoering
uvex profabutyl B05R (60243)

Maten

Artikelnr

9 t/m 11

1.91.630.00

Vrd

uvex profaviton BV06
•
•
•
•
•
•
•
•

deze beschermende handschoen bestaat uit een onderlaag van butyl en een Viton-bovenlaag
hoogst mogelijke mate van ondoordringbaarheid van waterdamp
bestand tegen tri- en perchloorethaan, olie, een groot aantal oplosmiddelen en chemicaliën
de bovenlaag van Viton is bestand tegen alifatische en aromatische koolwaterstoffen, gehalogeneerde koolwaterstoffen, organische en anorganische zuren, alsmede verzadigde zoutoplossingen
Viton is NIET bestand tegen ester en keton
deze niet gevoerde handschoen met een coating van broombutyl met Viton-bovenlaag heeft een
manchet, is van naadloze lagen voorzien en heeft een oprolbaar boord
lengte 350 mm en dikte ca. 0,60 mm
kleur: zwart

2001

DFL

Uitvoering
uvex profaviton BV06 (60222)

60

Maten

Artikelnr

9 t/m 11

1.91.640.00

Vrd

Olie- en chemisch bestendig

PVA / butyl / viton

Ansell PVA
• polyvinylalcohol coating
• deze handschoen NIET gebruiken in water of met waterhoudende oplosmiddelen
• één van de enige handschoenen die geschikt zijn voor de behandeling van sterke organische
oplosmiddelen
• reageert vrijwel niet in aanraking met aromatische en chloorhoudende oplosmiddelen
• anatomisch gevormde, comfortabele handschoenen met voorgebogen vingers en vrijstaande duim
• zachte tricot voering in twee delen
• antistatisch volgens EN 1149
• AQL: 1,0 (EN 374)
• kleur: rood

3121

BCD

Uitvoering
Ansell PVA 15-554, lengte 355 mm

Maten

Artikelnr

Vrd

9 en 10

1.90.154.00

V

KCL Vitoject 890
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zeer goede bestendigheid tegen agressieve en giftige stoffen
zeer hoge gasdichtheid
gepoederde handschoen van viton met rolrand
vrij van oplosmiddelen door milieuvriendelijk spuitgiet procédé
zeer goed draagcomfort
zeer goede temperatuurbestendigheid
hoge ozon- en UV-bestendigheid van het materiaal
gemaakt d.m.v. het vulkoject procédé
ruime pasvorm maakt het dragen van een onderhandschoen mogelijk (hitte bescherming)
opnieuw te gebruiken door een speciaal reigingsprocede bij bepaalde chemische stoffen (na advies
van het KCL laboratorium)
te combineren met chemische pakken
goede bestendigheid tegen polycyclische aromatische koolwaterstof (petrochemie)
lengte 340 - 360 mm en dikte 0,7 mm
kleur: zwart

3101

DFG

Uitvoering
KCL Vitoject 890

Maten

Artikelnr

8 t/m 11

1.95.890.00

Vrd

KCL Butoject 898
• de hoog flexibele en uitmuntend beschermende chemicaliën veiligheidshandschoen van Butyl rubber
is uitermate geschikt voor extreme belastingen
• gepoederde, gladde handschoen met rolrand
• hoge ozon- en UV-bestendigheid
• goede gasdichtheid (NAVO eisen)
• geproduceerd d.m.v. vulkoject procédé
• ruime pasvorm maakt het dragen van een onderhandschoen mogelijk
• opnieuw te gebruiken door een speciaal reigingsprocede bij bepaalde chemische stoffen (na advies
van het KCL laboratorium)
• te combineren met chemische pakken
• lengte 340 - 360 mm en dikte 0,7 mm
• kleur: zwart

0110

Uitvoering
KCL Butoject 898

BCI

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.95.898.00

V
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1

Lashandschoenen
Lashandschoen van rood splitleder
•
•
•
•
•

molton gevoerd
lengte handschoen: 35 cm
5-vinger model
ideaal voor elektrode laswerkzaamheden
kleur: rood

4143

xx2344

type A

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Lashandschoen van rood splitleder

10

1.53.110.00

V

Lashandschoen van rood splitleder, met Kevlar garen gestikt

10

1.53.122.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.53.322.00

V

Lashandschoen van rood splitleder met kap
•
•
•
•
•
•

met Kevlar garen gestikt
molton gevoerd
5-vinger model
met extra lange kap (totaallengte handschoen: 55 cm)
ideaal voor elektrode laswerkzaamheden
kleur: rood

4143

xx2344

type A

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.53.122.20

V

Lashandschoen van rood splitleder, 55 cm

Lashandschoen van rood splitleder, 3-vinger model
•
•
•
•
•

met Kevlar garen gestikt
molton gevoerd
lengte 35 cm
3-vinger model
kleur: rood

4143

xx2344

type A

Uitvoering
Lashandschoen van rood splitleder, 3-vinger model

62

Lashandschoenen
Lashandschoen van grijs splitleder
• geheel grijs splitleder
• 5-vinger model
• kleur: grijs

4121
1.53.150.00

4143
1.53.150.15

xxxxxx

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Lashandschoen van grijs splitleder, met 8 cm kap

10

1.53.150.00

V

Lashandschoen van grijs splitleder, met 15 cm kap

10

1.53.150.15

V

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.53.640.15

V

Lashandschoen van nerf-/splitleder
•
•
•
•

palm en wijsvinger van nerfleder
rugzijde splitleder
5-vinger model
kleur: grijs

2132

413144

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Lashandschoen van nerf-/splitleder, met 8 cm kap

10

1.53.540.00

V

Lashandschoen van nerf-/splitleder, met 15 cm kap

10

1.53.540.15

V

Lashandschoen van nerfleder
•
•
•
•

geheel nerfleder
15 cm kap
5-vinger model
kleur: grijs

2132

413144

Uitvoering
Lashandschoen van nerfleder
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1

Lashandschoenen
Lashandschoen Argon-Arc
•
•
•
•
•

geheel schaapsnappa leder
met 15 cm splitlederen kap
geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden
5-vinger model
kleur: grijs

2111

type B

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Lashandschoen Argon-Arc

10

1.53.740.15

V

Lashandschoen Argon-Arc

11

1.53.740.16

V

Lashandschoen Deersplit
•
•
•
•
•

12 cm splitkap
gemaakt van hertenleder
biedt optimaal comfort bij zeer fijne werkzaamheden
5-vinger model
kleur: geel

3111

xx4134

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.53.847.10

V

Lashandschoen Deersplit

Lasmouw van nerfleder
• aan beide zijden elastiek
• biedt bescherming van de onderarm
• als er veel boven het hoofd gelast of komen er veel lasspatten op de mouwen van de beschermende
kleding, dan is het raadzaam lasmouwen te gebruiken
• het leder van deze lasmouw is getest
• kleur: naturel

2132

413144

Uitvoering

64

Artikelnr

Vrd

Lasmouw van nerfleder

2.73.260.00

V

Lasmouw van nerfleder, inclusief riempje

2.73.280.00

V

Hittewerende handschoenen
Frotté handschoen
• beperkt hittebestendig (kortstondig tot ca. 150°C)
• met tricot manchet
• links en rechts draagbaar

Uitvoering
Frotté handschoen

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.56.170.00

V

Ansell Crusader Flex
•
•
•
•
•
•

ontwikkeld voor kortstondige manipulatie van hete voorwerpen (tot 180°C)
handschoen is gemaakt van ongewoven polyester met een nitril coating
biedt grote weerstand tegen snijden, scheuren en schuren
verbetert de greep op droge en geoliede oppervlakken
comfortabel en soepel: de niet-geweven viltvoering slorpt transpiratie op
kleur: grijs

2241

x2xxxx

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Ansell Crusader Flex 42-445, lengte 240 mm

9 en 10

1.90.420.00

Ansell Crusader Flex 42-474, lengte 330 mm

9 en 10

1.90.421.00

Vrd
V

Mapa Temp-Dex 710
•
•
•
•
•

grote behendigheid dankzij de fijnheid en de ergonomische vorm van de handschoen
uitstekende schuurweerstand
thermische bescherming tot 125°C
speciale grip nitril coating voor werk in een matig olieachtige omgeving
kleur: fluorgeel/zwart

4111

x1xxxx

Uitvoering
Mapa Temp-Dex 710

Maten

Artikelnr

7, 9 en 11

1.88.710.00

Vrd

65

Snijbescherming

Thermische
bescherming

Cat. 2

Cat. 2

4111

4543

Krynit 582

■ High-performance snijbescherming voor
■
■
■
■

fijne bewerkingen in een olieachtige omgeving
Optimale snijweerstand, niveau 5
Uitstekende schuurweerstand
Blauwe stof ter identificatie van het niveau
van de snijbescherming op de werkplek
Speciale Grip&Proof coating op basis van nitril,
voor een betere grip en waterdichtheid

Krytech 557

Krytech 586

www.mapa-pro.com

X1XXXX

Temp-Dex 710

■ Grote behendigheid dankzij

de fijnheid en de ergonomische vorm
van de handschoen
■ Uitstekende schuurweerstand
■ Thermische bescherming tot 125°C
■ Speciale Grip nitril coating voor werk
in een matig olieachtige omgeving

Temp Cook 476

Hittewerende handschoenen
Kevlar vilt handschoen (Heatbeater-2)
• 5-vinger handschoen gemaakt van 360 grams Kevlar vilt met een extra voeringlaag op de palm
van 170 grams Kevlar vilt
• manchet is gemaakt van 360 grams Kevlar vilt
• mechanisch sterk
• contacttijd 14 sec. bij 500°C, 19 sec. bij 350°C en 26 sec. bij 250°C
• het product is niet vlamonderhoudend
• geadviseerd wordt om het product NIET te wassen
• de handschoen wordt geleverd in 1 universele maat

1244

43xxxx

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Kevlar vilt handschoen (Heatbeater-2), lengte 320 mm

1.56.380.30

V

Kevlar vilt handschoen (Heatbeater-2), lengte 420 mm

1.56.380.40

V

Kevlar lussenstof handschoen (Heatbeater-12)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de rugzijde van de handschoen heeft dezelfde opbouw als de palmzijde
manchet is gemaakt van 360 grams Kevlar vilt
de handschoen is vooral bedoeld om hete kleinere voorwerpen beet te pakken
het materiaal waarvan de handschoen is gemaakt is flexibel en isoleert goed omdat lucht in de lusjes
van de bouclette gaat zitten (lucht is een zeer goede isolator)
contacttijd 11 sec. bij 500°C, 15 sec. bij 350°C en 21 sec. bij 250°C
het product is niet vlamonderhoudend
geadviseerd wordt om het product zo min mogelijk te wassen
tijdens wassen liever geen wasmiddelen gebruiken
de handschoen is tweezijdig draagbaar
de handschoen wordt geleverd in 1 universele maat

3441

x3422x

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Kevlar lussenstof handschoen (Heatbeater-12), lengte 300 mm

1.56.440.30

V

Kevlar lussenstof handschoen (Heatbeater-12), lengte 400 mm

1.56.440.40

V

5-vinger centipede handschoen (Heatbeater-17)
• palmzijde vervaardigd uit eenzijdig gesiliconiseerd Kevlar weefsel, 575 gr/m² en Kevlar vilt,
170 gram gr/m² (2 lagen)
• de rugzijde heeft dezelfde opbouw als de palm met uitzondering van een tussenvoeringlaag
170 grams Kevlar vilt
• manchet is gemaakt van eenzijdig gealuminiseerd glasdoek
• de handschoen is na productie gecoat met een vloeistofdichte coating
• waar hitte en vloeistof in een productieproces samen gaan, is deze handschoen uitermate geschikt
om in te zetten
• contacttijd van 19 sec. bij een temperatuur van 500°C
• het product is niet vlamonderhoudend
• geadviseerd wordt om het product NIET te wassen
• de handschoen wordt geleverd in 1 universele maat

2344

44xxxx

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

5-vinger centipede handschoen (Heatbeater-17), lengte 300 mm

1.56.500.30

V

5-vinger centipede handschoen (Heatbeater-17), lengte 400 mm

1.56.500.40

V
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1

Hittewerende handschoenen
5-vinger IHR handschoen (Heatbeater 8)
• palmzijde vervaardigd uit eenzijdig gesiliconiseerd glasweefsel, S.I.K. gecoat glasbadstof en Kevlar
vilt, 170 gr/m²
• de rugzijde van de handschoen heeft dezelfde opbouw als de palm, met uitzondering van het S.I.K.
gecoat glasbadstof
• manchet is gemaakt van eenzijdig gealuminiseerd glasdoek
• de handschoen is vooral bedoeld om hete voorwerpen te pakken, te verplaatsen, voort te duwen, etc.
• contacttijd van 27 sec. bij een temperatuur van 500°C
• het product is niet vlamonderhoudend
• geadviseerd wordt om het product NIET te wassen
• de handschoen wordt geleverd in 1 maat

2x4x

44xx34

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

5-vinger IHR handschoen (Heatbeater 8), lengte 300 mm

1.56.590.30

V

5-vinger IHR handschoen (Heatbeater 8), lengte 400 mm

1.56.590.40

V

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 12

1.56.482.00

V

Rostaing brandweerhandschoen SPP3BKVMAA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beschermende handschoen voor de brandweer
Amerikaans gemodelleerd
lengte 300 mm
zwart soepel, vlamwerend rundnerfleder
gestikt met Kevlar garen
Kevlar katoenen binnenvoering
Kevlar tricot gebreid manchet
extra knokkel- en polsslagader bescherming
met praktische bevestigingshaakjes
kleur: zwart

3232

4131xx

Uitvoering
Rostaing brandweerhandschoen SPP3BKVMAA

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 12

1.56.480.00

V

Rostaing brandweerhandschoen QW25BKVMAA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amerikaans gemodelleerd
lengte 350 mm
zwart, vlamwerend rundnerfleder, gestikt met Kevlar garen
Kevlar katoenen binnenvoering
waterdicht, ademend Porelle membraan tussen het leer en de voering
Kevlar tricot gebreid manchet, lengte 7 cm
extra knokkelbescherming en extra bescherming op de binnenhand
elastische band op de handrug
met praktische bevestigingshaakjes
kleur: zwart

3232

4131xx

Uitvoering
Rostaing brandweerhandschoen QW25BKVMAA
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Hittewerende handschoenen
Rostaing brandweerhandschoen Fighter 4BKV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blushandschoen voor de brandweer
zwart, soepel vlamwerend rundnerfleder 1 mm
gestikt met Kevlar garen
lengte 250 mm
Kevlar/katoenen binnenvoering
waterdicht, ademend Porelle membraam tussen leer en de voering
Kevlar tricot manchet van 8 cm
extra duim/wijsvinger versterking, handrugversterking en polsversterking
elastische band op de handrug
met praktische bevestigingshaakjes
kleur: zwart

3243

4131xx

Uitvoering
Rostaing brandweerhandschoen Fighter 4BKV

Maten

Artikelnr

7 t/m 11

1.56.483.00

Vrd

Handbeschermer
• handbeschermer die over een lashandschoen wordt gedragen om de gebruiker te beschermen tegen
lasspetters en stralingshitte
• het gealuminiseerde glasdoek dat is gebruikt aan de buitenzijde, heeft goede stralingshittewerende
eigenschappen
• tezamen met het HT glasdoek daaronder vormt het een uitstekende barrière tussen de hittebron en de
lashandschoen
• kan eenvoudig over de handschoen worden geschoven
• het meegestikte elastiek en het polyurethaan gecoate glasbandje zorgen ervoor dat de handbeschermer goed om de handschoen blijft zitten

Uitvoering
Handbeschermer 2-laags, afmeting 14x19 cm

Artikelnr

Vrd

1.53.978.00

V

69

1

Snijbestendig
OXXA X-Cut-Pro 51-700
• deze snijbestendige (Cut 3) handschoen is veilig, duurzaam en effectief bij plaatwerkzaamheden en
assemblage waarbij goede beweeglijkheid is vereist
• handschoen is van 100% Dyneema met een polyurethaan coating op de palm
• koel en zeer comfortabel om te dragen (cool fibre)
• de speciale coating zorgt voor een goede grip in vette, natte of droge toepassingen
• extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: wit/grijs

4342

Uitvoering
OXXA X-Cut-Pro 51-700

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.51.700.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.14.089.00

V

PU Dynaflex
•
•
•
•
•
•

PU coating op een 100% Dyneema rondgebreide drager
hoge snijweerstand en langdurig slijtvast
extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols
uitstekende pasvorm
goede beweeglijkheid
kleur: grijs

4343

Uitvoering
PU Dynaflex

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.14.082.00

V

HIGH5 met PU-coating
•
•
•
•

gemaakt van fiberglas
combineert zeer hoge snijweerstand met veel vingergevoeligheid en comfort
goede pasvorm
kleur: grijs

4542

Uitvoering
HIGH5 met PU-coating
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Snijbestendig
uvex C3
•
•
•
•
•
•
•

gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
met innovatieve SoftGrip-coatingvarianten
goede snijbescherming (Cut 3)
optimaal draagcomfort door uvex climazone
siliconenvrij volgens druktest
vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
handschoen met gebreid manchet, gecoate handpalm en vingertoppen van High Performance
Elastomer (HPE) en voering van bamboe viscose/glas/Dyneema/polyamide
• kleur: antraciet

4342

Uitvoering

Maten

Artikelnr

uvex C3 wet (60542), olie- en vetbestendig

7 t/m 10

1.91.436.00

uvex C3 foam (60544), waterafstotend

7 t/m 10

1.91.446.00

Vrd

uvex C5
•
•
•
•
•
•
•

met gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
innovatieve SoftGrip-coatingvarianten
zeer goede snijbescherming (Cut 5)
optimaal draagcomfort door uvex climazone
siliconenvrij volgens druktest
vrij van schadelijke stoffen conform Duitse Ökotex Standard 100
handschoen met gebreid manchet, gecoate handpalm en vingertoppen van
High Performance Elastomer (HPE) en voering van bamboe viscose/glas/
Dyneema/polyamide
• kleur: lime/antraciet

4542

MADE IN GERMANY

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

uvex C5 wet (60492), olie- en vetbestendig

7 t/m 10

1.91.435.00

V

uvex C5 foam (60494), waterafstotend

7 t/m 10

1.91.445.00

V
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1

Snijbestendig

uvex unidur 6641
•
•
•
•
•
•

deze beschermende handschoen is buigzaam en biedt een uitstekend tastgevoel
Dyneema vezels staan bekend om hun snijvastheid
handpalmen en vingertoppen zijn met polyurethaan (PU) gecoat
met gebreide Dyneema voering
handschoen voor een droge en licht vochtige werkomgeving
kleur: wit/grijs

4343

Uitvoering
uvex unidur 6641 (60210)

Maten

Artikelnr

7 t/m 10

1.91.400.00

Vrd

uvex unidur 6643
•
•
•
•
•
•

deze beschermende handschoen is buigzaam en biedt een uitstekend tastgevoel
Dyneema vezels staan bekend om hun snijvastheid
handpalmen en vingertoppen zijn met speciaal nitrilbutadieenrubber (NBR) gecoat
met gebreide Dyneema voering
bestand tegen olie en vet
kleur: grijs/zwart

4344

Uitvoering
uvex unidur 6643 (60314)

Ansell HyFlex 11-435
• handschoen met snijweerstandsniveau 5 in polyurethaan op waterbasis
• polyurethaan op waterbasis maakt de handschoen beweeglijker en comfortabeler, omdat het
polyurethaan niet in de handschoen dringt
• extreem hoge weerstand tegen snijden, schuren en bramen
• een naadloze handschoen die zeer goed past en beweeglijk en soepel is en laat de hand uitstekend
ademen en voelt koel aan
• palm gecoat met elastisch manchet
• er dringt geen polyurethaan door in de voering van de handschoen, zodat ze zachter aanvoelt op
de huid en minder zweet veroorzaakt
• de grijze kleur verbergt het vuil, zodat de handschoen langer meegaat
• handschoen met een voering van nylon, lycra, glasvezel en Dyneema
• antistatisch volgens EN 1149
• kleur: grijs

4542

Uitvoering
Ansell HyFlex 11-435

72

Maten

Artikelnr

Vrd

6 t/m 11

1.90.136.00

V

Maten

Artikelnr

7 t/m 10

1.91.405.00

Vrd

Snijbestendig
Ansell HyFlex 11-502
• handschoen is ideaal voor toepassingen in een droge of lichtjes geoliede omgeving
• de voering heeft een innoverende vezelstructuur met een optimaal gehalte aan Dyneema
• de snijweerstand garandeert de veiligheid bij het controleren, manipuleren en assembleren van
kleine tot middelgrote onderdelen met scherpe randen
• de siliconenvrije handschoen is bestand tegen verf
• omdat ze robuust, uitstekend wasbaar en donker van kleur zijn, bieden ze een duurzame oplossing
voor algemene manipulaties in vuile omgevingen
• palm gecoat met schuimnitril met nylon voering en elastisch manchet
• antistatisch volgens EN 1149
• kleur: grijs/zwart

3242

Uitvoering
Ansell HyFlex 11-502

Maten

Artikelnr

6 t/m 11

1.90.109.00

Vrd

Ansell HyFlex 11-518
• de eerste handschoen met 18 gauge (steken per inch) die snijbescherming van EN-niveau
3 en schuurbescherming van EN-niveau 3 voor een langere levensduur biedt
• voeringmateriaal gemaakt van SpandexNylon/Dyneema
• palm gecoate handschoen met elastische tricot manchet
• Dyneema Diamond Technology-vezels en een dunne PU-coating zorgen voor
ongeëvenaarde
beweeglijkheid en vingergevoeligheid voor toepassingen met snijrisico
• de zachte, ultralichte naadloze voering ademt om de handen koel en droog te houden
• het ultralichte tricot en de perfecte pasvorm (D3-pinkvorm) geven het gevoel of je
met blote handen werkt
• kleur: blauw

3331

Uitvoering
Ansell HyFlex 11-518

Maten

Artikelnr

6 t/m 11

1.90.104.00

Vrd
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P1100

Het Merk
dat het
Snijniveau
1 Verschil maakt
Introduceert het nieuwe Puretough™ indicatorsysteem

inimaal Risico

Een onderscheidend 3 kleuren codesysteem dat betrekking heeft op het
snijbeschermingsniveau van de handschoen

! P3000 & P3000 3DO
P1100

!

Snijniveau 1

Water
olie-afsto
eigensch

Minimaal Risico

Snijniveau 3

middeld Risico

!

P3000 & P3000 3DO

Snijniveau 3

Water- en
olie-afstotende
eigenschappen

Gemiddeld Risico

!

P5000

Snijniveau 5

Hoog Risico

!

Hoog Risico

P5000

Snijniveau 5
Love your hands, we do™
Love your hands, we do™

Voor informatie en verkoopadressen kunt
u contact met ons opnemen op:
Voor informatie en verkoopadressen kunt
u contact met ons opnemen op:

Tel: 31 (0)486 412 150
Tel: 31 (0)486 412 150
marigold-industrial.com
marigold-industrial.com

Volg ons
Volg ons:

Snijbestendig
Ansell HyFlex 11-625, 11-627 en 11-628
• de handschoenen vormen een perfect evenwicht tussen comfort en een superieure snijweerstand
• de voeringen hebben een innovatieve garenstructuur met een optimaal gehalte Dyneema. Dat biedt
een hoge mate van snijweerstand zodat de gebruikers veilig kunnen werken in allerlei toepassingen
(bijv.: controle, manipulatie, assemblage) waarbij contact met scherpe voorwerpen mogelijk is
• de Lycra in de voering van de drie modellen, alsook de polyurethaan coating zorgen voor een
uitstekende soepelheid en een goede pasvorm
• de drie modellen zijn geschikt voor gebruik in droge omgevingen of in omgevingen waar beperkte
hoeveelheden olie gebruikt worden
• palm gecoat en voering van nylon, Lycra en Dyneema

4342

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell HyFlex 11-625, lengte ca. 233 mm, wit

6 t/m 10

1.90.123.00

V

Ansell HyFlex 11-627, lengte ca. 240 mm, grijs

6 t/m 11

1.90.113.00

V

Ansell HyFlex 11-628, met langer manchet,
lengte ca. 295 mm, grijs

6 t/m 11

1.90.130.00

Ansell Powerflex 80-602
• deze handschoen met palm gecoate met tricot manchet is de praktische oplossing om op een veilige
wijze glas, metaal en plastic te manipuleren
• ze onderscheidt zich door een uitzonderlijke snijweerstand, uitstekende algemene mechanische
prestaties en een superieur comfort
• uitzonderlijk hoge snijweerstand EN 4. Dat hoge beschermingsniveau wordt verkregen door de
interlockvoering in Kevlar en de coating in natuurrubber. Die samengestelde coating is ook bijzonder
goed bestand tegen scheuren, schuren en perforaties
• de gerimpelde afwerking van de latexcoating bezorgt de handschoen zowel in droge als natte
omstandigheden een uitstekende greep
• omdat de handschoen geen siliconen bevat, laat ze geen afdrukken achter op gemetalliseerd, warm
isolatieglas. De oppervlakken blijven zuiver zodat er geen extra schoonmaakwerk vereist is
• kleur: blauw/geel

3444

x2xxxx

Uitvoering
Ansell Powerflex 80-602

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.90.807.00

V

Marigold PGK10 BL Tropique
• natuurrubber latex supported ¾ gecoate handschoen
• mediumweight 10 gauge naadloze liner gebreid van kwalitatief hoogwaardige Kevlar vezels met
behulp van de Techcor Knitting Technology
• naadloos ontwerp voorkomt irritatie door naden
• volledig gecoate duim om één van de meest kwetsbare delen van de hand te beschermen
• open rugzijde reduceert transpiratie
Ook verkrijgbaar in versie met coating op de palm (PGK10BL) of met een veiligheidskap (SC).

3543

x2xxxx

Uitvoering
Marigold PGK10 BL Tropique

Maten

Artikelnr

7 t/m 10

1.41.687.00

Vrd

75

1

Snijbestendig

Ansell Powerflex 80-658
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

extreem bestand tegen snijden, splinters en bramen
beschermt de gebruiker door de samenstelling van 3 componenten: staal, glasvezel en Kevlar
de handschoen presteert beter dan snijweerstand 5 volgens EN 388
de extra lange manchet beschermt de voorarm grotendeels
de PowerFlex 80-658 is ¾ gecoat en vloeistofafstotend om de huid af te schermen van irriterende
vloeistoffen
warme voorwerpen kunnen veilig worden vastgenomen (niveau 2 volgens EN 407)
het gerimpelde oppervlak van het natuurrubber zorgt voor meer grip
de gespikkelde groene kleur helpt om het vuil te verbergen
uitstekend wasbaar, zonder het comfort of de kleur aan te tasten
kleur: blauw/groen

x544

x2xxxx

Uitvoering
Ansell Powerflex 80-658

Maten

Artikelnr

6 t/m 11

1.90.808.00

Vrd

Ansell Powerflex 80-813
• de eerste handschoen die voortreffelijke vlamweerstand, hoge snijbescherming en ergonomisch
ontwerp combineert
• de in de handschoen verwerkte materialen hebben door hun aard een hoge vlamweerstand, ook
na het wassen
• vlambooggevaar/risicocategorie 2 helpt arbeiders beschermen tegen gevaren van vlambogen
• exclusieve composietvezels bieden uitzonderlijk hoge snijweerstand om scherpe objecten en
materialen veilig te hanteren
• zachte schuimcoating zorgt voor uitstekende beweeglijkheid en een veilige greep in allerlei
omgevingen
• coatingmateriaal van foam neopreen met elastische tricot manchet
• antistatisch volgens EN 1149
• kleur: zwart/groen-geel

2542

41211x

Uitvoering
Ansell Powerflex 80-813

Showa GP-KV Aramid Grip
• handschoen met aramide breiwerk die een efficiënte bescherming biedt tegen snijwonden met een
zeer goede duurzaamheid
• naadloze gebreide 100% Kevlar voering voor diepe snijweerstand
• latex gecoate handpalm geeft buitengewone greep, handigheid en bestendigheid
• ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit
• aan de binnenkant een anti-bacteriële behandeling

3444

Uitvoering

76

Maten

Artikelnr

Showa GP-KV1 Aramid Grip, latex coating, geel/blauw

S t/m XL

1.11.595.00

Showa GP-KV2R Nitrile Aramid Grip, nitril coating,
geel/groen

S t/m XL

1.11.591.00

Vrd

Maten

Artikelnr

6 t/m 11

1.90.809.00

Vrd

Snijbestendig
Showa S-Tex GP-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vervaardigd uit polyester, versterkt met roestvrij staal
handpalm met latex coating
elastische rand
volledig ruw oppervlak
antibacteriële of geurwerende behandeling
naadloos breiwerk
beter zichtbaar door de fluorescerende kleur
ademende handrug om zweten te verminderen
kleur: geel/zwart

2443

Uitvoering
Showa S-Tex GP-1

Maten

Artikelnr

S t/m XL

1.11.569.00

Vrd

Showa S-Tex GP-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vervaardigd uit polyester, versterkt met roestvrij staal
beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met efficiënte, duurzame grip
handpalm met nitrilcoating
elastische rand
volledig ruw oppervlak
antibacteriële of geurwerende behandeling
naadloos breiwerk
beter zichtbaar door de fluorescerende kleur
ademende handrug om zweten te verminderen
kleur: geel/groen

3443

Uitvoering
Showa S-Tex GP-2

Maten

Artikelnr

S t/m XL

1.11.568.00

Vrd

Showa KV660 PVC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

handschoen van aramidebreiwerk met PVC-coating
volledige coating, extra coating over hele hand
met schulprand
volledig ruw oppervlak
speciale koolwaterstofbehandeling
antibacteriële of geurwerende behandeling
Kevlar-vezel
anatomische vorm
naadloos breiwerk
een soepele, gemakkelijk te onderhouden handschoen die een efficiënte bescherming biedt tegen
snijwonden met een zeer goede duurzaamheid
sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt
vastgrijpen
lengte 310 mm en dikte 1,30 mm
kleur: blauw

4341

JKL

Uitvoering
Showa KV660 PVC

Maten

Artikelnr

M t/m XL

1.23.135.00

Vrd

77

1

Snijbestendig

KCL Dumocut 655
• hoogwaardige snijbestendige handschoen (level 4)
• door een mix van glasvezel, polyurethaan en polyamide biedt deze handschoen een zeer goede
snijweerstand
• grote flexibiliteit
• zeer goede vingergevoeligheid
• zeer goede grip
• goed mechanisch te belasten
• naadloos tricot gebreide boord
• vochtwerende pu binnenhand coating
• kleur: groen-blauw/wit

4441

Uitvoering
KCL Dumocut 655

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.95.655.00

V

KCL Dumocut 656
• hoogwaardige snijbestendige handschoen (level 4)
• door een mix van glasvezel, nitrilschuim en polyamide biedt deze handschoen een zeer goede
snijweerstand
• grote flexibiliteit
• zeer goede vingergevoeligheid
• zeer goede grip
• goed mechanisch te belasten
• naadloos tricot gebreide boord
• nitrilschuim coating
• diep gedompeld
• zeer goede grip bij olieachtige en vette delen
• kleur: groen-blauw/blauw
Ook verkrijgbaar in versie met langer manchet ca. 35 cm (Dumocut 658)

4430

Uitvoering
KCL Dumocut 656

Marigold Nitrotough N3500
•
•
•
•
•
•

supported ¾ gecoate handschoen met nitril coating
mediumweight, 13 gauge, naadloos gebreide handschoen
drager van kwalitatief hoogwaardige vezels, gebreid met de Techcor KnittingTechnology
zeer goede grip eigenschappen dankzij de micro nitril afwerking van de coating
elastisch polsmanchet voor optimale pasvorm
coating resistent tegen olieën en vetten aanwezig op de te behandelen onderdelen

Ook verkrijgbaar in versie met lang manchet ca. 30 cm (N3500 L30), met coating op de handpalm
(N3500 PF), met veiligheidskap (N3500 SC) of volledig gedipt (N3500 FD).

4342

Uitvoering
Marigold Nitrotough N3500

78

Maten

Artikelnr

7 t/m 10

1.86.246.00

Vrd

Maten

Artikelnr

7 t/m 11

1.95.656.00

Vrd

Snijbestendig
Marigold Puretough P3000
• naadloos gebreide handschoen (gauge 13)
• bestaande uit kwalitatief hoogwaardige en high visible vezels, gebreid met de Techcor Knitting
Technology
• grijze coating op de handpalm bestaande uit een sensitieve op water gebaseerde synthetische mix
• water- en olie afstotende behandeling van zowel de liner als de coating
• vrij van siliconen en DMF
• zeer comfortabel en goed tastgevoel
• antipluis handschoen
• fluoriserende (high visible) gele liner
• milieuvriendelijke innovatie: op water gebaseerd proces
• kleur: geel/grijs
Deze handschoen is ook verkrijgbaar met 3/4 coating (Puretough P3000 Tropique), met drie vingers
open (Puretough P3000 3DO) en als gevoerd model (P3000 FD Insulator). Ook verkrijgbaar als
snijklasse 5 handschoen, model P5000.

4332

x1xxxx

Uitvoering
Marigold Puretough P3000

Maten

Artikelnr

7 t/m 10

1.41.673.00

Vrd

Mapa Krynit 582
• ¾ nitrilgecoate handschoen met high-performance snijbescherming voor fijne bewerkingen in een
olieachtige omgeving
• optimale snijweerstand, niveau 5 en uitstekende schuurweerstand
• blauwe stof ter identificatie van het niveau van de snijbescherming op de werkplek
• speciale Grip & Proof coating op basis van nitril, voor een betere grip en waterdichtheid

4543

Uitvoering
Mapa Krynit 582

Maten

Artikelnr

7 t/m 11

1.88.582.00

Vrd

Sperian Picguard
• deze onderhandschoen is bestand tegen naaldprikken en perforaties met behoud van het comfort
en de vingergevoeligheid, een absolute noodzaak voor de gebruiker
• Handschoen van para-aramide met een voering van polyester/viscose en een
polyurethaan+keramische coating
• beschermende zone aan palm en vingers
• dikte 0,5 mm
• goed te gebruiken onder een PU handschoen voor meer grip en minder slijtage voor de Picguard
handschoen zelf

4444

Uitvoering
Sperian Picguard (2397200)

Maten

Artikelnr

8 t/m 10

1.50.825.00

Vrd

79

1

Snijbestendig

Euroflex Maliënkolder
• gemaakt van roestvrijstaal vlechtwerk
• Een uitmuntende bescherming tegen snij- en steekongevallen door ringenvlechtwerk van
chroomnikkelstaal
• de ringen zijn apart gelast en hebben een ringwijdte van 2,9 mm en een dikte van 0,55 mm
• de handschoenen zijn naadloos vervaardigd, zowel links als rechts draagbaar en goed te reinigen
en daardoor zeer hygiënisch
• hoge kwaliteit, volledig hygiënische polyester rubberband, huidvriendelijk en waterafstotend
• duidelijke bandkleuren voor gemakkelijk en betrouwbare maat identificatie
• flexibele, hygiënische en stabiele versterkingen voor alle manchetten
• afstandhouder volledig in vlechtwerk ingesloten en volledig gesloten bandkanaal in polsgebied
• ideaal voor slachthuizen en uitbeenders
• per stuk verpakt

Uitvoering
Euroflex Maliënkolder

Maten

Artikelnr

Vrd

6 t/m 11

1.50.890.00

V

Ansell Kevlar armbeschermers
•
•
•
•
•

automatisch gebreide voering van 100% Kevlar-vezels
comfort en een stevige grip
de armbeschermers zijn van hoogtechnologische, korte 100% Kevlar para-aramide vezels gemaakt
uitzonderlijke snijweerstand in combinatie met een grote gevoeligheid
het gebruik van 100% DuPont Kevlar resulteert in een bijzonder gunstige verhouding tussen
snijweerstand en gewicht
• de duimversteviging verhoogt de bescherming van de polszone
• kleur: geel

134x

x1xxxx

Uitvoering

Lengte

Artikelnr

Vrd

Ansell Kevlar armbeschermer 70-110, met sluiting

254 mm

1.89.100.30

V

Ansell Kevlar armbeschermer 70-114, met sluiting

356 mm

1.89.100.34

Ansell Kevlar armbeschermer 70-118, met sluiting

457 mm

1.89.100.28

Ansell Kevlar armbeschermer 70-122, met sluiting

559 mm

1.89.100.32

Ansell Kevlar armbeschermer 70-123, met sluiting
en velcro

559 mm

1.89.100.33

Marigold Fireblade armbeschermers
•
•
•
•
•
•
•

armbeschermers gemaakt van een dubbele laag, slechts 15 gauge dikke Kevlar
uitsparing voor de duim zorgt ervoor dat de mouw op zijn plaats blijft
het uniek "stay-up" systeem met elastische band aan de bovenkant van de mouw voorkomt afzakken
bescherming van de arm tegen hitte (tot 100°C) en snijden
fijn rekbaar stiksel biedt uitstekend comfort
niet te gebruiken voor werkzaamheden met vloeistoffen of puntige voorwerpen
kleur: geel

134x

x1xxxx

Uitvoering

80

Lengte

Artikelnr

Marigold Fireblade armbeschermer FS10

250 mm

1.86.322.00

Marigold Fireblade armbeschermer FS14

350 mm

1.86.320.00

Marigold Fireblade armbeschermer FS18

450 mm

1.86.323.00

Marigold Fireblade armbeschermer FS22

550 mm

1.86.321.00

Vrd
V

V

Koudebestendig

grip

OXXA X-Grip-Thermo 51-850
• de X-Grip-Thermo is met zijn naadloos gebreide voering van acryl uitermate geschikt voor
werkzaamheden in koude omgevingen tot ca -30°C
• de geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm
• gebreide polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
• zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede absorptie van
de transpiratie
• de oranje fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• latex foam gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in
de aanwezigheid van vloeistoffen, oliën en/of vetten
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: oranje/grijs

2242

010

Uitvoering
OXXA X-Grip-Thermo 51-850

Maten

Artikelnr

Vrd

9 t/m 11

1.51.850.00

V

81

1

Koudebestendig

grip

Showa 451 Thermo
• handschoen met gebreide grijze drager van polyamide en een geruwde latex coating houdt de
lichaamswarmte vast waardoor de handschoen uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen
• verbindingsnaden in de vingers ontbreken en de handschoen is voorgevormd, waardoor deze
bijzonder comfortabel is
• beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve detergenten of alcoholen
• het opgeruwd profiel zorgt onder alle werkomstandigheden voor een uitstekende natte en droge grip
• ademende handrug om zweten te verminderen
• anti-bacteriële behandeling die zorgt voor een aangename reuk
• kleur: grijs

2241

Uitvoering
Showa 451 Thermo

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m XL

1.11.599.00

V

Maxx Grab winterfoam 47-270
• acryl wintervoering
• comfortabele werkomstandigheden bij temperaturen tot ca -20°C
• latex foam gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de
aanwezigheid van vloeistoffen, ze houden de flexibiliteit en zachtheid
• anatomisch gevormd, waardoor goede pasvorm
• kleur: grijs/oranje

1221

010

Uitvoering
Maxx Grab winterfoam 47-270

OXXA X-Frost 51-860
• de X-Frost is met zijn naadloos gebreide voering van acryl uitermate geschikt voor werkzaamheden in
koude omgevingen (tot -30° C)
• de ¾ HPT (Hydropellent Technology) coating biedt naast knokkelbescherming een uitstekende
flexibiliteit en zachtheid en zorgt ervoor dat de handschoen een uitstekende grip heeft in zowel droge
als vochtige omstandigheden
• zowel de drager als de coating zijn waterafstotend
• de geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm
• gebreid polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
• zeer soepele en flexibele handschoen, ook bij lage temperaturen
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: grijs/zwart

3232

020

Uitvoering
OXXA X-Frost 51-860

82

Maten

Artikelnr

Vrd

9 t/m 11

1.51.860.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

9 en 10

1.47.270.00

V

Koudebestendig

grip

Maxx Grab winterfoam 47-280 ¾ gecoat
• acryl wintervoering
• comfortabele werkomstandigheden bij temperaturen tot ca -20°C
• ¾ gedompeld latex foam palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de
aanwezigheid van vloeistoffen, ze houden de flexibiliteit en zachtheid
• anatomisch gevormd, waardoor een goede pasvorm
• kleur: zwart

1221

010

Uitvoering
Maxx Grab winterfoam 47-280 ¾ gecoat

Maten

Artikelnr

Vrd

9 en 10

1.47.280.00

V

M-Safe Coldgrip 47-180
• handschoen met gebreide grijze drager van polyamide en een geruwde latex coating houdt de
lichaamswarmte vast waardoor de handschoen uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen
(tot ca -20°C)
• uitstekende natte en droge grip
• kleur: grijs/zwart

2231

120

Uitvoering
M-Safe Coldgrip 47-180

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 10

1.47.180.00

V

M-Safe Coldgrip Hi-Viz 47-185
•
•
•
•
•

comfortabele werkomstandigheden bij temperaturen tot ca -20°C
extra zicht voor meer veiligheid door de gele voering in acrylnoppenweefsel
latex coating op palm en vingers
uitstekende grip in droge en natte omstandigheden
kleur: geel/blauw

2231

120

Uitvoering
M-Safe Coldgrip Hi-Viz 47-185

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 10

1.47.185.00

V

83

1

Koudebestendig

PVC

M-Safe Coldgrip PVC 47-410
•
•
•
•

zachte naadloze binnenvoering
koudebestendig tot ca - 20°C
lengte 300 mm
kleur: rood

4121

AJL

121

Uitvoering
M-Safe Coldgrip PVC 47-410

Maten

Artikelnr

Vrd

9 en 10

1.47.410.00

V

Showa 460
• volledige coating, extra coating over hele hand
• vaste acrylvoering
• een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort bij
langdurig dragen met een goede mechanische weerstand
• sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel, tot een buitentemperatuur van -20°C
• ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig
kunt vastgrijpen
• kleur: oranje

3221

121

Uitvoering
Showa 460

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m XL

1.47.470.00

V

Ansell Polar Grip 23-700
• een robuuste winterhandschoen die langer meegaat dan leder, water afstoot, bestand is tegen zout
en chemicaliën en de handen echt warm houdt
• isolatie uit polyurethaanschuim voor extra warmte en comfort
• PVC-coating met geruwde afwerking biedt een ongeëvenaarde greep op natte en gladde
oppervlakken
• kleur: fluorescerend oranje

4221

211

Uitvoering
Ansell Polar Grip 23-700

84

Maten

Artikelnr

Vrd

9 en 10

1.90.238.00

V

Koudebestendig

PVC/NITRIL

PVC handschoen 47-500 oranje
•
•
•
•
•

jersey voering
gebreid manchet
koudebestendig tot ca - 20°C
waterdicht
kleur: fluoriserend oranje

Uitvoering
PVC handschoen 47-500 oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.47.500.00

V

Ansell Winter Monkey Grip 23-191 en 23-193
•
•
•
•
•
•

volledig gecoate handschoen van PVC met isolerende voering
houdt de handen warm, droog en beschermend tegen schuren
de PVC coating stoot olie en vetten af en blijft soepel bij lage temperaturen
uitstekende greep
antistatisch volgens EN 1149
kleur: bruin

3121

111

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Winter Monkey Grip 23-191, met tricot manchet

10

1.90.233.10

V

Ansell Winter Monkey Grip 23-193, met veiligheidskap

10

1.90.234.10

V

KCL Tricotril Winter 738 en 739
•
•
•
•
•
•
•
•
•

handschoen van nitril met verwarmend, naadloos woltricot voering
isolerende werking bij warmte en koude, tijdelijke koudebescherming tot -20 °C
uitgebreide chemische bestendigheid
goede grip bij vette en olieachtige delen
natuurlatex vrij
na het dompelproces aangebracht tricot voor de hoogste dichtheid
goede antistatische en elektrostatische eigenschappen
dikte 2 mm
kleur: groen

3121

AJL

x2xxxx

Uitvoering

Maten

Artikelnr

KCL Tricotril Winter 738, lengte 300 mm

8 t/m 11

1.95.738.00

KCL Tricotril Winter 739, lengte 400 mm

8 t/m 11

1.95.739.00

Vrd

KCL Ice-Grip 691
•
•
•
•
•
•
•

handschoen van PVC/nylon met een verwarmende binnenvoering uit Thinsulate
koudebescherming tot -50 °C, ideaal voor in koelhuizen
zeer goed draagcomfort en goede grip door nerven en fijn geprofileerd oppervlak
extreem goed mechanisch te belasten
vocht afstotend
toegestaan voor het gebruik in de levensmiddelen industrie
kleur: zwart

2121

12x

Uitvoering
KCL Ice-Grip 691

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.95.691.00

V

85

1

Koudebestendig

mechanics

OXXA X-Mech-605 Thermo
• handschoen is voorzien van comfortabele 3M Thinsulate voering
• handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer.
Het is het sterkste synthetische materiaal wat ooit is gebruikt voor de productie van handschoenen
• de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer
comfortabele handschoen
• flexibele, ademende palm van Spandex/Armor Skin met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
• velcro sluiting zorgt voor flexibele pasvorm
• de combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende pasvorm maken deze
handschoen tot de ideale keuze
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: zwart

3122

11x

Uitvoering
OXXA X-Mech-605 Thermo

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.605.00

V

OXXA X-Mech-615 Thermo
• handschoen is voorzien van comfortabele 3M Thinsulate voering
• handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer.
Het is het sterkste synthetische materiaal wat ooit is gebruikt voor de productie van handschoenen
• de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer
comfortabele handschoen
• flexibele, ademende palm van Spandex/Armor Skin met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
• de nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de handschoen soepel aan en uit gaat
(slip-on)
• gele fluor kleur biedt uitstekende zichtbaarheid
• verpakt per paar in handige retailverpakking
• kleur: geel/zwart

3122

11x

Uitvoering
OXXA X-Mech-615 Thermo

Bald Eagle Winter, gevoerd
•
•
•
•
•

beige premium varkensnerflederen palm
blauwe stretch rugzijde
met velcro sluiting
3M Thinsulate gevoerd
kleur: blauw/wit

3111

Uitvoering
Bald Eagle Winter, gevoerd

86

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m XXL

1.47.165.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.51.615.00

V

Koudebestendig
Uniformhandschoen gevoerd
•
•
•
•

luxe uitvoering
gemaakt van zeer zachte "deerskin"
3M Thinsulate gevoerd
kleur: zwart

Uitvoering
Uniformhandschoen gevoerd

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 11

1.48.020.00

V

Marigold Insulator
•
•
•
•
•
•
•

handschoen van textiel met latex gebreide pols zorgt voor goede pasvorm
textiele handschoen, gauge 10, naadloos gebreid volgens een non-stop procédé
gemaakt van Thermolite vezel
uitstekende thermische isolatie met een lage absorptie van vocht
uitstekende flexibiliteit en comfort
zeer goede grip
kan zowel op zichzelf of als onderhandschoen gebruikt worden

213x
KT1 en KT2

313x
KT2D

KT1 en KT2

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Marigold Insulator KT1, wit

10

1.86.130.00

V

Marigold Insulator KT2, blauw

10

1.86.135.00

V

Marigold Insulator KT2D, blauw met nop

10

1.86.140.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.14.372.00

V

Rondgebreide polsmof van 100% acryl
• 100% acryl
• kleur: blauw

Uitvoering
Rondgebreide polsmof van 100% acryl

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.14.371.00

V

Rondgebreide handschoen van 100% acryl
• 100% acryl
• kleur: blauw

Uitvoering
Rondgebreide handschoen van 100% acryl

87
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Koudebestendig

leder

Splitlederen winterhandschoen met gele kap
• dikke foamvoering
• geel/bruin splitleder
• met kap

4143

xxx

Uitvoering
Splitlederen winterhandschoen met gele kap

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.47.040.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.47.070.00

V

Splitlederen winterhandschoen rood met gele kap
• dikke foamvoering
• geel/rood splitleder
• met kap

4143

xxx

Uitvoering
Splitlederen winterhandschoen rood met gele kap

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.47.050.00

V

Splitlederen winterhandschoen met klittenbandsluiting
•
•
•
•

geheel splitleder
dikke teddy-voering
met klittenbandsluiting
ideaal voor gebruik in koelhuizen

4133

xxx

Uitvoering
Splitlederen winterhandschoen met klittenbandsluiting

Nerflederen chauffeurshandschoen met flanel voering
• flanel-voering
• A-kwaliteit
• multifunctioneel inzetbaar

2132

xxx

Uitvoering
Nerflederen chauffeurshandschoen
met witte flanel voering, geel leder
Nerflederen chauffeurshandschoen
met rode flanel voering, naturel leder

88

Maten

Artikelnr

Vrd

10 en 11

1.47.150.00

V

10

1.47.160.00

V

Koudebestendig

leder

Nerflederen handschoen Hi-Viz
•
•
•
•
•
•
•

A-kwaliteit
extra zichtbaarheid voor meer veiligheid
flanel gevoerde handschoen
reflecterende band op de knokkels
met gerubberiseerde kap
met polsversteviging
7 cm kap

2132

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Nerflederen handschoen Hi-Viz, geel

10

1.47.300.00

V

Nerflederen handschoen Hi-Viz, oranje

10

1.47.305.00

V

Rundnerflederen handschoen Forester
•
•
•
•
•
•

met een geïntegreerde lederen polsbescherming en tricot manchet
geheel molton gevoerd
soepel naturel gekleurd rundnerf leder
rugzijde van waterafstotend groen nylon
lengte ca. 280 mm
ideale handschoen voor in de bosbouw

3134

Uitvoering
Rundnerflederen handschoen Forester

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.47.210.00

V

Meubellederen winterhandschoen
• zware boa-voering
• 7 cm PE-kap

3121

xxx

Uitvoering
Meubellederen winterhandschoen

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.47.190.00

V

89

1

Koudebestendig

leder

Varkensnerflederen handschoen type Winterbouw
• geheel gevoerd
• zwart elastisch manchet

2112

xxx

Uitvoering
Varkensnerflederen handschoen type Winterbouw

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.47.100.00

V

Varkensnerflederen winterhandschoen
• acryl voering
• 7 cm PE-kap

2112

xxx

Uitvoering
Varkensnerflederen winterhandschoen

90

Maten

Artikelnr

Vrd

10

1.47.130.00

V

Food
Huishoudhandschoen latex
•
•
•
•
•
•
•

uiterst flexibele handschoen van 100% natuurlatex
huidvriendelijk
geruwd op handpalm en vingers voor een goede grip
met prima draagcomfort
lengte 300 mm en dikte 0,40 mm
katoen gevlokt
met rolrand

1010

ALK

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Huishoudhandschoen latex, geel

7 t/m 10

1.41.500.00

V

Huishoudhandschoen latex, blauw

7 t/m 10

1.41.501.00

V

Marigold Foodsure U12B
• natuurrubber handschoen met rolrand
• 100% katoenen vlokvoering maakt de handschoen comfortabel
• raised diamond grip afwerking op de handpalm en vingers voor een goede grip in droge
omstandigheden
• ideale handschoen voor bereiding en verwerking van voedingsmiddelen, met name vlees
en vethoudende voedselsoorten
• fijngevoelig (dun) maar sterk
• scheurbestendige rolrand vergemakkelijkt het aantrekken
• lengte 300 mm en dikte 0,85 mm
• kleur: blauw

2010

Uitvoering
Marigold Foodsure U12B

Maten

Artikelnr

Vrd

6½ t/m 9½

1.86.180.00

V

91

1

Food

Mapa Harpon 326
•
•
•
•
•

deze handschoen is gemaakt van natuurlijke latex
bewegingsvrijheid dankzij een uitstekend comfort (geen hinderlijke naden)
met katoenvoering en latex coating
hoge snijweerstand en bescherming van de voorarm
kleur: blauw

4131

x2xxxx

Uitvoering
Mapa Harpon 326

Maten

Artikelnr

6 t/m 10

1.88.326.00

Vrd

Mapa Optinit 472
• handschoen van 100% nitril met uitstekende vingergevoeligheid dankzij de dunne, maar sterke wand
van slechts 0,2 mm en anatomische vormgeving
• goede mechanische weerstand en geschikt voor handling van vettige en olie-achtige voorwerpen
• licht geruwd oppervlak zorgt voor een goede grip en voorzien van noppen
• gechloreerde afwerking voor een betere bescherming van de te hanteren producten
• beschermt tegen lichte chemicaliën
• prima geschikt voor voedselverwerking (door de blauwe kleur goed te herkennen)
• lengte 310 mm en dikte 0,20 mm
• kleur: blauw

3001

Uitvoering
Mapa Optinit 472

Maten

Artikelnr

6 t/m 10

1.88.472.00

Vrd

uvex C5 pure
•
•
•
•
•

gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology en innovatieve SoftGrip-coatingvarianten
zeer goede snijbescherming (Cut 5)
optimaal draagcomfort door uvex climazone
siliconenvrij volgens druktest
handschoen met gebreid manchet, gecoate handpalm en vingertoppen van High Performance
Elastomer (HPE) en voering van bamboe viscose/glas/Dyneema/polyamide
• kleur: lime/antraciet

4542

Uitvoering
uvex C5 pure (60503), aqua polymeer coating

Maten

Artikelnr

7 t/m 10

1.91.465.00

Vrd

Ansell Vantage ProFood 70-866
• wasbare, tegen de koude geïsoleerde handschoen met hoge snijweerstand
• handschoenen halen snijweerstandsniveau 5 (gemaakt van Dyneema), ze bieden arbeiders die met
scherpe messen werken daardoor een optimale bescherming
• handschoenen worden niet van gewone garens gemaakt, maar van hightech vezels voor een betere
isolatie en bescherming tot 0°C
• de handschoen biedt een goede greep op natte en vette voorwerpen

354x

Uitvoering
Ansell Vantage ProFood 70-866

92

Maten

Artikelnr

7 t/m 10

1.90.687.00

Vrd

Disposables

polyethyleen / vinyl

Polyethyleen handschoenen
•
•
•
•
•
•

geruwd
links en rechts draagbaar
dikte: 20 mu
afmeting: 24x30 cm
verpakt per 100 stuks
kleur: transparant (blank)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

PE onderzoekshandschoenen in PE zakje

1.44.030.00

V

PE onderzoekshandschoenen in karton dispenser

1.44.030.03

V

Veterinaire polyethyleen handschoenen
•
•
•
•
•

links en rechts draagbaar
dikte: 25 mu
verpakt per 50 stuks in PE zakje
lengte 82 cm
kleur: rood

Uitvoering
Veterinaire polyethyleen handschoenen, 82 cm

Artikelnr

Vrd

1.44.610.00

V

M-Safe vinyl onderzoekshandschoenen
•
•
•
•
•
•

licht gepoederd
AQL: 1,5 (EN 374)
beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en vuil/stof
geschikt voor de rechter- en linkerhand
voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoen
verpakt per 100 stuks in een dispenser

1000

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Safe vinyl onderzoekshandschoenen, naturel

7 t/m 10

1.44.060.00

V

M-Safe vinyl onderzoekshandschoenen, blauw

7 t/m 10

1.44.061.00

V

Ansell Dura-Touch 34-500
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gepoederde vinyl handschoenen met gerolde boord
geen naden die kunnen lekken of opengaan
vloeistofdicht, zonder zwakke plekken
gepoederd, comfortabeler om te dragen en makkelijker om aan en uit te trekken zonder scheuren
de handschoenen bevatten geen talkpoeder die de producten zouden kunnen vervuilen
geschikt voor de rechter- en linkerhand
AQL: 4,0 (EN 374), een betrouwbare barrière tegen contaminatie of infecties
lengte 240 mm en dikte 0,12 mm
verpakt per 100 stuks in een dispenser

Uitvoering
Ansell Dura-Touch 34-500

Maten

Artikelnr

Vrd

6 t/m 9

1.90.346.00

V
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Disposables

vinyl / latex

Marigold Suretouch
•
•
•
•
•
•
•
•

100% vinyl disposable handschoen van zeer goede kwaliteit
scheurbestendige rolrand
handschoenen zijn zowel links als rechts draagbaar
licht gepoederd vereenvoudigt het aantrekken
lichtgewicht, uitstekend tastgevoel en zeer soepel
beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en vuil/stof
lengte 224 mm en dikte 0,27 mm
verpakt per 100 stuks in een dispenser

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Marigold Suretouch V70N, naturel

6½ t/m 9½

1.86.110.00

V

Marigold Suretouch V77B, blauw

6½ t/m 9½

1.86.115.00

M-Safe latex handschoenen
•
•
•
•
•

licht gepoederd
AQL waarde 1,5
"medical grade"
goede pasvorm
verpakt per 100 stuks in een dispenser

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Safe latex handschoenen, naturel

6 t/m 10

1.44.160.00

V

M-Safe latex handschoenen, blauw

7 t/m 10

1.44.161.00

V

M-Safe 3413 latex onderzoekshandschoenen
•
•
•
•
•
•

licht gepoederd
AQL waarde 1,5
"industrial grade"
goede pasvorm
verpakt per 100 stuks in een dispenser
kleur: naturel

JKL

Uitvoering
M-Safe 3413 latex onderzoekshandschoenen

M-Safe 3417 latex onderzoekshandschoenen
•
•
•
•
•

poedervrij
AQL waarde 1,5
goede pasvorm
verpakt per 100 stuks in een dispenser
kleur: naturel

JKL

Uitvoering
M-Safe 3417 latex handschoenen
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Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 10

1.44.215.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 10

1.44.140.00

V

Disposables

latex / nitril

Ansell Conform+
•
•
•
•
•
•
•
•

één model voor linker- en rechterhand vervaardigd uit natuurlatex
soepel en aangenaam om dragen
koeler dan vinyl en met een grotere vingergevoeligheid en greep
met gerolde boord
lengte 240 mm en dikte 0,12 mm
AQL: 1,5 (EN 374)
verpakt per 100 stuks in een dispenser
kleur: naturel

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Conform+ 69-140, glad, gepoederd

5 t/m 10½

1.90.381.00

V

Ansell Conform+ 69-150, reliëf, ongepoederd

5 t/m 10½

1.90.386.00

V

Ansell Touch N Tuff 92-500
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drie keer de perforatieweerstand van latex of PVC handschoenen voor eenmalig gebruik
Thin Nitrile Technology produceert een opmerkelijke film van slechts 0,12 mm dikte
ongeëvenaard comfort en vingergevoeligheid en toch is deze superlichte film verrassend sterk
100% nitril, geen was, siliconen of weekmakers
gerolde boord
gepoederd
vingertoppen met reliëf
extra polsbescherming en voortreffelijke pasvorm
even licht en comfortabel als een voering, kan gebruikt worden als extra voering bij de behandeling
van zeer gevaarlijke materialen
lengte 240 mm en dikte 0,12 mm
AQL: 1,5 (EN 374)
verpakt per 100 stuks in een dispenser
kleur: groen

Uitvoering
Ansell Touch N Tuff 92-500

Maten

Artikelnr

Vrd

6½ t/m 10

1.90.925.00

V

Ansell Touch N Tuff 92-600 en 92-605
• Touch N Tuff is gemaakt van nitril. De handschoen is daardoor vier keer beter bestand tegen
perforatie dan vergelijkbare handschoenen in natuurlatex en drie keer beter dan vergelijkbare
neopreenhandschoenen
• poedervrij
• gerolde boord
• door haar unieke “Thin Nitrile Technology” is deze handschoen gemakkelijk aan te trekken en biedt
ze een stevige greep op natte en droge voorwerpen
• deze zeer veelzijdige handschoen is geschikt voor talrijke toepassingen
• dikte 0,12 mm
• de handschoen voldoet aan EN 1149-5
• AQL: 1,5 (EN 374)
• verpakt per 100 stuks in een dispenser
• kleur: groen

92-605

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell Touch N Tuff 92-600, lengte 240 mm

6½ t/m 10

1.90.926.00

V

Ansell Touch N Tuff 92-605, lengte 300 mm

6½ t/m 10

1.90.928.00
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Ansell, GlobAl leAder
in HAnd Protection solutions.

Mechanical Protection, Chemical & Liquid Protection, Product & Worker Protection.
As a global leader in hand protection Ansell offers a complete range of solutions and services to industry,
providing protection while enhancing productivity. Mechanical Protection guards against cuts, abrasions,
snags, punctures and hand fatigue. Chemical & Liquid Protection defends against harmful chemicals,
oils, liquids and mechanical hazards. Product Protection shields hands and products from contamination.
HyFlex®, AlphaTec®, TouchNTuff® gloves feature the latest innovations, leading the industry in safety
and functionality. When you need the right solution for the most challenging jobs and environments,
these gloves deliver and provide the highest levels of worker safety and comfort.

WWW.ANSELL.EU
info@ansell.eu

Disposables

nitril
Ansell TNT Blue
• gemaakt van een baanbrekende nitrilcompound met uitstekende chemische en mechanische
eigenschappen, comfort en vingergevoeligheid
• lichter en koeler en toch veiliger en duurzamer
• 100% nitril, geen was, siliconen of weekmakers
• poedervrij. Geen gevaar voor contaminatie van voedingsmiddelen met maïszetmeel dat gebruikt
wordt om handschoenen te poederen
• reliëfafwerking van de vingertoppen, daardoor betere greep
• gerolde boord, extra polsbescherming en voortreffelijke pasvorm
• AQL: 1,5 (EN 374)
• verpakt per 100 stuks in een dispenser
• kleur: lichtblauw

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell TNT Blue 92-670, lengte 240 mm

6 t/m 9½

1.90.927.00

V

Ansell TNT Blue 92-665, lengte 300 mm

6 t/m 9½

1.90.920.00

Maten

Artikelnr

Vrd

7 t/m 10

1.44.525.00

V

M-Safe nitrile onderzoekshandschoenen
•
•
•
•
•

100% latexvrij ten gunste van eventuele latexallergiën
beperkte chemische bestendigheid
AQL waarde 1,5
verpakt per 100 stuks in een dispenser
kleur: blauw

KJA

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Safe nitrile 3275 handschoenen, gepoederd, reliëf

7 t/m 11

1.44.520.00

V

M-Safe nitrile 3280 handschoenen, ongepoederd

7 t/m 11

1.44.530.00

V

M-Safe nitrile Food PF
•
•
•
•
•
•
•

100% latexvrij ten gunste van eventuele latexallergiën
beperkte chemische bestendigheid
extra dun voor betere vingergevoeligheid
AQL waarde 1,5
ongepoederd
verpakt per 100 stuks in een dispenser
kleur: blauw

KJA

Uitvoering
M-Safe nitrile Food PF
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Disposables

nitril/neopreen

KCL Dermatril
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nitril handschoenen met verbeterde grip door geruwde vingertoppen
ongepoederd
vrij van natuurlatex
vrij van allergie veroorzakende stoffen zoals thiurameen en thioraan stoffen
voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoen
bestendig tegen diverse sytostatica
virusbestendig conform ASTM F 1671:2007
conform de ESDS norm EN 61340-5-1 (ontladingstijd)
handschoenoppervlak siliconenvrij
verpakt per 100 stuks in een dispenser
kleur: blauw

000x

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

KCL Dermatril 740, met rolrand, lengte 250 mm

6 t/m 11

1.95.740.00

V

KCL Dermatril L 741, lange kap, lengte 275 mm

7 t/m 11

1.95.741.00

KCL Dermatril P 743
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nitril handschoenen met verbeterde grip door geruwde vingertoppen
ongepoederd
met lange kap en met rolrand
vrij van natuurlatex
vrij van allergie veroorzakende stoffen zoals thiurameen en thioraan stoffen
voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoen
bestendig tegen diverse sytostatica
virusbestendig conform ASTM F 1671:2007
conform de ESDS norm EN 61340-5-1 (ontladingstijd)
lengte 280 mm en dikte 0,2 mm
verpakt per 50 stuks in een dispenser
kleur: blauw

000x

JKL

Uitvoering
KCL Dermatril P 743

Maten

Artikelnr

Vrd

6 t/m 11

1.95.743.00

V

Ansell NeoTouch
• poedervrije neopreen handschoen met vingertoppen met reliëf en gerolde boord
• dankzij de unieke samenstelling van het neopreen geven de handschoenen blijk van uitstekende
soepelheid en een groot rekvermogen
• handschoenen hebben een polyurethaan binnencoating waardoor ze gemakkelijk aan te passen zijn
• de gestructureerde vingertoppen bieden een goede greep op zowel droge als natte voorwerpen
• met gerolde boord
• de handschoenen zijn uitstekend bestand tegen zuren, bases en alcoholen. Dankzij hun exclusieve
samenstelling zijn de handschoenen NeoTouch veruit de meest comfortabele synthetische
handschoenen voor eenmalig gebruik die vandaag op de markt te vinden zijn
• AQL: 1,5 (EN 374)
• dikte 0,13 mm
• verpakt per 100 stuks in een dispenser
• kleur: groen

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

Ansell NeoTouch 25-101, lengte 240 mm

6½ t/m 10

1.90.930.00

V

Ansell NeoTouch 25-201, lengte 290 mm

6½ t/m 10

1.90.929.00

Specials
Vingerling van latex
• met verstevigde top
• verpakt per 50 stuks

Uitvoering
Vingerling van latex à 50 stuks

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m XL

1.44.470.00

V

Cryogeen handschoen (Heatbeater-18)
• handschoen is gemaakt van eenzijdig gealuminiseerd Kevlar weefsel 325 gr/m², eenzijdig
gealuminiseerd Kevlar vilt 170 gr/m² en eenzijdig geruwd katoen tricot, 220 gr/m²
• de handschoen laat geen ontsnappend gasvormig stikstof door
• de manchet van de handschoen is gemaakt van eenzijdig gealuminiseerd glasdoek
• bij een temperatuur van 500 graden Celsius behaalt de handschoen een contacttijd van 21 seconden
• de handschoen is niet vlamonderhoudend
• geadviseerd wordt om de handschoen NIET te wassen
• de handschoen wordt geleverd in 1 universele maat
• bescherming tegen extreem lage temperaturen (rond -180°C) van vloeibare gassen: zoals lucht,
zuurstof en stikstof
• ideaal voor alle industrieën waar stikstof wordt gebruikt in het produktieproces

3x4x

44xxxx

Uitvoering

Artikelnr

Cryogeen handschoen (Heatbeater-18), lengte 300 mm

1.56.700.30

Cryogeen handschoen (Heatbeater-18), lengte 400 mm

1.56.700.40

Cryogeen handschoen (Heatbeater-18), lengte 450 mm

1.56.700.45

Vrd

Sperian Electrosoft Latex
• de natuurlijke latexbasis biedt uitstekende dielektrische eigenschappen
• voldoet aan de EN 60903 norm
• niet verstevigde latex isolerende handschoenen moeten gedragen worden in combinatie met een
geschikte lederen overhandschoen om mechanische bescherming tegen schuren, snijden, scheuren of
perforatie te bieden
• de dikte van de handschoen biedt een hoge graad van handigheid met bescherming tot 36.000 volt
• een ergonomisch ontwerp gecombineerd met een licht gepoederde binnenzijde verhoogt het comfort
door extra zachtheid te bieden en maakt het mogelijk de handschoen makkelijk aan en uit te trekken
• kleur: beige

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sperian Electrosoft Latex CL00, werkspanning max.
500 Volt, lengte 360 mm (2091903)

7 t/m 11

1.59.590.00

V

Sperian Electrosoft Latex CL0, werkspanning max.
1.000 Volt, lengte 360 mm (2091907)

8 t/m 11

1.59.591.00

V

Sperian Electrosoft Latex CL1, werkspanning max.
7.500 Volt, lengte 360 mm (2091912)

8 t/m 11

1.59.592.00

V

Sperian Electrosoft Latex CL2, werkspanning max.
17.000 Volt, lengte 360 mm (2091921)

8 t/m 11

1.59.593.00

V

Sperian Electrosoft Latex CL3, werkspanning max.
26.500 Volt, lengte 360 mm (2091931)

9 t/m 11

1.59.594.00

V

Sperian Electrosoft Latex CL4, werkspanning max.
36.000 Volt, lengte 360 mm (2091941)

10 en 11

1.59.595.00

Neopreen glazenwassershandschoen
•
•
•
•
•

met velcro klittenbandsluiting
waterdicht
goede grip
koude isolerend
kleur: zwart/groen

Uitvoering
Neopreen glazenwassershandschoen

Maten

Artikelnr

Vrd

7, 9 en 10

1.47.200.00

V
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Specials

Ansell VibraGuard 07-112
• handschoen met geïmpregneerde nitrillaag op Gelfôm beschermlaag met interlockvoering in
polyester en katoen
• ideaal voor werkzaamheden met trillingen met een frequentie van meer dan 300 Hz
• veerkrachtige rubberlagen versterken de Gelfôm-beschermlaag en verhogen de trillingdemping
• ontworpen om minder trillingen door te geven aan de palm en de vingers van de arbeiders.
VibraGuard handschoenen helpen beschermen tegen het hand-armvibratiesyndroom (HAVS)
• VibraGuard handschoen wordt gemaakt met unieke nitrilformule die weerstand biedt tegen snijden,
schuren en perforaties en die olie en vet afstoot
• trillingsdemping: EN 10819
• met velcro sluiting
• kleur: blauw

3221

Uitvoering
Ansell VibraGuard 07-112

Maten

Artikelnr

Vrd

8 t/m 11

1.90.072.00

V

KCL WaveBreaker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modulaire uitvoering: separate buitenhandschoen
gemaakt van kunstleer, Cordura, elastomeer, Tyvek en Outlast
binnenhandschoen met antivibratie inlage
absorptie van trillingen
handschoenen helpen beschermen tegen het hand-armvibratiesyndroom (HAVS)
zeer goede grip door kunstleer inlage
ideale demping eigenschappen 32 - 200 Hz, vastzittend demping materiaal
zeer economisch in gebruik door uitruilbare buitenhandschoen (model 033)
goede temperatuur regeling door Outlast-materiaal
vochtafstotend
033 buitenhandschoen separaat verkrijgbaar

2121

Uitvoering

Maten

Artikelnr

KCL WaveBreaker 633

9 en 10

1.95.633.00

KCL WaveBreaker 033 buitenhandschoen

9 en 10

1.95.033.00

Ansell HyFlex ESD
• voortreffelijk comfort en hoge productbescherming tegen elektrostatische ontladingen (ESD)
• speciaal ontwikkeld voor de sector van de micro-elektronica die elektrostatische ontladingen dient te
vermijden
• antistatische eigenschappen te danken aan koolstofvezels in de nylonvoering, dit beperkt zeer sterk
het risico op ESD
• uiterst dun, de voering is gemaakt van 13 gauge nylonvezels voor extra zachtheid en comfort
• door de lichte kleur van de handschoen merken de gebruikers gemakkelijk elke vervuiling op
• de HyFlex 11-120 en 11-125 met nitrilschuim bevatten geen dimethylformamide (DMF), zodat
objectoppervlakken niet kunnen worden gecontamineerd

3131

213x
11-122 en 11-125

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Ansell HyFlex ESD 11-120, palm met nitrilcoating,
gebreide manchet

6 t/m 11

1.90.105.00

Ansell HyFlex ESD 11-122, niet gecoat, gebreide manchet

6 t/m 11

1.90.106.00

Ansell HyFlex ESD 11-125, vingers met nitrilcoating,
gebreide manchet

6 t/m 11

1.90.107.00

Vrd

Vrd

Accessoires
Glove organiser
• 10 "vakjes" voor handschoenen
• met verstelbare drager
• met kliksysteem sluiting

Uitvoering
Glove organiser (30 cm)

Artikelnr

Vrd

1.11.006.10

V

OXXA glove organiser
• 10 "vakjes" voor handschoenen
• met verstelbare drager en stevige handgreep
• met dubbel kliksysteem sluiting

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

OXXA glove organiser (leeg)

8.99.920.00

V

OXXA glove organiser (gevuld)

8.99.925.00

V

Glove Guard
•
•
•
•

houd uw veiligheidshandschoenen altijd bij de hand met de Glove Guard
de Glove Guard is een clip met hanger voor het meedragen van uw handschoen
de Glove Guard bevestigt u aan een riemlus, zak of ieder ander kleding deel
met de Glove Guard draagt u uw handschoenen altijd en gemakkelijk mee, u hoeft ze niet in zakken
te frommelen en eventueel natte handschoenen drogen gemakkelijk

De Glove Guard is standaard leverbaar in geel. Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Uitvoering
Glove Guard geel

Artikelnr

Vrd

8.86.188.00
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Accessoires

OXXA shopdisplay 16 pins
• shop display voorzien van 16 pinnen en ruimte voor circa 6 handschoenen in
retailverpakking per pin
• de shop display wordt gevuld met 8 type handschoenen in 2 maten (9 en 10)
• de shop display wordt startklaar geleverd inclusief vulling
• aan de zijkant zit een folderhouder
• afmetingen: 185 x 60 x 36 cm (H x W x D)

Uitvoering
OXXA shopdisplay 16 pins

Artikelnr

Vrd

8.99.905.00

V

OXXA counterdisplay 2 pins
• counterdisplay voorzien van 2 pinnen en ruimte voor circa 6 handschoenen
in retailverpakking per pin
• aan de zijkant zit een folderhouder
• wordt geleverd zonder vulling
• afmetingen: 48 x 33 x 16,5 cm (H x W x D)
Uitvoering
OXXA counterdisplay 2 pins
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Artikelnr

Vrd

8.99.900.00

V

BEDRIJFSKLEDING

2

2

INLEIDING

De term bedrijfskleding is een verzamelnaam voor alle kleding die het werken veiliger of
gemakkelijker maakt, door de overheid verplicht is gesteld of bij een bedrijf wordt
gedragen voor het uitdragen van een uniforme en representatieve uitstraling. Het algemene
kenmerk van bedrijfskleding is dat de kleding wordt gedragen tijdens het uitoefenen van
diverse werkzaamheden.

Normeringen
Als in werksituaties gewone werkkleding niet voldoende bescherming biedt tegen bijvoorbeeld weersinvloeden, hitte,
koude, chemicaliën of dat er een ander gevaar is om letsel of gezondheidsschade op te lopen, dient beschermende
gecertificeerde kleding te worden gedragen. Gecertificeerde kleding kan aan diverse van de hieronder vermelde
normen voldoen.
De regelgeving van bedrijfskleding begint met de Europese norm EN 340.

EN 340 - Algemene bepalingen
Beschermende kleding moet altijd voldoen aan de volgende eisen:
• 		Pasvorm: de kleding, mits op de juiste manier gedragen, bedekt en
beschermt het lichaam correct
• 		Ontwerp: het ontwerp is gericht op functionaliteit en gebruikscomfort
• 		Materiaal: de gebruikte stoffen zijn kleurecht, vormvast, sterk, duurzaam
en wasecht; de stof is bestand tegen normale werkomstandigheden
• 		Markering: in de kleding wordt met maatlabels en etiketten het volgende
aangegeven: de maatvoering, de samenstelling van de stof,
wasvoorschriften, de van toepassing zijnde normering en overige voor
de gebruiker relevante informatie
• 		Maatvoering: de maatvoering is gebaseerd op lichaamsmaten, gemeten
volgens de Europese maatvoering
NB.: deze norm mag alleen in combinatie met andere EN-normen
gebruikt worden!

EN 343 - Bescherming tegen regen
EN 343

X
Y

Deze norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en
naden van kleding, die beschermt tegen neerslag (regen en sneeuw),
mist en de vochtigheid van de grond.
Deze norm heeft als symbool een paraplu, met daarnaast boven
elkaar twee waarden X en Y. De X waarde geeft de waterdichtheid
aan en de waarde Y geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan (het
ademende vermogen).

X: WEERSTAND TEGEN HET DOORDRINGEN VAN WATER
De X waarde geeft de waterdichtheid van het artikel aan. Er zijn drie klassen:
hierbij is 3 de hoogste klasse (dus het meest waterdicht) en 1 de laagste.
Er wordt een bepaalde hoeveelheid water onder druk op het doek (in combinatie
met insert) aangebracht, afhankelijk van de hoeveelheid druk die het doorstaat
wordt de klasse bepaald.
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INLEIDING
Y: VERDAMPINGSWEERSTAND
De Y waarde geeft het ademende vermogen van het doek/de doeken (alle lagen die in het artikel gebruikt
worden) aan. Ook voor het ademende vermogen zijn er drie klassen. Klasse 1 is de laagste waarde en klasse 3 de
hoogste.

EN 342 - Bescherming tegen koude (temperaturen onder -5°C)
EN 342
X
Y

Deze norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken en kledingensembles (overall of
tweedelig pak) voor bescherming tegen een koude omgeving, gekenmerkt door een combinatie van
vochtigheid, wind en een luchttemperatuur lager dan -5 °C.
Deze norm heeft als symbool een ijskristal. Daarnaast staan drie waarden die de isolatiewaarde (clo),
luchtdoorlaatbaarheid (X) en eventueel de waterdampweerstand (Y) aangeven.
De clo waarde geeft de isolatiewaarde van het model aan. Deze waarde geeft aan
hoelang iemand bij een
bepaalde temperatuur in deze kleding kan werken. Dit is geen bepaalde klasse, maar kan
elke waarde zijn.
De X waarde geeft de luchtdoorlaatbaarheid van de kleding aan. Voor deze waarde zijn
3 klassen, klasse 1 tot en met 3. Bij klasse 1 laat het kledingstuk de meeste lucht door en bij
klasse 3 de minste. De luchtdoorlaatbaarheid is een soort van winddichtheid, klasse 1 is dus
het minst winddicht, klasse 3 het meest.
De Y waarde geeft de waterdampweerstand van het kledingstuk aan. Deze waarde
bestaat uit 3 klassen, klasse 1 tot en met 3. Hierbij heeft klasse 1 de laagste waterdampweerstand en klasse 3 de hoogste.

EN 14058 - Bescherming tegen koude (temperaturen boven -5°C)
EN 14058
a
b
c
d
e

Deze norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken voor
bescherming bij lage temperaturen. Er wordt getest bij koude op de prestaties
van thermische weerstand, luchtdoorlatendheid, de weerstand aan het
doordringen van water en voortkomende thermische isolatie.

a: Thermische weerstand klasse
Deze waarde Rct in m2 K/W wordt gemeten op een staal van de stof van lagen materiaal.
Kleding die materiaal bevat met een Rct waarde hoger dan 0,25 zijn in principe ontworpen
om te gebruiken in de koude (zie EN 342) en vallen buiten het gebied van de EN 14058.
b: Luchtdoorlatendheid
De luchtdoorlatendheid van de gebruikte materialen werkt op de isolatielagen (de frisse lucht
heeft invloed op de reeds verwarmde lagen). De luchtdoorlatendheid wordt uitgedrukt in
mm/s.
c: Weerstand aan het doordringen van water
Indien de weerstand aan het doordringen van water nodig is, wordt een maximale
Ret waarde van 55 m2.Pa/W geëist.
d en e: Voortkomende thermische isolatie
Deze waarden (in m2 K/W) worden verkregen door het kledingstuk te meten op een
thermische paspop die beweegt (Icler) of die stilstaat (Icle) met referentie onderkleding type
‘R’. Indien gemeten, is het minimum voor Icler 0,17 m2 K/W en/of voor Icle 0,19 m2 .K.W.
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EN 471 - Bescherming door hoge zichtbaarheid
bij dag, schemer en nacht
EN 471

3X

Y

2

Deze norm legt vereisten vast voor kleding die tot doel
heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken om hem meer te laten opvallen in gevaarlijke
situaties, zowel bij dag als bij nacht (belichting door
koplampen van wagens).

Deze norm heeft als symbool het veiligheidsvestje, met daarnaast boven elkaar twee waarden X en Y. De bovenste waarde (X) geeft aan,
aan welke klasse het artikel voldoet. Dit kan klasse 1 tot 3 zijn. Klasse 1 is het minst zichtbaar en klasse 3 het meest. De onderste waarde (Y) geeft de kwaliteit van het reflectieband aan. Dit kan waarde 1
of 2 zijn. Dit geeft aan hoe goed het reflectieband reflecteert.
De X waarde wordt bepaald door het aantal vierkante meter fluodoek en het aantal vierkante meter reflectieband dat in een model zit.

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluor materiaal

0,14

0,50

0,80

Reflectiemateriaal

0,10

0,13

0,20

Gecombineerd
materiaal

0,20

Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:

niet voor werken langs openbare weg
wegwerkzaamheden met maximaal snelheid 50 km/uur
langs wegen met hogere toegelaten snelheden

Het fluodoek moet de torso, mouwen en broekspijpen omcirkelen. Het verschil in oppervlakte tussen voor- en achterzijde
mag maximaal 40% – 60% zijn. Het reflectieband moet 50 mm breed zijn en de ruimte tussen twee reflectiebanden
moet minstens 50 mm zijn. Ook moet de afstand van ‘het einde’ van het kledingstuk (dus bijvoorbeeld onderzijde broekspijp) tot de reflectieband minstens 50 mm zijn. De reflectie kan op vele verschillende manieren aangebracht worden.
De Y waarde wordt bepaald door de kwaliteit van het reflectieband. Deze kan waarde 1 of 2 hebben. Waarde 2
reflecteert het beste.

RWS (Rijkswaterstaat) norm
Voor werkzaamheden op en aan wegen die in beheer of in opdracht van Rijkswaterstaat zijn, hanteert wegbeheerder Rijkswaterstaat (RWS) in eerste instantie de EN 471 norm. Als aanvulling heeft Rijkswaterstaat echter de richtlijnen en specificaties voor reflectiekleding bij wegwerkzaamheden uitgevaardigd. Hierin staan aanvullende eisen aan
de kleding die wegwerkers moeten dragen. De specificaties concentreren zich met name op het aantal en de plaats
van de reflecterende strepen. Deze moeten de vorm hebben van een Romeinse II, waarbij de verticale banden over
de schouder doorlopen. Op de mouwen en broekspijpen moet aan de buitenkant bovendien een verticale streep
aanwezig zijn. Verder moet het kledingstuk geheel in dezelfde kleurstelling zijn.

Verkeersregelaarswet
Vanaf 1 maart 2009 is er een nieuwe wet ingegaan voor verkeersregelaars, de zogenaamde
Regeling Verkeersregelaars 2009. Voortaan dienen alle verkeersregelaars te voldoen aan de
nieuwe eisen betreffende de kleding. De hes van de verkeersregelaar bestaat uit een fluorescerend gele bovenkant en een fluorescerend oranje onderkant met een driehoek in van reflectiemateriaal. Aangezien een groot aantal bedrijven en organisaties beschikken over kleding die
voldoet aan de voormalige regeling, is er een overgangsperiode ingesteld van 5 jaar.
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ISO 11611 - Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden
ISO 11611

Deze norm legt de vereisten vast voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling. De norm handelt niet over beschermende kleding die
gedragen wordt bij speciale laswerkzaamheden. ISO 11611 is de opvolger van EN 470-1.

De norm specificeert 2 klasses met specifieke eisen:
1. Klasse 1 - laagste niveau: minder gevaarlijke situaties van het lassen
2. Klasse 2 - hoogste niveau: gevaarlijkere situaties van het lassen

ISO 11612 - Bescherming tegen hitte en vlammen
ISO 11612

Beschermkleding voor werknemers blootgesteld
aan hitte en vlammen met uitzondering van lassers
en brandweerlieden. De drager wordt beschermd
tegen korte contacten met een vlam, evenals (tot op
zekere hoogte) tegen convectieve- en stralingshitte.
De ISO 11612 is de opvolger van de EN 531.

A
B
C
D
E
F

Warmteverspreiding
(nagloei, geen gatvorming, niet smelten)
Isolatie stralingswarmte
B1-B5
Isolatie stralingswarmte
C1-C4
Gesmolten aluminium
D1-D3
Gesmolten ijzer
E1-E3
Contacthitte
F1-F3

De norm kent voor wat betreft het doek een aantal testen.
De resultaten van deze testen worden weergegeven door de letters A, B, C, D, E en F. Staat er een letter niet
genoemd, of is de klasse “0” dan is de laagste waarde niet gehaald, of de test is niet uitgevoerd; de kleding biedt
dan geen bescherming tegen deze eigenschap. D + E hebben ook modeleisen: geen metaal aan buitenzijde
kleding, buitenzakken met klep en metaalspatten mogen niet gevangen kunnen worden.

IEC 61482 - Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlamboog
IEC 61482

Deze norm is opgesteld voor kleding die bescherming biedt tegen de thermische gevolgen van een
elektrische boog. Een elektrische vlamboog is als een bliksem die toeslaat in een elektrische installatie
als gevolg van een storing (bijvoorbeeld een kortsluiting). Een elektrische vlamboog kan ernstige brandwonden veroorzaken, blindheid en zelfs de dood. De bescherming tegen de gevolgen van een ‘electric
arc’ kan op 2 manieren getest worden. In Europa wordt de IEC 61482-1-2, de zogenaamde ‘box’ test
gebruikt (testmethode is vergelijkbaar met de EN 50354).

EN 1149-5 - Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen
EN 1149-5

Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die
brand of explosies kunnen veroorzaken. De EN 1149-5 is een overkoepelende norm. Deze norm is
onderdeel van een serie normen i.v.m. uiteenlopende toepassingen en materialen.

De EN 1149 bestaat uit de volgende onderdelen:
EN1149-1: beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakte weerstand
EN1149-2: beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal
(verticale weerstand)
EN1149-3: beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval
EN1149-4: testmethode voor het kledingstuk (norm is in ontwikkeling)
EN1149-5: prestatie eisen
Deze norm heeft als symbool een bliksemschicht. Deze norm specificeert de vereisten van elektrisch geleidende
kleding. Deze kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem (o.a. in combinatie met geleidend schoeisel).
De kleding voorkomt het ontstaan van vonken, hierdoor worden ook explosies voorkomen.
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De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij gecombineerd is met de norm voor vlam vertragende
kleding (ISO 11612). Deze kleding wordt gedragen in explosie gevaarlijke ruimten. Indien er kans is op een
explosie bestaat er dus ook kans op vuur. Deze kleding mag niet gebruikt worden in met zuurstof verrijkte
omgevingen en beschermt ook niet tegen netspanning. Kleding die voldoet aan de norm EN 1149-5, wordt vaak
toegepast bij bedrijven die aan de ATEX-richtlijn dienen te voldoen.

ISO 14116 - Beschermende kleding met beperkte vlamverspreiding
ISO 14116

Deze kleding is gemaakt van vlam vertragende materialen. Dat wil zeggen dat het materiaal (als het
in contact komt met vlammen) maar in beperkte mate zal verder branden. Bij verwijdering van de vlam
zal het materiaal doven. De norm kent voor wat betreft het doek alleen een vlamverspreidingstest. Het
resultaat van de test wordt weergeven door de index. Daarnaast zijn er in deze norm eisen gesteld
aan de naadsterkte en vlamvertragendheid op de naad.

EN 13034 - Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën
EN 13034

Deze norm legt de vereisten en testmethoden vast voor chemische beschermingspakken van type 6,
zowel pakken voor éénmalig gebruik als herbruikbare pakken. Voor bijbehorende uitrustingen, zoals
handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken van het pak wordt verwezen naar de
overeenkomstige productnormen. Type 6 kleding is kleding die een beperkte bescherming biedt tegen
kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze kleding
gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen.

EN 14605 - Beschermende kleding tegen vloeibare chemische producten
- Mèt doordringingstest
Deze norm beschrijft beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (Type 3) en chemicaliën in nevelvorm
(Type 4) inclusief producten die een gedeelte van het lichaam beschermen. (Type PB = Parts of body).
Type 3
Volledige lichaamsbescherming met vloeistofdichte verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het
kledingstuk. En indien van toepassing tussen de kleding
en bijv. een hoofdkap, overschoenen, handschoenen etc.

Type 4
Volledige lichaamsbescherming met spraydichte verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk. En indien van toepassing tussen de kleding en
bijv. een hoofdkap, overschoenen, handschoenen etc.

Vanwege de complexiteit van het product dient u een zorgvuldige keuze te maken en de gebruiksaanwijzingen goed
ter kennis te nemen.
Huidige Europese “Types” in chemisch beschermende kleding
EN “Types”

Definitie

EN 943-1 & 2
“Type 1”

Gasdichte chemisch beschermende kleding
Beschermende kleding tegen vloeibare en,
gasvormige chemicaliën, aërosols en stofdeeltjes

EN 943-1
“Type 2”

Niet gasdichte chemisch beschermende kleding
Pakken die positieve druk overdruk houden om de
toegang van stof, vloeistoffen en dampen te voorkomen

EN 14605
“Type 3”

Pakken bestand tegen vloeistoffen
Pakken die kunnen beschermen tegen sterke en
gerichte stralen van vloeibare chemische stoffen onder druk

EN 14605
“Type 4”
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Symbolen

Pakken bestand tegen nevels onder druk
verzadiging van vloeibare chemische stoffen

EN ISO 13982-1
“Type 5”

Bescherming tegen stofdeeltjes
Pakken die bescherming geven voor het hele
lichaam tegen stofdeeltjes in de lucht

EN 13034
“Type 6”

Nevelbestendige pakken
Pakken die bescherming bieden tegen lichte nevels van chemische
stoffen

Standaard

Definitie

EN 1073-2

Beschermende kleding tegen contaminatie door radioactieve
stofdeeltjes
Beschermende kleding tegen infecterende stoffen

Symbolen

EN ISO 13982-1
“Type 5”

Pakken die bescherming geven voor het hele
lichaam tegen stofdeeltjes in de lucht

Nevelbestendige pakken
EN 13034
INLEIDING
Pakken die bescherming bieden tegen lichte nevels van chemische
“Type 6”
stoffen

Onderstaande normen kunnen van toepassing zijn op de verschillende type chemisch bestendige overalls.
Standaard

Definitie

EN 1073-2

Beschermende kleding tegen contaminatie door radioactieve
stofdeeltjes

EN 14126

Beschermende kleding tegen infecterende stoffen
(“Type” vooraf gegaan door “-B” [type 3-B]
duidt goedkeuring door deze Europese norm aan)

EN 1149-1
EN 1149-5

Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen

DIN 32781

Beschermende kleding.
Beschermende pakken tegen pesticides

EN ISO 14116

Beschermende kleding
Materialen met beperkte vlamverspreiding

Symbolen

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

Ademhalingsbeschermapparatuur
Aangedreven filterapparaten met geïntegreerde helm of kap

EN 12941

EN 12941

EN 381 - Bescherming tegen Kettingzagen
EN 381

De norm EN 381 komt overeen met beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen. De norm is
samengesteld uit meerdere delen. Elk deel behandelt een specifiek deel van het lichaam:

• EN 381-5: beenbeschermers
• Kleding van type A en type B is bestemd om gebruikt te worden voor gewone bosbouw werkzaamheden door
professionele houthakkers die perfect werden opgeleid en geïnformeerd.
• Kleding van type C is bestemd om gebruikt te worden door personen die normaal niet werken met
kettingzagen of in buitengewone omstandigheden
• EN 381-7: antisnijwond handschoen
• EN 381-9: antisnijwond beenkap
• EN 381-11: bovenste deel van het lichaam
De norm beschrijft eveneens 4 klasses, die overeenkomen met de snelheid van de ketting waarmee de testen werden
uitgevoerd.
Klasse 0: 16 m/s
Klasse 1: 20 m/s
Klasse 2: 24 m/s
Klasse 3: 28 m/s

EN 469 - Beschermingskleding brandweer
EN 469

Xf1
X1
Y1
Z2

Brandweerlieden hebben kleding nodig die hen beschermt tegen gevaren tijdens een brand. Hun kleding
mag geen vlam vatten, moet goed ademen en voldoende bescherming bieden tegen hitte, vlammen en rook.
Deze en andere eisen aan kleding voor brandweerlieden staan beschreven in deze norm. De norm gaat
over kleding die het lijf en de benen bedekt. Schoenen, helmen en andere bescherming vallen erbuiten.

Een basisidee van de norm EN 469 is dat 3 waarden ( X / Y / Z) het prestatieniveau aanduiden (een prestatieniveau 1 dat lager is of een hoger prestatieniveau 2:
1. Xf1 of Xf2
2. X1 of X2
3. Y1 of Y2
4.	Z1 of Z2

De prestaties in de hittetesten (vlam)
De prestaties in de hittetesten (straling)
De prestaties in de testen van ondoorlatendheid
Weerstand tegen waterdamp
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EN ISO 12402 - Maritieme bescherming
Bescherming tegen verdrinking, koud water en hypothermie. Deze normen zijn hoofdzakelijk gebruikt in het merk
Mullion. Mullion is gespecialiseerd in reddingsvesten & drijfpakken.
EN ISO 12402-5 (2006) / EN 393: 50N hulp bij drijven
Drijfvermogen niet groter dan 50N voor een gemiddelde volwassene. Voor gebruik in beschutte wateren waar grote stukken of drijvende toestellen de activiteit van de gebruiker zouden kunnen schaden of
de gebruiker bedreigen, terwijl hulp nabij is en de gebruiker een bewust en competent zwemmer is.
EN ISO 12402-4 /EN 396: 150N reddingsvesten
Drijfvermogen niet groter dan 150N voor een gemiddeld volwassene. Voor een offshore gebruik of
wanneer kleding tegen weer en wind gebruikt zijn.
EN ISO 12402-2 / EN 399: 275N Reddingsvesten
Drijfvermogen niet groter dan 275N voor een gemiddeld volwassene. Voor offshore gebruik in
extreme omstandigheden, waar zware beschermingskleding of zware lasten zoals een
gereedschapsriem worden gedragen.

Maten

A
B
C
D
E

A. Boordmaat. Horizontaal gemeten omvang boven de
halswervel en onder de adamsappel. Wordt gebruikt
bij overhemden.
B. Borstomvang. Horizontaal gemeten omtrek van het
lichaam op het punt van de borst. Wordt gebruikt bij
jassen en overalls.
C. 	Tailleomvang. Horizontaal gemeten omtrek van het
lichaam, zie de tailleholte boven de heup, zonder riem
gemeten. Wordt gebruikt bij broeken en Amerikaanse
overalls.
D. Heupomvang. Horizontaal gemeten omtrek van het
lichaam ter plaatse van het zitvlak op de plek met de
grootste omvang.
E. Binnenbeenlengte. Verticaal gemeten van het kruis
tot aan de gewenste lengte van de broek, zonder
schoenen gemeten. Wordt gebruikt bij broeken en
Amerikaanse overalls.
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Maattoeslagen
Hieronder vindt u de meest voorkomende maattoeslagen die gelden bij de kleding die gevoerd wordt door ons.
Voor eventuele maattoeslagen van andere producten, raadpleeg dan afdeling verkoop voor de juiste toeslag.

Maten

Toeslag

58 - 60 / XXL

+ 7%

62 - 64 / XXXL

+ 12%

XXL

+ 8%

XXXL

+ 16%

XXXXL

+ 24%

Microgard

XXXL

+ 10%

MAXX-ON

XXL

+ 5%

XXXL

+ 10%

XXXXL

+ 15%

HaVeP

Sioen

Materiaalsoorten
Het kiezen van de juiste bedrijfskleding kan pas gebeuren nadat de omstandigheden, waaronder de te kiezen
kleding moet functioneren, zijn geïnventariseerd. Bepaald moet worden welke functie de kleding moet vervullen, aan
welke eisen ze moet voldoen en voor welke (groep) dragers ze is bestemd. Bij de keuze voor de kleding zelf dient
dan vanzelfsprekend ook aandacht te worden besteed aan de doekkeuze. Raadpleeg afdeling verkoop voor de
juiste keuze.

Assortiment
Het assortiment van de bedrijfskleding is onderverdeeld in diverse subgroepen. In deze groepen bieden wij u vaak
de keuze tussen onderstaande A-merken en een eigen import kwaliteit.

In de catalogus staat een selectie van producten van de diverse merken, mocht u een bepaald product van een merk
niet in onze catalogus vinden, neemt u dan contact met ons op om tot de juiste keuze te komen.
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Werkkleding algemeen

overalls 100% katoen

Overall 100% katoen
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 280 gr/m²
met verdekte knoopsluiting
2 borstzakken met klep, 2 opgezette zakken, 1 duimstokzak, 1 achterzak en 2 intasten
elastiek in taille

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Overall 100% katoen, marineblauw

46 t/m 64

2.12.080.00

V

Overall 100% katoen, kaki

46 t/m 66

2.12.084.00

Overall 100% katoen, oranje

46 t/m 64

2.12.086.00

HaVeP overall 2090 en 2231
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 285 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 borstzakken met klep, 2 opgezette zakken, 1 duimstokzak, 1 achterzak en 2 intasten
rugplooien en elastiek in de taille

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP overall 2090, marineblauw

42 t/m 72

2.12.300.00

V

HaVeP overall 2090, korenblauw

44 t/m 68

2.12.301.00

HaVeP overall 2090, kaki

44 t/m 66

2.12.304.00

HaVeP overall 2090, oranje

46 t/m 66

2.12.306.00

HaVeP overall 2090, rood

46 t/m 64

2.12.308.00

HaVeP overall 2090, wit

44 t/m 66

2.12.312.00

HaVeP overall 2090, grijs

46 t/m 64

2.12.313.00

HaVeP overall 2090, olijfgroen

42 t/m 64

2.12.315.00

HaVeP overall 2090, flessengroen

44 t/m 68

2.12.316.00

HaVeP overall 2231, met kniezakken, marineblauw

46 t/m 64

2.12.330.00

HaVeP overall 2231, met kniezakken, korenblauw

46 t/m 64

2.12.331.00
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overalls 100% katoen

Fristads Kansas overall 100319 (FAS-880)
• kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
• verdekte ritssluiting met overslag met drukknopen
• 2 borstzakken waarvan één met pennenzak, 2 steekzakken, 2 achterzakken waarvan één met klep,
1 beenzak met duimstokzak en 1 beenzak met klep en telefoonzak met klep
• met zakken voor kniebeschermers
• verstelbare taille en manchetten

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas overall 100319, marineblauw

XS t/m XXL

2.13.494.00

Fristads Kansas overall 100319, groen

XS t/m XXL

2.13.495.00

Vrd

Rally overall 100% katoen
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 280 gr/m²
met verdekte ritssluiting voorzien van dubbele slider
voorzien van kniezakken en zakdoortasten
1 duimstokzak, 2 achterzakken en 2 borstzakken met rits
rugplooien
drukknopen aan mouwen en pijpen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Rally overall 100% katoen, korenblauw

46 t/m 64

2.12.501.00

V

Rally overall 100% katoen, oranje

46 t/m 64

2.12.506.00

V

Rally overall 100% katoen, rood

46 t/m 64

2.12.508.00

V

Fristads Kansas Essential rally overall 100065
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 245 gr/m²
metalen rits aan de voorzijde
2 borstzakken met metalen rits, 2 zakken aan de voorzijde en 2 zakken aan de achterzijde
hamerlus
verstelbaar manchet met drukknoop

Uitvoering
Fristads Kansas Essential rally overall 100065, kaki
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Artikelnr

S t/m 3XL

2.18.750.00

Fristads Kansas Essential rally overall 100065, oranje

S t/m 3XL

2.18.751.00

Fristads Kansas Essential rally overall 100065, rood

S t/m 3XL

2.18.752.00

Fristads Kansas Essential rally overall 100065, korenblauw

S t/m 3XL

2.18.753.00

Fristads Kansas Essential rally overall 100065, wit

S t/m 3XL

2.18.754.00

Fristads Kansas Essential rally overall 100065, zwart

S t/m 3XL

2.18.755.00

Vrd

Werkkleding algemeen

overalls 100% katoen

HaVeP rally overall 2136
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 285 gr/m²
2- weg ritssluiting
2 borstzakken met rits, 2 opgezette zakken, 1 duimstokzak, 1 achterzak en 2 intasten
mouwen en pijpen met steldrukkers
rugplooien en elastiek in de taille

De volgende kleuren zijn ook verkrijgbaar in de volgende lengtematen:
korenblauw en rood: 49 t/m 59, flessengroen: 51 t/m 59.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP rally overall 2136, korenblauw

42 t/m 66

2.12.681.00

V

HaVeP rally overall 2136, rood

42 t/m 66

2.12.688.00

HaVeP rally overall 2136, zwart

44 t/m 66

2.12.691.00

HaVeP rally overall 2136, flessengroen

42 t/m 66

2.12.696.00

HaVeP rally kinderoverall 2161
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 285 gr/m²
2- weg ritssluiting
2 borstzakken met klep, 1 achterzak en 2 zijzakken
elastiek in de taille

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP rally kinderoverall 2161, korenblauw

98 t/m 170

2.12.661.00

V

HaVeP rally kinderoverall 2161, appelgroen

98 t/m 170

2.12.665.00

HaVeP rally kinderoverall 2161, rood

98 t/m 170

2.12.668.00

Amerikaanse overall 100% katoen
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 260 gr/m²
met ritssluiting
2 achterzakken, 1 borstzak met pennenzakje, 1 duimstokzak en 1 dijbeenzak met extra zakje
voorzien van kniezakken
verstelbaar elastiek in de rug
met elastische schouderbanden

Uitvoering
Amerikaanse overall 100% katoen, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

44 t/m 64

2.12.900.00

V
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ESSENTIAL BY FRISTADS KANSAS
Essential staat voor: basic, fundamenteel.
Het assortiment staat voor eenvoud
maar voorziet in alle behoeften die
noodzakelijk zijn om het werk goed
uit te voeren. Waar voor uw geld, dus!
Essential bestaat uit drie lijnen:
Craft, Industry en Hi Vis. (Hoge
zichtbaarheid.)
Meer informatie?
www.fristadskansas.com

DO BETTER IN COMFORT

overalls 100% katoen /
polyester/katoen

Werkkleding algemeen
HaVeP Amerikaanse overall 2098
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 285 gr/m²
gulpsluiting met rits
elastische schouderbanden met kunststof clips
borstzak met klep en pennenzakje, 2 opgezette zakken, 1 duimstokzak, 1 achterzak en 2 intasten
verstelbare taille d.m.v. knopen

Ook verkrijgbaar met kniezakken, HaVeP model 2191 in de kleuren: marineblauw, korenblauw, kaki
en wit. De volgende kleuren van model 2098 zijn ook verkrijgbaar in de volgende lengtematen:
marineblauw en wit: 49 t/m 59, korenblauw: 53 t/m 59, kaki: 49 t/m 57 en olijfgroen: 53 t/m 57.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP Amerikaanse overall 2098, marineblauw

44 t/m 66

2.12.880.00

V

HaVeP Amerikaanse overall 2098, korenblauw

44 t/m 64

2.12.881.00

V

HaVeP Amerikaanse overall 2098, kaki

44 t/m 64

2.12.884.00

HaVeP Amerikaanse overall 2098, oranje

46 t/m 64

2.12.886.00

HaVeP Amerikaanse overall 2098, rood

44 t/m 64

2.12.888.00

HaVeP Amerikaanse overall 2098, wit

46 t/m 64

2.12.892.00

HaVeP Amerikaanse overall 2098, olijfgroen

46 t/m 64

2.12.895.00

HaVeP Amerikaanse overall 2098, flessengroen

46 t/m 64

2.12.896.00

V

HaVeP overall 2096
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 borstzakken met klep, 2 opgezette zakken, 1 duimstokzak, 1 achterzak en 2 intasten
rugplooien en elastiek in de taille

De volgende kleuren zijn ook verkrijgbaar in de lengtematen 51 t/m 59: flessengroen en marineblauw.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP overall 2096, marineblauw

44 t/m 66

2.13.280.00

HaVeP overall 2096, korenblauw

44 t/m 66

2.13.281.00

HaVeP overall 2096, rafblauw

44 t/m 66

2.13.282.00

HaVeP overall 2096, zwart

46 t/m 64

2.13.283.00

HaVeP overall 2096, kaki

46 t/m 64

2.13.284.00

HaVeP overall 2096, wit

46 t/m 66

2.13.292.00

HaVeP overall 2096, flessengroen

44 t/m 66

2.13.296.00

Vrd

Fristads Kansas Essential Industry overall 100064
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 300 gr/m²
2 borstzakken met klep, 1 dijbeenzak met klep en telefoonzakje en pennenzakje
duimstokzak aan rechterzijde met pennenzakje, 2 zakken aan voorzijde en 2 zakken aan achterzijde
hamerlus
met kniezakken

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential Industry overall 100064, rood

XS t/m XXL 2.18.760.00

Fristads Kansas Essential Industry overall 100064, korenblauw

XS t/m XXL 2.18.761.00

Fristads Kansas Essential Industry overall 100064, marineblauw

XS t/m XXL 2.18.762.00

Fristads Kansas Essential Industry overall 100064, wit

XS t/m XXL 2.18.763.00

Fristads Kansas Essential Industry overall 100064, grijs

XS t/m XXL 2.18.764.00

Fristads Kansas Essential Industry overall 100064, zwart

XS t/m XXL 2.18.765.00

Vrd
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2

Werkkleding algemeen

overalls polyester/katoen
/ katoen/polyester

HaVeP Amerikaanse overall 2095
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
gulpsluiting met rits
elastische schouderbanden met kunststof clips
grote borstzak met klep en pennenzakje, 1 duimstokzak, 1 achterzak, 2 intasten en 2 opgezette
zakken
• verstelbare taille d.m.v. knopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP Amerikaanse overall 2095, marineblauw

46 t/m 66

2.13.880.00

HaVeP Amerikaanse overall 2095, korenblauw

46 t/m 66

2.13.881.00

HaVeP Amerikaanse overall 2095, rafblauw

44 t/m 66

2.13.882.00

HaVeP Amerikaanse overall 2095, flessengroen

44 t/m 66

2.13.896.00

Vrd

Fristads Kansas Essential Industry Amerikaanse overall 100063
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• 1 borstzak met 3 vakken, 2 zakken aan de voorzijde en 1 zak met klep voor telefoon op linkerpijp
met pennenzakje
• zak voor duimstok aan de rechterzijde met pennenzakje en 2 zakken aan de achterzijde en hamerlus
• bretels met elastische achterzijde
• met kniezakken
Deze overall is ook verkrijgbaar in de lengtematen 45 t/m 59.

Uitvoering

Maten

44 t/m 66 2.19.910.00

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100063,
korenblauw

44 t/m 66 2.19.911.00

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100063,
marineblauw

44 t/m 66 2.19.912.00

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100063, grijs

44 t/m 66 2.19.913.00

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100063, zwart

44 t/m 66 2.19.914.00

HaVeP overall 2154 en 2412
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 borstzakken met klep, 2 opgezette zakken, 1 duimstokzak, 1 achterzak en 2 intasten
rugplooien en elastiek in de taille
manchetten met drukknopen

Uitvoering
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Artikelnr

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100063, rood

Maten

Artikelnr

HaVeP overall 2154, marineblauw

46 t/m 68

2.14.280.00

HaVeP overall 2154, korenblauw

46 t/m 64

2.14.281.00

HaVeP overall 2154, flessengroen

46 t/m 64

2.14.296.00

HaVeP overall 2412, met kniezakken, marineblauw

46 t/m 64

2.14.340.00

HaVeP overall 2412, met kniezakken, korenblauw

46 t/m 64

2.14.341.00

HaVeP overall 2412, met kniezakken, flessengroen

46 t/m 64

2.14.346.00

Vrd

Vrd

overalls
katoen/polyester

Werkkleding algemeen
HaVeP rally overall 2166
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknoop op revers
2 borstzakken met klep, 2 opgezette zakken, 1 duimstokzak, 2 achterzakken en 2 intasten
rugplooien en elastiek in de taille
mouwen met steldrukkers

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP rally overall 2166, korenblauw

44 t/m 64

2.14.681.00

HaVeP rally overall 2166, oranje

46 t/m 64

2.14.686.00

HaVeP rally overall 2166, rood

46 t/m 66

2.14.688.00

HaVeP rally overall 2166, flessengroen

44 t/m 64

2.14.695.00

Vrd

HaVeP Amerikaanse overall 2162 en 2263
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
gulpsluiting met rits
elastische schouderbanden met kunststof clips
grote borstzak met klep en pennenzakje, 2 opgezette zakken, 1 duimstokzak, 1 achterzak en 2 intasten
verstelbare taille d.m.v. knopen

De volgende kleuren zijn ook verkrijgbaar in de volgende lengtematen:
korenblauw: 53 t/m 57, marineblauw: 51 t/m 59.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP Amerikaanse overall 2162, marineblauw

46 t/m 64

2.14.640.00

HaVeP Amerikaanse overall 2162, korenblauw

44 t/m 64

2.14.641.00

HaVeP Amerikaanse overall 2162, rood

46 t/m 64

2.14.648.00

HaVeP Amerikaanse overall 2162, flessengroen

46 t/m 64

2.14.656.00

HaVeP Amerikaanse overall 2263, met kniezakken,
marineblauw

46 t/m 64

2.14.040.00

HaVeP Amerikaanse overall 2263, met kniezakken,
korenblauw

46 t/m 64

2.14.041.00

HaVeP Amerikaanse overall 2263, met kniezakken,
flessengroen

46 t/m 64

2.14.056.00

Vrd

Fristads Kansas Essential Industry Amerikaanse overall 100059
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 300 gr/m²
• 1 borstzak met 3 vakken, dijbeenzak met klep en telefoonzakje met pennenzakje, 2 zakken aan de
achterzijde en duimstokzak aan de rechterzijde met pennenzakje
• bretels met elastische achterzijde
• met kniezakken en hamerlus
Deze overall is ook verkrijgbaar in de lengtematen 45 t/m 59.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100059, rood

44 t/m 66

2.19.920.00

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100059,
korenblauw

44 t/m 66

2.19.921.00

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100059,
marineblauw

44 t/m 66

2.19.922.00

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100059, wit

44 t/m 66

2.19.923.00

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100059, grijs

44 t/m 66

2.19.924.00

Fristads Kansas Essential Industry Am. overall 100059, zwart

44 t/m 66

2.19.925.00

Vrd
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werkjassen en -broeken
100% katoen

Werkkleding algemeen

Werkjas 100% katoen
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 280 gr/m²
met verdekte knoopsluiting
met rugplooien
2 borstzakken met klep en extra zakje, 2 steekzakken en pennenzakje op linkermouw
manchetten met drukknoopsluiting

Uitvoering
Werkjas 100% katoen, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.22.300.00

V

Werkbroek 100% katoen
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 260 gr/m²
met gulpsluiting met rits
vast elastiek in de rugband
met riemlussen
1 dijbeenzak met extra zakje, 1 duimstokzak en 2 achterzakken
met kniezakken

Uitvoering
Werkbroek 100% katoen, marineblauw

HaVeP werkbroek 8262 en 8286
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
gulpsluiting met rits
riemlussen
2 ingezette zakken, 1 duimstokzak en 2 achterzakken, waarvan 1 met knoop
elastiek in de band

Van model 8262 zijn de volgende kleuren ook verkrijgbaar in de volgende lengtematen:
marineblauw, kaki, wit: 49 t/m 59, korenblauw: 49 t/m 59, olijfgroen: 49 t/m 57.
Van model 8286 zijn de volgende kleuren ook verkrijgbaar in de volgende lengtematen:
marineblauw: 49 t/m 55, wit: 47 t/m 59, kaki: 51 t/m 55.

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP werkbroek 8262, marineblauw

42 t/m 66

2.27.370.00

V

HaVeP werkbroek 8262, korenblauw

44 t/m 66

2.27.371.00

V

HaVeP werkbroek 8262, rafblauw

46 t/m 64

2.27.372.00

HaVeP werkbroek 8262, kaki

44 t/m 66

2.27.374.00

HaVeP werkbroek 8262, oranje

44 t/m 64

2.27.376.00

HaVeP werkbroek 8262, wit

44 t/m 66

2.27.382.00

HaVeP werkbroek 8262, grijs

44 t/m 64

2.27.383.00

HaVeP werkbroek 8262, olijfgroen

46 t/m 64

2.27.385.00

HaVeP werkbroek 8262, flessengroen

44 t/m 64

2.27.386.00

HaVeP werkbroek 8286, met kniestukken, marineblauw

44 t/m 64

2.27.390.00

HaVeP werkbroek 8286, met kniestukken, korenblauw

46 t/m 64

2.27.391.00

HaVeP werkbroek 8286, met kniestukken, wit

44 t/m 64

2.27.392.00

V

HaVeP werkbroek 8286, met kniestukken, kaki

46 t/m 64

2.27.394.00

V

V

Maten

Artikelnr

Vrd

44 t/m 64

2.27.270.00

V

Werkkleding algemeen

werkjassen en -broeken
100% katoen / P/k

Fristads Kansas werkjas 100304 (FAS-451)
• kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
• dicht te ritsen tot bovenkant kraag
• 2 voorzakken, 1 veiligheidszakje, 2 ergonomisch gevormde borstzakjes met klep en knoop, één met
knoop en lus voor een mes, de ander met gereedschapslussen en verborgen ID-pashouder
• zakje op mouw, binnenzak met knoop en binnenzakje voor telefoon
• ventilerend rugpand
• verstelbare taille en manchetwijdte

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas werkjas 100304, marineblauw

XS t/m 3XL

2.42.218.00

Fristads Kansas werkjas 100304, zwart

XS t/m 3XL

2.42.219.00

Fristads Kansas werkjas 100304, grijs

XS t/m 3XL

2.42.222.00

Vrd

Fristads Kansas werkbroek 100290 (FAS-280)
• kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
• 2 voorzakken, 2 achterzakken, waarvan één met klep, 1 beenzak met duimstokzak aan binnenzijde
en 3 extra zakjes, 1 beenzak met klep en telefoonzak met klep
• met verdekte ritssluiting
Deze broek is ook verkrijgbaar in de lengtematen 47 t/m 57.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas werkbroek 100290, zwart

44 t/m 62

2.43.214.00

Fristads Kansas werkbroek 100290, marineblauw

44 t/m 62

2.43.215.00

Fristads Kansas werkbroek 100290, korenblauw

44 t/m 62

2.43.222.00

Fristads Kansas werkbroek 100290, grijs

44 t/m 62

2.43.223.00

Vrd

HaVeP werkjas 3021
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• verdekte drukknoopsluiting
• 1 borstzak, 1 binnenzak en 2 opgezette zakken

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP werkjas 3021, marineblauw

46 t/m 64

2.23.370.00

HaVeP werkjas 3021, korenblauw

46 t/m 64

2.23.371.00

HaVeP werkjas 3021, rafblauw

46 t/m 64

2.23.372.00

HaVeP werkjas 3021, wit

46 t/m 64

2.23.382.00

HaVeP werkjas 3021, flessengroen

44 t/m 64

2.23.385.00

Vrd
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Werkkleding algemeen

werkjassen en -broeken
polyester/katoen

M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
kniezakken
"triple stitch" naden voor extra versteviging
2 achterzakken met klep waarvan 1 met klittenbandsluiting, spijkerzakken met
gereedschapslussen, 1 duimstokzak en 1 dijbeenzak met extra GSM zak
• D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard, marineblauw

44 t/m 64

2.27.260.00

V

M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard, grijs

44 t/m 64

2.27.263.00

V

M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard, zwart

44 t/m 64

2.27.265.00

V

Fristads Kansas werkjasje 100434 (P154-480)
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• 2 steekzakken, 2 borstzakken met klep waarvan één met pennenzak, 1 binnenzak en 1 binnenzak
voor telefoon met klittenbandsluiting
• verstelbare taille en manchetten
• met ritssluiting

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas werkjasje 100434, marineblauw

XS t/m 3XL

2.48.506.00

Fristads Kansas werkjasje 100434, grijs

XS t/m 3XL

2.48.507.00

Fristads Kansas werkjasje 100434, korenblauw

XS t/m 3XL

2.48.508.00

Fristads Kansas werkjasje 100434, zwart

XS t/m 3XL

2.48.509.00

Fristads Kansas werkbroek 100427 (P154-280)
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• 2 steekzakken, 2 achterzakken één met klep, 1 beenzak met duimstokzak, over de zoom geplaatst en
3 extra zakjes
• 1 beenzak met klep en telefoonzak met klep
• met ritssluiting
Deze broek is ook verkrijgbaar in de lengtematen 47 t/m 57.

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Fristads Kansas werkbroek 100427, korenblauw

44 t/m 62

2.43.202.00

Fristads Kansas werkbroek 100427, grijs

44 t/m 62

2.43.203.00

Fristads Kansas werkbroek 100427, zwart

44 t/m 62

2.43.204.00

Fristads Kansas werkbroek 100427, marineblauw

44 t/m 62

2.43.209.00

Vrd

Vrd

Werkkleding algemeen

werkjassen en -broeken
polyester/katoen

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100057
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• met rits over de gehele lengte aan de voorzijde
• 2 zakken aan de voorzijde, 2 borstzakken, de linker met klep en gereedschapslussen, de rechter met
zak voor telefoon en pennenzakje
• verstelbare band in de taille
• verstelbare manchetten met drukknoop

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100057, rood

XS t/m XXL

2.22.130.00

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100057,
korenblauw

XS t/m XXL

2.22.131.00

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100057,
marineblauw

XS t/m XXL

2.22.132.00

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100057, grijs

XS t/m XXL

2.22.133.00

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100057, zwart

XS t/m XXL

2.22.134.00

Vrd

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100062
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• 2 zakken aan de voorzijde en 2 zakken aan de achterzijde, hamerlus op 1 zak aan de achterzijde,
1 dijbeenzak met telefoonzakje met klep en pennenzakje aan de linkerzijde en 1 duimstokzak met
pennenzakje aan de rechterzijde
• D-ring
• met ritssluiting
• met kniezakken
Deze broek is ook verkrijgbaar in de lengtematen 45 t/m 59.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100062, rood

44 t/m 66

2.21.130.00

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100062,
korenblauw

44 t/m 66

2.21.131.00

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100062,
marineblauw

44 t/m 66

2.21.132.00

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100062, grijs

44 t/m 66

2.21.133.00

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100062, zwart

44 t/m 66

2.21.134.00

Vrd

Fristads Kansas Prostretch werkbroek Crafts 100544 (PS25-241)
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 300 gr/m²
met Cordura verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte verstelbare kniebescherming
2 met Cordura verstevigde, weg te steken, loshangende zakken
2 opgenaaide zakken aan de voorzijde, 2 met Cordura verstevigde zakken met inzet aan de
achterzijde, 1 zak voor duimstok met gereedschapszakje, 1 pennenzakje ingenaaid op rechter
zijnaad en 1 beenzak met zak voor GSM
• hamerlus en D-ring
• met ritssluiting

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Prostretch werkbroek Crafts 100544, blauw

44 t/m 62 2.28.890.00

Fristads Kansas Prostretch werkbroek Crafts 100544, zwart

44 t/m 62 2.28.891.00

Fristads Kansas Prostretch werkbroek Crafts 100544, grijs

44 t/m 62 2.28.892.00

Fristads Kansas Prostretch werkbroek Crafts 100544, kaki

44 t/m 62 2.28.894.00

Fristads Kansas Prostretch werkbroek Crafts 100544,
korenblauw

44 t/m 62 2.28.898.00

Vrd
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Werkkleding algemeen

werkjassen en -broeken
polyester/katoen

Fristads Kansas service pantalon 100458 (P254-233)
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 295 gr/m²
• zonder bandplooi
• 1 grote beenzak met verborgen rits en klep, 1 kleinere beenzak voor GSM en duimstokzak en een
pennenhouder
• met ritssluiting

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas service pantalon 100458, blauw

44 t/m 62

2.28.720.00

Fristads Kansas service pantalon 100458, kaki

44 t/m 62

2.28.724.00

Fristads Kansas service pantalon 100458, grijs

44 t/m 62

2.28.726.00

Fristads Kansas service pantalon 100458, zwart

44 t/m 62

2.28.727.00

Vrd

Helly Hansen broek Westham 76424
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 275 gr/m²
2 voorzakken
met ritssluiting
brede riemlus aan de achterzijde voor extra stevigheid en stabiliteit
riemlussen met Click on-functie voor extra accessoires
lussen met klittenband aan beide zijden voor bevestiging van hamerhouders
twee balgzakken aan de achterzijde, waarvan één met klep en klittenbandsluiting
klepzak op dijbeen, ruimte voor extra accessoires/gereedschap en zak voor mobiele telefoon
duimstokzak met knoop voor bevestiging van mes
zakken voor kniebeschermers van versterkingsmateriaal met opening aan de binnenzijde
zoom onder aan de pijp voor 5 cm extra beenlengte

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

44 t/m 64

2.53.476.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

Bermuda Worker Utah, blauw

44 t/m 64

2.29.650.00

Bermuda Worker Utah, zwart

44 t/m 64

2.29.651.00

Bermuda Worker Utah, grijs

44 t/m 64

2.29.653.00

Helly Hansen broek Westham 76424, zwart/grijs

Helly Hansen service pantalon Ashford 76447
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 275 gr/m²
2 voorzakken
met ritssluiting
riemlussen met Click-on lussen op de voor-, zij- en achterkanten voor extra gereedschap
twee balgzakken aan de achterzijde, waarvan 1 met klep en klittenbandsluiting
klepzak op de pijp en ruimte voor pennen en andere accessoires
duimstokzak met knoop voor mes en extra zak voor gereedschap
versterkt kruisinzetstuk voor meer comfort en bewegingsvrijheid

Deze broek is ook verkrijgbaar in de lengtematen 47 t/m 59.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Helly Hansen service pantalon Ashford 76447, zwart

44 t/m 64

2.27.730.00

Helly Hansen service pantalon Ashford 76447, korenblauw

44 t/m 64

2.27.731.00

Helly Hansen service pantalon Ashford 76447, marineblauw

44 t/m 64

2.27.732.00

Helly Hansen service pantalon Ashford 76447, grijs

44 t/m 64

2.27.733.00

Vrd

Bermuda Worker Utah
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 280 gr/m²
short met loshangende gereedschapzakken
gulpsluiting met rits
2 achterzakken, 1 duimstokzak en 1 hamerlus
met riemlussen

Uitvoering
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Werkkleding algemeen

werkjassen en -broeken
katoen/polyester

HaVeP werkjas 3045
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 voorzakken, 1 borstzak en 1 binnenzak
manchetten met drukknopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP werkjas 3045, marineblauw

46 t/m 64

2.24.370.00

HaVeP werkjas 3045, korenblauw

44 t/m 64

2.24.371.00

HaVeP werkjas 3045, rood

46 t/m 64

2.24.378.00

HaVeP werkjas 3045, flessengroen

46 t/m 64

2.24.386.00

Vrd

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100061
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 300 gr/m²
• met rits over de gehele lengte aan de voorzijde
• 2 zakken aan de voorzijde, 2 borstzakken, de linker met klep en gereedschapslussen, de rechter met
zak voor telefoon en pennenzakje
• verstelbare band in de taille
• verstelbare manchetten met drukknoop

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100061, rood

XS t/m XXL

2.22.140.00

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100061,
korenblauw

XS t/m XXL

2.22.141.00

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100061,
marineblauw

XS t/m XXL

2.22.142.00

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100061, wit

XS t/m XXL

2.22.143.00

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100061, grijs

XS t/m XXL

2.22.144.00

Fristads Kansas Essential Industry werkjas 100061, zwart

XS t/m XXL

2.22.145.00

Vrd

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100058
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 300 gr/m²
met ritssluiting
2 zakken aan de voorzijde en 2 zakken aan de achterzijde
hamerlus op 1 zak aan de achterzijde, 1 dijbeenzak met telefoonzakje met klep en pennenzakje aan
de linkerzijde en 1 duimstokzak met pennenzakje aan de rechterzijde
• D-ring
• met kniezakken
Deze broek is ook verkrijgbaar in de lengtematen 45 t/m 59.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100058, rood

44 t/m 66

2.21.140.00

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100058,
korenblauw

44 t/m 66

2.21.141.00

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100058,
marineblauw

44 t/m 66

2.21.142.00

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100058, wit

44 t/m 66

2.21.143.00

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100058, grijs

44 t/m 66

2.21.144.00

Fristads Kansas Essential Industry werkbroek 100058, zwart

44 t/m 66

2.21.145.00

Vrd
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Werkkleding algemeen

werkjassen en -broeken
katoen/polyester

HaVeP Xtreme werkbroek 80014
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35 % polyester, 320 gr/m²
met ritssluiting
2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken met klittenband, 2 dijbeenzakken en 1 GSM zakje
Cordura kniezakken
Cordura versterkingen
hamerlus
reflecterende piping

Deze broek is ook verkrijgbaar in de lengtematen 47 t/m 57.

Uitvoering
HaVeP Xtreme werkbroek 80014, zwart

Maten

Artikelnr

Vrd

46 t/m 64

2.29.725.00

V

HaVeP werkbroek Worker 8597
• kwaliteit: 65% katoen/35 % polyester, 290 gr/m²
• met ritssluiting
• 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, 2 achterzakken met klep, 1 duimstokzak met
rolmaatzakje, 1 dijbeenzak met klep en 1 GSM-zakje
• Cordura kniezakken
• Cordura versterkingen
• 2 D-ringen voor en achter
De volgende kleuren zijn ook verkrijgbaar in de volgende lengtematen:
marineblauw en zwart: 47 t/m 57, grijs en groen/zwart: 49 t/m 57.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP werkbroek Worker 8597, marineblauw

44 t/m 64

2.29.000.00

V

HaVeP werkbroek Worker 8597, zwart

40 t/m 64

2.29.011.00

V

HaVeP werkbroek Worker 8597, wit/grijs

46 t/m 64

2.29.012.00

HaVeP werkbroek Worker 8597, grijs

46 t/m 64

2.29.013.00

HaVeP werkbroek Worker 8597, groen/zwart

46 t/m 64

2.29.014.00

HaVeP werkbroek Worker Pro 8730
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 320 gr/m²
• met ritssluiting
• 2 voorzakken, 2 loshangende voorzakken, 2 achterzakken met drukknoop, 1 duimstokzak, 1 dijbeenzak en 1 GSM-zakje
• Cordura kniezakken
• met riem
• Cordura versterkingen
• reflecterende piping
Deze broek is ook verkrijgbaar in de lengtematen: 47 t/m 55.

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP werkbroek Worker Pro 8730, marineblauw

46 t/m 64

2.29.060.00

HaVeP werkbroek Worker Pro 8730, zwart

46 t/m 64

2.29.071.00

V

HaVeP werkbroek Worker Pro 8730, antraciet

46 t/m 64

2.29.073.00

V

Werkkleding algemeen

werkjassen en -broeken
katoen/polyester

HaVeP werkbroek 8275 en 8402
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
met ritssluiting
riemlussen
2 achterzakken, 1 duimstokzak en 2 ingezette zakken
elastiek in de band

Van model 8275 zijn de volgende kleuren ook verkrijgbaar in de volgende lengtematen:
marineblauw: 49 t/m 55, korenblauw: 47 t/m 59

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP werkbroek 8275, marineblauw

44 t/m 64

2.29.770.00

V

HaVeP werkbroek 8275, korenblauw

44 t/m 64

2.29.771.00

HaVeP werkbroek 8275, zwart

46 t/m 64

2.29.772.00

HaVeP werkbroek 8275, grijs

44 t/m 64

2.29.773.00

HaVeP werkbroek 8275, rood

46 t/m 64

2.29.778.00

HaVeP werkbroek 8275, flessengroen

44 t/m 64

2.29.786.00

HaVeP werkbroek 8402, met kniezakken, marineblauw

46 t/m 64

2.29.870.00

HaVeP werkbroek 8402, met kniezakken, korenblauw

46 t/m 64

2.29.871.00

HaVeP werkbroek 8402, met kniezakken, flessengroen

46 t/m 64

2.29.876.00

HaVeP werkbroek 8402, met kniezakken, rood

46 t/m 64

2.29.878.00
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Werkkleding algemeen

stofjassen

HaVeP stofjas 4023
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 285 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
1 borstzak, 2 voorzakken en 1 binnenzak en 1 GSM-zak
tailleband op de rug en rugplooien
split midden achter

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP stofjas 4023, marineblauw

46 t/m 64

2.22.270.00

HaVeP stofjas 4023, korenblauw

46 t/m 64

2.22.271.00

HaVeP stofjas 4023, rafblauw

40 t/m 64

2.22.272.00

HaVeP stofjas 4023, grijs

46 t/m 64

2.22.273.00

HaVeP stofjas 4023, kaki

46 t/m 64

2.22.274.00

HaVeP stofjas 4023, wit

44 t/m 64

2.22.282.00

HaVeP stofjas 4025
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
1 borstzak, 2 voorzakken en 1 binnenzak
tailleband op de rug
rugplooien

Uitvoering
HaVeP stofjas 4025, wit
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Maten

Artikelnr

Vrd

44 t/m 64

2.23.182.00

V

Vrd

Food- en horecakleding
Sioen Flexothane Kleen jas 4391 Morgat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU coating, 170 gr/m²
100% waterdicht en winddicht
wasbaar op 95°C
hoog frequent gelaste naden
vaste capuchon
ritssluiting onder beleg met drukknopen
raglan mouwen
elastische polsband
onderarmventilatie
ruglengte 85 cm (L)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Flexothane Kleen jas 4391 Morgat, korenblauw

S t/m 3XL

2.44.661.00

Sioen Flexothane Kleen jas 4391 Morgat, wit

S t/m 3XL

2.44.662.00

Vrd

Sioen Flexothane Kleen Amerikaanse overall 6639 Killybeg
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU coating, 170 gr/m²
100% waterdicht en winddicht
wasbaar op 95°C
hoog frequent gelaste naden
elastische bretellen met gespen voor- en achteraan
beenvernauwing d.m.v. drukknopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Flexothane Kleen Amerikaanse overall 6639
Killybeg, wit

S t/m 3XL

2.44.650.00

Sioen Flexothane Kleen Amerikaanse overall 6639
Killybeg, korenblauw

S t/m 3XL

2.44.651.00

Vrd

HaVeP foodjasje 4131
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 ingezette rechte zijzakken en 1 binnenzak
tailleband op rug
rugplooien
split
mouwen met steldrukkers

Uitvoering
HaVeP foodjasje 4131, wit

Maten

Artikelnr

44 t/m 64

2.26.422.00

Vrd
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Food- en horecakleding

HaVeP foodbroek 8316
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
met ritssluiting
2 ingezette rechte zijzakken
met riemlussen
elastiek in taille

Uitvoering
HaVeP foodbroek 8316, wit

Maten

Artikelnr

44 t/m 64

2.31.412.00

Vrd

HaVeP foodoverall 2258
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 ingezette rechte zijzakken en 2 intasten en 1 binnenzak
verstelbare elastiek in rug
rugplooien

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

HaVeP foodoverall 2258, korenblauw

46 t/m 64

2.16.411.00

HaVeP foodoverall 2258, wit

44 t/m 66

2.16.412.00

Vrd

Bouwkleding
HaVeP doorwerkjas 4031
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
verdekte metalen ritssluiting met verdekte drukknopen
2 ingezette voorzakken met klep
verstelbare taille en zoom d.m.v. koord
uitneembare voering
mouwen met elastiek en verstelbaar d.m.v. knopen
met capuchon
waterdichte schouders

Uitvoering
HaVeP doorwerkjas 4031, kaki

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.42.964.00

V

HaVeP doorwerkbroek 8212
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
met ritssluiting
2 ingezette zijzakken en 2 achterzakken, 1 duimstokzak en 1 dijbeenzak met klep
kniezakken
elastiek in rug en in de pijpen
bandplooien
met knieversterking

Uitvoering
HaVeP doorwerkbroek 8212, kaki

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.43.964.00

Vrd

HaVeP bermuda 8403
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester 290 gr/m²
gulpsluiting met rits
riemlussen
2 ingezette zijzakken en 2 achterzakken waarvan 1 met knoop, 1 duimstokzak en 1 dijbeenzak
bandplooien en omslag

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP bermuda 8403, marineblauw

44 t/m 64

2.29.610.00

HaVeP bermuda 8403, korenblauw

46 t/m 64

2.29.612.00

HaVeP bermuda 8403, kaki

44 t/m 64

2.29.614.00

Vrd
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Bouwkleding

HaVeP Constructor overall 20012
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, canvas, 310 gr/m²
• verdekte ritssluiting met drukknopen
• 2 ingezette zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken waarvan 1 met klep en 2 achterzakken,
1 duimstokzak met rolmaatzakje en 1 dijbeenzak met klep
• Cordura kniezakken en versterkingen
• verstelbaar elastiek in rug
• hamerlus

Uitvoering
HaVeP Constructor overall 20012, kaki/marineblauw

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.44.938.00

Vrd

HaVeP Constructor Amerikaanse overall 20009
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, canvas, 310 gr/m²
• verdekte ritssluiting
• 2 ingezette zijzakken, 1 borstzak met klep, 2 achterzakken, 1 duimstokzak met rolmaatzakje en
1 dijbeenzak met klep
• Cordura kniezakken en versterkingen
• verstelbaar elastiek in rug
• hamerlus

Uitvoering
HaVeP Constructor Amerikaanse overall 20009,
kaki/marineblauw

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.44.939.00

Vrd

HaVeP Constructor korte jas 30013
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, canvas, 310 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen en manchetten met drukknopen
2 voorzakken met klep en 2 borstzakken met klep
rugplooien en verlengd rugpand
Cordura versterkingen

Uitvoering
HaVeP Constructor korte jas 30013, kaki/marineblauw

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.42.937.00

Vrd

HaVeP Constructor werkbroek 80013
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, canvas, 310 gr/m²
met ritssluiting
2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken, 1 duimstokzak met rolmaatzakje en 1 dijbeenzak met klep
Cordura kniezakken en versterkingen
hamerlus

Uitvoering
HaVeP Constructor werkbroek 80013, kaki/marineblauw
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Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.43.937.00

Vrd

Bouwkleding
HaVeP Constructor jack 50014
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide, platbinding, 185 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
1 napoleonzak, 2 voorzakken met klep en 2 borstzakken met klep
verstelbare taille d.m.v. drukknopen
Cordura versterkingen
manchetten met elastische band
verdekte capuchon in kraag
verlengd rugpand

Uitvoering
HaVeP Constructor jack 50014, kaki/marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.42.938.00

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.52.952.00

Vrd

HaVeP Constructor parka 40004
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide, platbinding, 185 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
1 napoleonzak, 2 voorzakken met klep en 2 borstzakken met klep
verstelbare taille d.m.v. koord
Cordura versterkingen
verdekte capuchon in kraag
leverbaar met of zonder uitneembaar fleecevest 40003

Uitvoering
HaVeP Constructor parka 40004, kaki/marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.42.939.00

Vrd

HaVeP Constructor fleecevest 40003
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
met ritssluiting
2 voorzakken met klep en 2 borstzakken
inritsbaar in de HaVeP parka 40004
ook los te dragen

Uitvoering
HaVeP Constructor fleecevest 40003, zwart

Vrd

HaVeP Constructor bodywarmer 50013
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, canvas, 310 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
1 napoleonzak, 2 voorzakken met klep en 2 borstzakken met klep
verstelbare taille d.m.v. drukknopen
Cordura versterkingen
windvangers

Uitvoering
HaVeP Constructor bodywarmer 50013, kaki/marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.50.937.00

Vrd
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Spijkerkleding

Wrangler spijkerbroek Texas Stone
•
•
•
•

Basic model
met ritssluiting
5 pocket uitvoering
Stone Wash

Afwijkende maten zijn op aanvraag leverbaar.
Dit model is ook verkrijgbaar als stretch.

Uitvoering

Wijdte

Artikelnr

Vrd

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, blauw, lengte 30

30 t/m 42

2.59.201.00

V

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, blauw, lengte 32

30 t/m 48

2.59.202.00

V

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, blauw, lengte 34

30 t/m 42

2.59.203.00

V

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, blauw, lengte 36

32 t/m 38

2.59.204.00

V

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, donkerblauw, lengte 30

30 t/m 42

2.59.211.00

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, donkerblauw, lengte 32

30 t/m 48

2.59.212.00

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, donkerblauw, lengte 34

30 t/m 42

2.59.213.00

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, donkerblauw, lengte 36

32 t/m 38

2.59.214.00

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, zwart, lengte 30

30 t/m 42

2.59.221.00

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, zwart, lengte 32

30 t/m 42

2.59.222.00

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, zwart, lengte 34

30 t/m 42

2.59.223.00

Wrangler spijkerbroek Texas Stone, zwart, lengte 36

32 t/m 36

2.59.224.00

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial
•
•
•
•

Basic model
met ritssluiting
5 pocket uitvoering
Stone Wash

Afwijkende maten zijn op aanvraag leverbaar.
Dit model is ook verkrijgbaar zonder stretch.

Uitvoering
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Wijdte

Artikelnr

Vrd

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial, blauw, lengte 32

30 t/m 42 2.59.130.00

V

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial, blauw, lengte 34

30 t/m 48 2.59.150.00

V

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial, blauw, lengte 36

32 t/m 40 2.59.170.00

V

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial, zwart, lengte 32

30 t/m 44 2.59.136.00

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial, zwart, lengte 34

30 t/m 42 2.59.156.00

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial, zwart, lengte 36

32 t/m 44 2.59.171.00

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial, donkerblauw, lengte 30

32 t/m 40 2.59.125.00

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial, donkerblauw, lengte 32

30 t/m 44 2.59.135.00

Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial, donkerblauw, lengte 34

30 t/m 48 2.59.155.00

Spijkerkleding
Bram's Paris spijkerbroek Palmer 1.3450/A50
•
•
•
•
•

Basic model
met ritssluiting
5 pocket uitvoering
Stone Wash
Blue Denim

Uitvoering

Wijdte

Artikelnr

Vrd

Bram's Paris spijkerbroek Palmer 1.3450/A50, lengte 32

30 t/m 42

2.31.740.00

V

Bram's Paris spijkerbroek Palmer 1.3450/A50, lengte 34

30 t/m 42

2.31.742.00

V

Bram's Paris spijkerbroek Palmer 1.3450/A50, lengte 36

30 t/m 42

2.31.744.00

V

Bram's Paris spijkerbroek Sander 1.3590
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 14,5 oz (blue) Denim
dijbeenzak met geïntegreerde telefoonzak met klittenbandsluiting
met ritssluiting
Cordura kniestukken t.b.v. universele kniepads
sleutelhouder, duimstokzak en rolmaatzakje
hamerlus
achterzakken met klittenbandsluiting

Uitvoering

Wijdte

Artikelnr

Vrd

Bram's Paris spijkerbroek Sander 1.3590/A50,
lengte 32, blauw

29 t/m 40

2.31.785.00

V

Bram's Paris spijkerbroek Sander 1.3590/A50,
lengte 34, blauw

29 t/m 42

2.31.786.00

V

Bram's Paris spijkerbroek Sander 1.3590/A50,
lengte 36, blauw

29 t/m 42

2.31.787.00

Bram's Paris spijkerbroek Sander 1.3590/E53/900,
lengte 32, zwart

29 t/m 40

2.31.781.00

Bram's Paris spijkerbroek Sander 1.3590/E53/900,
lengte 34, zwart

29 t/m 42

2.31.782.00

Bram's Paris spijkerbroek Sander 1.3590/E53/900,
lengte 36, zwart

31 t/m 38

2.31.783.00

Bram's Paris spijkerbroek Sander 1.3590/A82,
lengte 32, donkerblauw

30 t/m 42

2.31.778.00

Bram's Paris spijkerbroek Sander 1.3590/A82,
lengte 34, donkerblauw

30 t/m 42

2.31.779.00

V
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Spijkerkleding

Bram's Paris spijkerbroek Mike 1.3311
•
•
•
•

goede stevige werk spijkerbroek van 100% katoen
5-pocket model
met ritssluiting
met duimstokzak

Uitvoering

Wijdte

Artikelnr

Bram's Paris spijkerbroek Mike 1.3311/A50, lengte 32, blauw

29 t/m 44 2.31.688.00

Bram's Paris spijkerbroek Mike 1.3311/A50, lengte 34, blauw

29 t/m 44 2.31.690.00

Bram's Paris spijkerbroek Mike 1.3311/A50, lengte 36, blauw

29 t/m 44 2.31.692.00

Bram's Paris spijkerbroek Mike 1.3311/A82, lengte 32,
donkerblauw

30 t/m 42 2.31.693.00

Bram's Paris spijkerbroek Mike 1.3311/A82, lengte 34,
donkerblauw

30 t/m 42 2.31.694.00

Vrd

Bram's Paris spijkeroverhemd Lewis 2.356
• 2 borstzakken met klep
• drukknoopsluiting

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Bram's Paris spijkeroverhemd Lewis 2.356/A54, blauw

M t/m 3XL

2.57.740.00

V

Bram's Paris spijkeroverhemd Lewis 2.356/H, zwart

M t/m 3XL

2.57.741.00

Bram's Paris spijkerjack Elton 3.3095/A51
• met knoopsluiting
• 2 borstzakken met klep en 2 insteekzakken
• Stone Wash

Uitvoering
Bram's Paris spijkerjack Elton 3.3095/A51, blauw
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.22.740.00

V

T-shirts, poloshirts, sweaters en truien
Santino T-Shirt Joy
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 150 gr/m²
unisex
korte mouw
rondgebreid t-shirt met dubbele ribboord
necktape van schouder tot schouder

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Santino T-Shirt Joy, marineblauw

S t/m 5XL+7XL 2.56.750.00

Santino T-Shirt Joy, korenblauw

S t/m 5XL+7XL 2.56.751.00

Santino T-Shirt Joy, aqua

S t/m 3XL

2.56.752.00

Santino T-Shirt Joy, donkergrijs

S t/m 7XL

2.56.753.00

Santino T-Shirt Joy, geel

S t/m 3XL

2.56.755.00

Santino T-Shirt Joy, oranje

S t/m 3XL

2.56.756.00

Santino T-Shirt Joy, fuchsia

S t/m 3XL

2.56.757.00

Santino T-Shirt Joy, rood

S t/m 5XL+7XL 2.56.758.00

Santino T-Shirt Joy, bordeaux

S t/m 3XL

Vrd
V

V

2.56.759.00

Santino T-Shirt Joy, zwart

S t/m 5XL+7XL 2.56.761.00

V

Santino T-Shirt Joy, wit

S t/m 5XL+7XL 2.56.762.00

V

Santino T-Shirt Joy, lichtgrijs

S t/m 3XL

2.56.763.00

Santino T-Shirt Joy, lime

S t/m 3XL

2.56.764.00

Santino T-Shirt Joy, flessengroen

S t/m 5XL+7XL 2.56.765.00

V
V

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044
•
•
•
•

kwaliteit: Softspun zware kwaliteit 100% katoen, 205 gr/m²
korte mouw
afgewerkte halslijn voor beter draagcomfort
dubbelgestikt detail op hals, mouwen en zoom

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, marineblauw

S t/m 3XL

2.56.780.00

V

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, korenblauw

S t/m XXL

2.56.781.00

V

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, rood

S t/m XXL

2.56.788.00

V

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, bordeaux

S t/m XXL

2.56.789.00

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, zwart

S t/m 3XL

2.56.791.00

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, ashgrijs

S t/m XXL

2.56.793.00

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, heather grey

S t/m 3XL

2.56.794.00

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, groen

S t/m XXL

2.56.795.00

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, zinc

S t/m XXL

2.56.803.00

Fruit of the Loom T-shirt Premium T 61-044, wit, 190 gr/m²

S t/m 3XL

2.56.812.00

V

V
V

Santino T-shirt James Long Sleeve
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 190 gr/m², single jersey
unisex
rondgebreid T-shirt (zonder zijnaden) met lange mouw
dubbele ribkraag en nektape van schouder tot schouder
manchetten met katoen/elastaan

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Santino T-shirt James Long Sleeve, zwart

S t/m 5XL

2.57.961.00

Santino T-shirt James Long Sleeve, wit

S t/m 5XL

2.57.962.00

Santino T-shirt James Long Sleeve, marineblauw

S t/m 5XL

2.57.963.00

Santino T-shirt James Long Sleeve, donkergrijs

S t/m 5XL

2.57.964.00

Santino T-shirt James Long Sleeve, rood

S t/m 5XL

2.57.966.00

Vrd
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Casual workwear & Promotional textile

Uw adres voor “One stop shopping”, betrouwbare kwaliteit en ruime voorraad!

T-shirts, poloshirts, sweaters en truien
Santino poloshirt Charma
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% gekamde katoen, 210 gr/m²
voorgekrompen
unisex
korte mouw
platgebreide rib kraag met 3-knoopsluiting

Er is ook een poloshirt in een andere kwaliteit leverbaar, model Ricardo (60% katoen/40% polyester).
Poloshirt Ricardo is er ook in damesuitvoering.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Santino poloshirt Charma, bordeaux

S t/m 3XL

2.56.399.00

Vrd

Santino poloshirt Charma, oranje

S t/m 3XL

2.56.406.00

Santino poloshirt Charma, fuchsia

S t/m 3XL

2.56.407.00

Santino poloshirt Charma, rood

S t/m 5XL

2.56.408.00

Santino poloshirt Charma, lime

S t/m 3XL

2.56.409.00

Santino poloshirt Charma, marineblauw

S t/m 5XL

2.56.410.00

V

Santino poloshirt Charma, zwart

S t/m 5XL

2.56.411.00

V

Santino poloshirt Charma, wit

S t/m 5XL

2.56.412.00

Santino poloshirt Charma, lichtgrijs

S t/m 5XL

2.56.413.00

Santino poloshirt Charma, korenblauw

S t/m 5XL

2.56.414.00

Santino poloshirt Charma, donkergroen

S t/m 5XL

2.56.416.00

Santino poloshirt Charma, aqua

S t/m 3XL

2.56.417.00

Santino poloshirt Matt, lange mouw
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 210 gr/m²
voorgekrompen en enzym en silicon washed
unisex
manchetten met elastaan
platgebreide kraag met 3-knoopsluiting
splitjes in de zijnaden

Poloshirt Matt is er ook in damesuitvoering.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Santino poloshirt Matt, lange mouw, wit

S t/m 3XL

2.56.822.00

Santino poloshirt Matt, lange mouw, blauw

S t/m 3XL

2.56.823.00

Santino poloshirt Matt, lange mouw, zwart

S t/m 3XL

2.56.824.00

Santino poloshirt Matt, lange mouw, rood

S t/m 3XL

2.56.825.00

Vrd

Logostar Perfect poloshirt
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 200 gr/m²
ton-sur-ton knoopsluiting
ribboorden
zijsplitjes

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Logostar Perfect poloshirt, marineblauw

S t/m 4XL+6XL+8XL

2.56.630.00

V

Logostar Perfect poloshirt, lichtblauw

S t/m 4XL+6XL+8XL

2.56.633.00

Logostar Perfect poloshirt, korenblauw

S t/m 4XL+6XL+8XL

2.56.634.00

Logostar Perfect poloshirt, geel

S t/m 4XL+6XL+8XL

2.56.636.00

Logostar Perfect poloshirt, oranje

S t/m 4XL+6XL+8XL

2.56.637.00

Logostar Perfect poloshirt, rood

S t/m 4XL+6XL+8XL

2.56.638.00

V

Logostar Perfect poloshirt, zwart

S t/m 4XL+6XL+8XL

2.56.641.00

V

Logostar Perfect poloshirt, wit

S t/m 4XL+6XL+8XL

2.56.642.00

Logostar Perfect poloshirt, heather grey

S t/m 4XL+6XL+8XL

2.56.643.00

V
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T-shirts, poloshirts, sweaters en truien
Santino sweater Roland
•
•
•
•

kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
lange mouw
ronde hals
tailleband en manchetten met elastaan

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Santino sweater Roland, marineblauw

S t/m 5XL

2.56.390.00

V

Santino sweater Roland, wit

S t/m 5XL

2.56.392.00

Santino sweater Roland, lichtgrijs

S t/m 5XL

2.56.393.00

Santino sweater Roland, korenblauw

S t/m 5XL

2.56.394.00

Santino sweater Roland, flessengroen

S t/m 5XL

2.56.395.00

Santino sweater Roland, zwart

S t/m 5XL

2.56.397.00

Santino sweater Roland, rood

S t/m 5XL

2.56.398.00

Santino sweater Roland, donkergrijs

S t/m 5XL

2.56.402.00

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas sweater 100132, marineblauw

XS t/m XXL

2.56.495.00

Fristads Kansas sweater 100132, rood

XS t/m XXL

2.56.496.00

Fristads Kansas sweater 100132, zwart

XS t/m XXL

2.56.497.00

Fristads Kansas sweater 100132, wijnrood

XS t/m XXL

2.56.498.00

Fristads Kansas sweater 100132, grijs

XS t/m XXL

2.56.499.00

V

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 280 gr/m²
lange mouw
ronde hals
afwerkingsband in jersey van schouder tot schouder
comfortabele naadloze ronde ribhals van katoen/Lycra
alle afwerking dubbel gestikt

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0, marineblauw

S t/m 3XL 2.56.540.00

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0, korenblauw

S t/m XXL 2.56.541.00

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0, geel

S t/m XXL 2.56.545.00

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0, rood

S t/m XXL 2.56.548.00

Vrd
V

V

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0, bordeaux

S t/m XXL 2.56.549.00

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0, zwart

S t/m 3XL 2.56.551.00

V

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0, wit (260 gr)

S t/m 3XL 2.56.552.00

V

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0, grijs

S t/m 3XL 2.56.553.00

Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat 62-202-0, groen

S t/m XXL 2.56.555.00

Fristads Kansas sweater 100132 (BPS-902)
•
•
•
•

kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 300 gr/m²
ronde hals
elastisch in taille en aan manchetten
ribgebreid tricot in de zij voor meer draagcomfort

Uitvoering

140

Vrd

T-shirts, poloshirts, sweaters en truien
Fristads Kansas polosweater 100129 (BPS-702)
•
•
•
•

kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 300 gr/m²
geribde kraag, opening nek en borstzak
elastisch in taille en aan manchetten
ribgebreid tricot in de zij voor meer draagcomfort

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas polosweater 100129, korenblauw

XS t/m XXL

2.56.484.00

Fristads Kansas polosweater 100129, zwart

XS t/m XXL

2.56.491.00

Fristads Kansas polosweater 100129, marineblauw

XS t/m XXL

2.56.492.00

Fristads Kansas polosweater 100129, grijs

XS t/m XXL

2.56.493.00

Fristads Kansas polosweater 100129, rood

XS t/m XXL

2.56.494.00

Vrd

Santino polosweater Robin
•
•
•
•

kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
unisex
polokraag met 3-knoopsluiting
tailleband en manchetten met elastaan

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Santino polosweater Robin, marineblauw

S t/m 5XL

2.56.380.00

V

Santino polosweater Robin, korenblauw

S t/m 5XL

2.56.381.00

Santino polosweater Robin, wit

S t/m 5XL

2.56.382.00

Santino polosweater Robin, lichtgrijs

S t/m 5XL

2.56.383.00

Santino polosweater Robin, donkergroen

S t/m 5XL

2.56.385.00

Santino polosweater Robin, oranje

S t/m 5XL

2.56.386.00

Santino polosweater Robin, donkergrijs

S t/m 5XL

2.56.387.00

Santino polosweater Robin, rood

S t/m 5XL

2.56.388.00

Santino polosweater Robin, bordeaux

S t/m 5XL

2.56.389.00

Santino polosweater Robin, zwart

S t/m 5XL

2.56.391.00

Fruit of the Loom hooded sweater met rits 62-034-0
•
•
•
•
•

kwaliteit: 70% katoen/30% polyester, 280 gr/m²
ingezette mouwen en modieuze metalen YKK-rits over de volle lengte
capuchon met rijgkoord in dezelfde kleur
diepe steekzakken
geribd onderboord en mouwafwerking

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fruit of the Loom hooded sweater met rits 62-034-0, zwart

S t/m XXL

2.56.161.00

Fruit of the Loom hooded sweater met rits 62-034-0, grijs

S t/m XXL

2.56.163.00

Fruit of the Loom hooded sweater met rits 62-034-0,
korenblauw

S t/m XXL

2.56.164.00

Fruit of the Loom hooded sweater met rits 62-034-0,
marineblauw

S t/m XXL

2.56.165.00

Fruit of the Loom hooded sweater met rits 62-034-0,
olijfgroen

S t/m XXL

2.56.166.00

Fruit of the Loom hooded sweater met rits 62-034-0, rood

S t/m XXL

2.56.168.00

Fruit of the Loom hooded sweater met rits 62-034-0,
bordeaux

S t/m XXL

2.56.418.00

Vrd
V
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T-shirts, poloshirts, sweaters en truien
Commandotrui
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% acryl
met ronde hals
1 borstzak met klep en klittenband
schouderstukken met epauletten
met elleboogstukken

Uitvoering
Commandotrui 100% acryl, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m XXL

2.56.080.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m XXL

2.56.280.00

V

Fristads Kansas Essential commandotrui
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% wol/20% polyamide, 950 gr/m²
leger-look
extra versteviging op schouders en ellebogen
epauletten van geweven twill
pennenzakje op linkermouw van geweven twill
verkrijgbaar met V-hals of ronde hals

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Fristads Kansas Essential commandotrui 101033,
V-hals, marineblauw

S t/m XXL

2.56.250.00

V

Fristads Kansas Essential commandotrui 101034,
ronde hals, marineblauw

S t/m XXL

2.56.255.00

V

Schipperstrui
• kwaliteit: 100% acryl
• dubbel gebreide col
• kunststof ritssluiting

Uitvoering
Schipperstrui acryl, marineblauw

142

Overhemden
Fristads Kansas Essential uniformshirt lange mouw 101030
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 140 gr/m²
lange mouwen
uniformstijl
knoopsluiting
2 borstzakken met klep
epauletten
manchetten met knopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential uniformshirt 101030, lichtblauw

XS t/m XXL

2.57.170.00

Vrd

Fristads Kansas Essential uniformshirt 101030,
marineblauw

XS t/m XXL

2.57.171.00

V

Fristads Kansas Essential uniformshirt 101030, wit

XS t/m XXL

2.57.172.00

V

Fristads Kansas Essential uniformshirt korte mouw 101029
•
•
•
•
•

kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 140 gr/m²
korte mouwen
knoopsluiting
2 borstzakken met klep
epauletten

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential uniformshirt 101029, lichtblauw

XS t/m XXL

2.57.167.00

Fristads Kansas Essential uniformshirt 101029,
marineblauw

XS t/m XXL

2.57.168.00

Fristads Kansas Essential uniformshirt 101029, wit

XS t/m XXL

2.57.169.00

Vrd

V
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Overhemden

Fristads Kansas Essential overhemd lange mouw 101027
•
•
•
•
•

kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 140 gr/m²
lange mouwen
knoopsluiting
1 borstzak
manchetten met knopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential overhemd 101027, lichtblauw

XS t/m XXL

2.57.163.00

Fristads Kansas Essential overhemd 101027, wit

XS t/m XXL

2.57.164.00

Vrd

Fristads Kansas Essential overhemd korte mouw 101028
•
•
•
•

kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 140 gr/m²
korte mouwen
knoopsluiting
1 borstzak

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Essential overhemd 101028, lichtblauw

XS t/m XXL

2.57.165.00

Fristads Kansas Essential overhemd 101028, wit

XS t/m XXL

2.57.166.00

Vrd

HaVeP Basic overhemd 1624
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, platbinding, 145 gr/m²
lange mouw
metalen knoopsluiting
2 borstzakken met klep en pennenzakje
rugplooien
manchetten met knopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP Basic overhemd 1624, lichtblauw

S t/m 4XL

2.57.000.00

V

HaVeP Basic overhemd 1624, groen

S t/m 4XL

2.57.005.00

HaVeP Basic overhemd 1626
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, platbinding, 145 gr/m²
korte mouwen
metalen knoopsluiting
2 borstzakken met klep en pennenzakje
rugplooien

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP Basic overhemd 1626, lichtblauw

S t/m 4XL

2.57.073.00

V

HaVeP Basic overhemd 1626, groen

S t/m 4XL

2.57.075.00

Overhemden
Santino overhemd Guido
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 140 gr/m²
unisex
fijne twill
lange mouw
met borstzak
button down kraag

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Santino overhemd Guido, blauw

S t/m 3XL

2.57.730.00

Santino overhemd Guido, wit

S t/m 3XL

2.57.732.00

Santino overhemd Guido, kaki

S t/m 3XL

2.57.734.00

Santino overhemd Guido, rood

S t/m 3XL

2.57.738.00

Vrd

HaVeP Basic overhemd 1654
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 195 gr/m²
korte mouwen
drukknoopsluiting
2 borstzakken met klep

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP Basic overhemd 1654, marineblauw

S t/m 3XL

2.57.010.00

HaVeP Basic overhemd 1654, zwart

S t/m 3XL

2.57.011.00

Vrd

HaVeP Basic overhemd 1655
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 195 gr/m²
lange mouwen
drukknoopsluiting
2 borstzakken met klep
manchetten met drukknopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP Basic overhemd 1655, marineblauw

S t/m 3XL

2.57.015.00

HaVeP Basic overhemd 1655, zwart

S t/m 3XL

2.57.016.00

HaVeP Basic overhemd 1655, grijs

S t/m 3XL

2.57.017.00

Vrd
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Bodywarmers

M-Wear bodywarmer 0320
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Pongee ripstop
verdekte ritssluiting met drukknopen en velcrosluiting
2 borstzakken met rits en 2 zijzakken met rits
1 binnenzak en telefoonzak met klittenband
rits aan onderzijde binnenkant t.b.v. bedrukkingen
fleece in de kraag
getapete naden
vaste mesh voering
met windvangers

Ook verkrijgbaar als parka,
zie artikelnummer 2.48.520.00
op pagina 161.
Uitvoering
M-Wear bodywarmer 0320, zwart/grijs

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.50.320.00

V

M-Wear bodywarmer Worker 0370
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen
dubbele sluiting met rits en klittenband
11 zakken
geheel gevoerd
met windvangers
met verlengde rug

Uitvoering
M-Wear bodywarmer Worker 0370, marineblauw

M-Wear bodywarmer Megapocket 0380
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen
dubbele sluiting met rits en klittenband
11 zakken
met windvangers
geheel gevoerd

Uitvoering
M-Wear bodywarmer Megapocket 0380, marineblauw
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 4XL

2.50.380.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.50.370.00

V

Bodywarmers
Sioen bodywarmer 087A
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester Ripstop met PVC coating
gestikte naden
verlengde rug
rechtopstaande kraag
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 opgezette borstzakken met soufflet, 2 opgezette zakken, 1 telefoonzak en 1 pennenzak
1 lus voor badge
koord in zoom
vaste gewatteerde voering met 1 binnenzak

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen bodywarmer 087A, blauw

S t/m 3XL

2.50.845.00

Sioen bodywarmer 087A, grijs

S t/m 3XL

2.50.846.00

Sioen bodywarmer 087A, zwart

S t/m 3XL

2.50.847.00

Vrd

HaVeP Xtreme bodywarmer softshell 50017
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 87% polyamide/13% elastan, 170 gr/m²
met ritssluiting
2 ingezette voorzakken met rits en 2 borstzakken met rits
verlengd rugpand
rubber verstevigingen
reflecterende biezen
Cordura verstevigingen op de schouders
deze bodywarmer is ook te gebruiken als inritsbare voering in het HaVeP Xtreme jack 50016

Uitvoering
HaVeP Xtreme bodywarmer softshell 50017, zwart

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.50.725.00

V

HaVeP 2000 bodywarmer 5069
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 225 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
1 napoleonzak, 2 ingezette zijzakken met drukknoop en 2 ingezette borstzakken met drukknoop
verlengd rugpand
geheel gevoerd

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP 2000 bodywarmer 5069, blauw/k.blauw

S t/m 3XL

2.50.800.00

V

HaVeP 2000 bodywarmer 5069, k.blauw/blauw

S t/m 3XL

2.50.810.00

V

HaVeP 2000 bodywarmer 5069, grijs/rood

S t/m 4XL

2.50.813.00

HaVeP 2000 bodywarmer 5069, groen/blauw

M t/m XXL

2.50.815.00
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Bodywarmers

HaVeP Basic bodywarmer 5056
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 225 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
2 voorzakken met klep, 2 zijzakken en 1 borstzak met klep
GSM-zakje
binnenzak
geheel gevoerd
verlengd rugpand

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP Basic bodywarmer 5056, marineblauw

S t/m 3XL

2.50.780.00

HaVeP Basic bodywarmer 5056, korenblauw

S t/m 3XL

2.50.781.00

HaVeP Basic bodywarmer 5056, wit

S t/m 3XL

2.50.782.00

HaVeP Basic bodywarmer 5056, rood

S t/m 3XL

2.50.788.00

HaVeP Basic bodywarmer 5056, flessengroen

S t/m 3XL

2.50.795.00

Vrd

HaVeP Constructor bodywarmer 50013
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, canvas, 310 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
1 napoleonzak, 2 voorzakken met klep en 2 borstzakken met klep
verstelbare taille d.m.v. drukknopen
Cordura versterkingen
windvangers

Uitvoering
HaVeP Constructor bodywarmer 50013, kaki/marineblauw
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Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.50.937.00

Vrd

Fleece- en softshelljassen
M-Wear fleecejas Kaprun 2904
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: fleece
met binnenvoering
borstzak met rits
met ritssluiting
2 zijzakken met ritssluiting
mouwvernauwing met elastisch boord

Uitvoering
M-Wear fleecejas Kaprun 2904, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.52.904.00

V

M-Wear fleecetrui Gerlos 2910
•
•
•
•

kwaliteit: fleece
met halve ritssluiting
mouwvernauwing
2 zijzakken

Uitvoering
M-Wear fleecetrui Gerlos 2910, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.52.910.00

V

Sioen Sepp fleecejas 612Z Merida
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
zachte fleece stof
goede koude- en windbescherming
gestikte naden
met anti-pilling behandeling
ritssluiting met kinbescherming, lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
rechtopstaande kraag
1 ingezette borstzak met ritssluiting en 2 ingezette zakken met ritssluiting
rond ingezette mouwen
elastiek in mouwuiteinde
koord in zoom
ruglengte 75 cm (L)
vaste windbreker voor- en achteraan met 1 binnenzak
inritsbaar in Sioen jas 608Z

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Sepp fleecejas 612Z Merida, marineblauw

S t/m 3XL

2.52.720.00

V

Sioen Sepp fleecejas 612Z Merida, grijs

S t/m 3XL

2.52.721.00

Sioen Sepp fleecejas 612Z Merida, zwart

S t/m 3XL

2.52.722.00

Sioen Sepp fleecejas 612Z Merida, rood

S t/m 3XL

2.52.723.00
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Fleece- en softshelljassen
Sioen Sepp fleecejas 611Z Durango
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
zachte fleece stof
goede koude- en windbescherming
gestikte naden
met anti-pilling behandeling
ritssluiting met kinbescherming en lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
rechtopstaande kraag
1 ingezette borstzak met ritssluiting en 2 ingezette zakken met ritssluiting
rond ingezette mouwen
elastiek in mouwuiteinde
koord in zoom
ruglengte 75 cm
vaste windbreker voor -en achteraan met 1 binnenzak
inritsbaar in Sioen jas 608Z

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Sepp fleecejas 611Z Durango, marineblauw/zwart

S t/m 3XL

2.52.724.00

V

Sioen Sepp fleecejas 611Z Durango, rood/zwart

S t/m 3XL

2.52.725.00

Sioen Sepp fleecejas 611Z Durango, grijs/zwart

S t/m 3XL

2.52.726.00

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.52.952.00

Sioen Dynamic fleecejas 443Z Tortolas
• kwaliteit: 2-lagige bonded fleece, polyester fleece 160 gr, 2 zijden geruwd/ 1 zijde antipilling,
320 gr/m²
• moderne look, zachte fleece stof
• goede koude bescherming, ademend
• met anti-pilling behandeling
• siernaden
• rechtopstaande kraag
• verdoken ritssluiting
• 1 ingezette borstzak met ritssluiting en 2 ingezette zakken met ritssluiting
• rond ingezette mouwen
• elastische bies aan mouwuiteinden
• elastisch koord in zoom
• inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 441Z, 453Z, 455Z en 457Z)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Dynamic fleecejas 443Z Tortolas, marineblauw

S t/m 3XL

2.51.140.00

Sioen Dynamic fleecejas 443Z Tortolas, grijs

S t/m 3XL

2.51.143.00

Sioen Dynamic fleecejas 443Z Tortolas, zwart

S t/m 3XL

2.51.151.00

Vrd

HaVeP Constructor fleecevest 40003
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
met ritssluiting
2 voorzakken met klep en 2 borstzakken
inritsbaar in de HaVeP parka 40004
ook los te dragen

Uitvoering
HaVeP Constructor fleecevest 40003, zwart
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Vrd

Fleece- en softshelljassen
Santino Polarfleece sweater Serfaus
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester, één zijde anti-pilling polarfleece, 280 gr/m²
1/4 ritssluiting
twee steekzakken met rits
rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Santino Polarfleece sweater Serfaus, zwart

S t/m 5XL

2.56.241.00

Santino Polarfleece sweater Serfaus, marineblauw

S t/m 5XL

2.56.242.00

Santino Polarfleece sweater Serfaus, rood

S t/m 3XL

2.56.243.00

Santino Polarfleece sweater Serfaus, korenblauw

S t/m 3XL

2.56.244.00

Santino Polarfleece sweater Serfaus, antraciet

S t/m 3XL

2.56.245.00

Santino Polarfleece sweater Serfaus, donkergroen

S t/m 3XL

2.56.246.00

Santino Polarfleece sweater Serfaus, aqua

S t/m 3XL

2.56.249.00

Vrd

Santino Polarfleece jack Bormio
•
•
•
•

100% polyester,één zijde anti-pilling polarfleece, 280 gr/m²
met ritssluiting
twee steekzakken met rits
rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers

De Bormio is er ook in een damesuitvoering.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Santino Polarfleece jack Bormio, donkergroen

S t/m 3XL

2.56.219.00

Santino Polarfleece jack Bormio, zwart

S t/m 5XL

2.56.221.00

Santino Polarfleece jack Bormio, antraciet

S t/m 3XL

2.56.223.00

Santino Polarfleece jack Bormio, rood

S t/m 3XL

2.56.227.00

Santino Polarfleece jack Bormio, korenblauw

S t/m 3XL

2.56.228.00

Santino Polarfleece jack Bormio, marineblauw

S t/m 5XL

2.56.230.00

Vrd

Sioen Sepp sweater 626Z Sherwood
• kwaliteit: 3-lagig: 100% polyester fleece/PU sponge/100% polyester interlock breisel,
350 gr/m²
• koude- en windbescherming
• gestikte naden
• lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen en ritssluiting met kinbescherming
• rechtopstaande kraag
• 1 ingezette borstzak met ritssluiting en 2 ingezette zakken met ritssluiting
• gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• ruglengte 75 cm (L)
• vaste fleece voering met 1 binnenzak
• inritsbaar in Sioen jas 608Z

Uitvoering
Sioen Sepp sweater 626Z Sherwood, grijs

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.52.785.00

V
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Fleece- en softshelljassen
MAXX-ON softshell jas 6101
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 92% polyester/8% spandex, 325 gr/m²
afritsbare mouwen, daardoor los als bodywarmer te dragen
1 napoleonzak met rits op de borst
handig telefoonzakje met klittenbandsluiting op de borst
met D-ring
2 voorzakken met rits
extra zak met rits op de mouw
trendy elleboogversteviging
met reflecterende bies voor beter zicht
op vorm gesneden mouwen
mouwvernauwing met velcrosluiting
taillekoord
aantrekkoord in de kraag
vaste fleecevoering

Uitvoering
MAXX-ON softshell jas 6101, zwart

Sioen Sepp jas 625Z Germo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% gematelasseerde polyamide + 100% polyester fleece, 340 gr/m²
gemattelasseerde polyamide stof met zachte fleece voering binnenin
koude- en windbescherming
gestikte naden
lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
rechtopstaande kraag
ritssluiting met kinbescherming
1 ingezette borstzak met ritssluiting en 2 ingezette zakken met ritssluiting
elastiek in mouwuiteinde
ruglengte 75 cm (L)
inritsbaar in Sioen jas 608Z

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Sioen Sepp jas 625Z Germo, marineblauw/zwart

S t/m 3XL

2.52.780.00

Sioen Sepp jas 625Z Germo, zwart/rood

S t/m 3XL

2.52.781.00

Sioen Sepp jas 625Z Germo, grijs/zwart

S t/m 3XL

2.52.782.00

Vrd

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 4XL

2.76.101.00

V

Fleece- en softshelljassen
Sioen Dynamic softshell jas 451Z Trisul
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester stretch + poyurethaan laminaat + polyester microfleece, 300 gr/m²
waterdichte en ademende softshell
koude- en windbescherming
siernaden
waterdichte ritsen
rechtopstaande kraag
ritssluiting met binnenbeleg
1 ingezette borstzak met ritssluiting op linkerborst
2 ingezette zakken met ritssluiting onderaan
elastiek in mouwuiteinde
elastische bies aan de zoom

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Dynamic softshell jas 451Z Trisul, marineblauw

S t/m 3XL

2.51.100.00

Sioen Dynamic softshell jas 451Z Trisul, rood

S t/m 3XL

2.51.108.00

Sioen Dynamic softshell jas 451Z Trisul, zwart

S t/m 3XL

2.51.111.00

Vrd
V

Helly Hansen fleecejas 72048 Barnaby
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester
windstopper fleece, dubbelzijdig geruwd
2 steekzakken met ritssluiting
1 borstzak met ritssluiting
aantrekkoord aan de onderzijde
duimsleuven
reflecterende strepen
versterkingsmateriaal van 100% polyamide

Uitvoering
Helly Hansen fleecejas 72048 Barnaby, zwart/grijs

Maten

Artikelnr

Vrd

XS t/m 3XL

2.52.861.00

V
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M-Wear Rainwear is kwalitatief
hoogwaardige regenkleding en is
gemaakt van een 100% polyester
drager met een polyurethaan coating.
De kleding is daardoor zeer
comfortabel en wind- en waterdicht.
Alle regenkleding is gekeurd
conform de EN 343 norm en
is voorzien van diverse features.

•RAINWEAR•

parka’s, jassen
en broeken

Regen- en doorwerkkleding
Regenpak PVC Rayon, 2-delig
• kwaliteit: PVC-rayon
• dubbele sluiting met rits en drukknopen
• vaste capuchon

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Regenpak PVC Rayon, 2-delig, geel

S t/m 3XL

2.44.105.00

V

Regenpak PVC Rayon, 2-delig, groen

M t/m 3XL

2.44.115.00

V

Regenpak polyester/PVC, 2-delig
Regenjas:
• kwaliteit: polyester/PVC
• 2 voorzakken met flap
• windvangers aan de mouwen
• onderarmventilatie
• verdekte capuchon in de kraag
• geventileerd rugpand
Regenbroek:
• kwaliteit: polyester/PVC
• elastiek in de taille
• drukknoopvernauwing aan de enkels
• drukknoopsluiting
• 2 intasten
Verpakt in handige verpakking.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Regenpak polyester/PVC, 2-delig, marineblauw

M t/m 3XL

2.44.010.00

V

Regenpak polyester/PVC, 2-delig, groen

M t/m 3XL

2.44.025.00

V

PU stretch regenpak, 2-delig
Regenjas:
• kwaliteit: 100% PU Stretch coating
• dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen
• verdekte capuchon in de kraag
• 2 verstevigde voorzakken met klep
• drukknoopvernauwing aan de mouwen
• onderarmventilatie
• wasbaar tot 40°C
Regenbroek:
• kwaliteit: 100% PU Stretch coating
• elastiek in de taille
• drukknoopvernauwing aan de enkels
• wasbaar tot 40°C
Verpakt per set in retailverpakking met handig ophanghaakje!

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

PU stretch regenpak, 2-delig, marineblauw

S t/m 3XL

2.45.100.00

V

PU stretch regenpak, 2-delig, geel

S t/m 3XL

2.45.105.00

V

PU stretch regenpak, 2-delig, groen

S t/m 3XL

2.45.115.00

V
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Regen- en doorwerkkleding

parka’s, jassen
en broeken

M-Wear Premium regenjas 5200 Walaka
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 170 gr/m²
rechtopstaande kraag
capuchon met aantreklussen in de kraag
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
dubbele stormflap
2 opgezette zakken
mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear regenjas 5200 Walaka, marineblauw

S t/m 4XL

2.45.200.00

V

M-Wear regenjas 5200 Walaka, geel

M t/m 3XL

2.45.205.00

V

M-Wear regenjas 5200 Walaka, groen

S t/m 3XL

2.45.215.00

V

M-Wear Premium regenbroek 5300 Warwick
• kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 170 gr/m²
• elastiek in de taille
• beenvernauwing d.m.v. drukknopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear regenbroek 5300 Warwick, marineblauw

S t/m 3XL

2.45.300.00

V

M-Wear regenbroek 5300 Warwick, geel

M t/m 3XL

2.45.305.00

V

M-Wear regenbroek 5300 Warwick, groen

S t/m 3XL

2.45.315.00

V

Sioen Siopor Regular regenjas 698Z Sheffer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating, 155 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag
kap in kraag
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 opgezette zakken
mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
onderarmventilatie
ruglengte 85 cm (L)
vaste voering: mesh in lijf en polyamide in de mouwen en ritsopening in de rugvoering voor het
aanbrengen van logo's

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor Regular regenjas 698Z Sheffer, marineblauw

S t/m 3XL

2.42.030.00

V

Sioen Siopor Regular regenjas 698Z Sheffer, geel

S t/m 3XL

2.42.035.00

V

Sioen Siopor Regular regenjas 698Z Sheffer, groen

S t/m 3XL

2.42.045.00

V

parka’s, jassen
en broeken

Regen- en doorwerkkleding
Sioen Siopor Regular regenbroek 699Z Murray
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating, 155 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastische koord in lenden
vaste mesh voering

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor Regular regenbroek 699Z Murray, marineblauw

S t/m 3XL

2.43.030.00

V

Sioen Siopor Regular regenbroek 699Z Murray, geel

S t/m 3XL

2.43.035.00

V

Sioen Siopor Regular regenbroek 699Z Murray, groen

S t/m 3XL

2.43.045.00

V

Sioen Siopor Extra regenbroek 654Z Tomar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester weefsel (cotton touch) met 100 % PU laminaat, 205 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenzijde
naden waterdicht getaped
met gulpsluiting
2 ingezette zakken en 1 opgezette dijbeenzak
enkelvernauwing met klittenband
elastiek in lenden met koord
met vaste polyamide voering

Uitvoering
Sioen Siopor Extra regenbroek 654Z Tomar, zwart

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.43.830.00

Vrd

Sioen Flexothane Essential regenjas 4145 Jakarta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PU coating, 170 gr/m²
soepel, elastisch en comfortabel
hoog frequent gelaste naden
rechtopstaande kraag
kap in kraag
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 ingezette zakken
raglan mouwen
mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
ruglengte 85 cm (L)

Uitvoering
Sioen Flexothane Essential regenjas 4145 Jakarta, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.42.740.00

V

Sioen Flexothane Essential regenjas 4145 Jakarta, geel

S t/m 3XL

2.42.745.00

V

Sioen Flexothane Essential regenjas 4145 Jakarta, groen

S t/m 3XL

2.42.755.00

V
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Sioen Flexothane Essential regenbroek 6360 Bangkok
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PU coating, 170 gr/m²
soepel, elastisch en comfortabel
hoog frequent gelaste naden
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiek in lenden

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Essential regenbroek 6360 Bangkok,
marineblauw

S t/m 3XL

2.43.780.00

V

Sioen Flexothane Essential regenbroek 6360 Bangkok, geel

S t/m 3XL

2.43.785.00

V

Sioen Flexothane Essential regenbroek 6360 Bangkok, groen

S t/m 3XL

2.43.795.00

V

Sioen Flexothane Classic regenjas 4820 Dortmund
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
rechtopstaande kraag met kap in kraag
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 opgezette zakken
raglan mouwen
elastische polsband met drukknoopvernauwing
onderarmventilatie
ruglengte 85 cm (L)

Uitvoering

Maten

S t/m 4XL 2.42.360.00

V

Sioen Flexothane Classic regenjas 4820 Dortmund, korenblauw

S t/m 3XL 2.42.361.00

V

Sioen Flexothane Classic regenjas 4820 Dortmund, geel

S t/m 3XL 2.42.365.00

V

Sioen Flexothane Classic regenjas 4820 Dortmund, oranje

S t/m 3XL 2.42.366.00

V

Sioen Flexothane Classic regenjas 4820 Dortmund, groen

S t/m 3XL 2.42.375.00

V

Sioen Flexothane Classic regenjas 4820 Dortmund, fluorgeel

S t/m 3XL 2.42.379.00

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
soepel, elastisch en comfortabel
hoog frequent gelaste naden
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiek in lenden

Uitvoering
Sioen Flexothane Classic regenbroek 4500 Rotterdam, m.blauw
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Vrd

Sioen Flexothane Classic regenjas 4820 Dortmund, m.blauw

Sioen Flexothane Classic regenbroek 4500 Rotterdam
•
•
•
•
•

Artikelnr

Maten

Artikelnr

S t/m 4XL 2.43.360.00

Vrd
V

Sioen Flexothane Classic regenbroek 4500 Rotterdam, k.blauw

S t/m 3XL 2.43.361.00

V

Sioen Flexothane Classic regenbroek 4500 Rotterdam, geel

S t/m 3XL 2.43.365.00

V

Sioen Flexothane Classic regenbroek 4500 Rotterdam, oranje

S t/m 3XL 2.43.366.00

V

Sioen Flexothane Classic regenbroek 4500 Rotterdam, groen

S t/m 3XL 2.43.375.00

V

Sioen Flexothane Classic regenbroek 4500 Rotterdam, fluorgeel

S t/m 3XL 2.43.379.00

parka’s, jassen
en broeken
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Regenjack 4.04.01
•
•
•
•

kwaliteit: 75% PolyVinylCloride/25% polyester
verdekte ritssluiting
capuchon met koord
drukknopen op de verdekte sluiting en in de mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Regenjack 4.04.01, blauw

S t/m 3XL

2.42.240.00

Regenjack 4.04.01, groen

S t/m 3XL

2.42.245.00

V

Regenjack 4.04.01, oranje

S t/m 3XL

2.42.246.00

V

Regenjack 4.04.01, geel

S t/m 3XL

2.42.255.00

Regenbroek 4.20.01
• kwaliteit: 75% PolyVinylCloride/25% polyester
• elastiek in de taille

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Regenbroek 4.20.01, blauw

S t/m 3XL

2.43.240.00

Regenbroek 4.20.01, groen

S t/m 3XL

2.43.245.00

V

Regenbroek 4.20.01, oranje

S t/m 3XL

2.43.246.00

V

Regenbroek 4.20.01, geel

S t/m 3XL

2.43.255.00

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.44.585.00

V

Kruipbroek met kniestukken 4.21.01
• kwaliteit: 75% PolyVinylCloride/25% polyester
• elastiek in de taille
• op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken

Uitvoering
Kruipbroek met kniestukken 4.21.01, groen

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.44.595.00

V

Tuinbroek met kniestukken 4.23.01
•
•
•
•
•

kwaliteit: 75% PolyVinylCloride/25% polyester
bretels verlengd met elastiek
gespsluiting
elastiek in de rug
op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken

Uitvoering
Tuinbroek met kniestukken 4.23.01, groen
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M-Wear Premium parka 5250 Winsome
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 170 gr/m²
rechtopstaande kraag
capuchon met aantreklussen in de kraag
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
dubbele stormflap
2 ingezette zakken met klittenbandsluiting
1 napoleonzak met ritssluiting
aantrekkoord aan de onderkant
hoog frequent gelaste naden
met uitneembare matelassé-voering met binnenzak met klittenbandsluiting
windvangers in de mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear parka 5250 Winsome, marineblauw

S t/m 3XL

2.45.250.00

V

M-Wear parka 5250 Winsome, geel

M t/m 3XL

2.45.255.00

V

M-Wear parka 5250 Winsome, groen

M t/m 3XL

2.45.265.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 4XL

2.48.570.00

V

M-Wear Premium parka 5270 Warura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 170 gr/m²
rechtopstaande kraag
capuchon met aantreklussen in de kraag
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
dubbele stormflap
2 ingezette zakken met klittenbandsluiting
1 portofoonzak met klittenbandsluiting op de borst
aantrekkoord aan de onderkant
met uitneembare matelassé-voering met binnenzak met klittenbandsluiting
mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
hoog frequent gelaste naden
elastiek in de taille

Uitvoering
M-Wear parka 5270 Warura, marineblauw/korenblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.45.270.00

V

M-Wear Antarctica parka 8570
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% nylon
dubbele sluiting met rits en drukknopen
thermo gevoerd
2 borstzakken, 2 taillezakken en 1 binnenzak
koord in de taille
afritsbare capuchon

Uitvoering
M-Wear Antarctica parka 8570, marineblauw
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M-Wear parka 8520
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Pongee ripstop
verdekte ritssluiting met drukknopen en velcrosluiting
2 borstzakken met rits en 2 zijzakken met rits
vaste capuchon in de kraag
1 binnenzak en telefoonzak met klittenband
rits aan onderzijde binnenkant t.b.v. bedrukkingen
fleece in de kraag
getapete naden
vaste gewatteerde voering
mouwvernauwers d.m.v. klittenband
met aantrekkoord

Ook verkrijgbaar als bodywarmer,
zie artikelnummer 2.50.320.00
op pagina 146.

Uitvoering
M-Wear parka 8520, zwart/grijs

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.48.520.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.42.320.00

V

Sioen Flexothane Classic winterregenparka 4899 Amsterdam
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 ingezette borstzakken en 2 opgezette zakken
kimono mouwen
elastiekvernauwing in de rug
ruglengte 80 cm (L)
vaste gewatteerde voering met gebreide windvangers in de mouwen en 1 binnenzak

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Classic winterregenparka 4899
Amsterdam, blauw/k.blauw

S t/m 3XL

2.42.300.00

V

Sioen Flexothane Classic winterregenparka 4899
Amsterdam, blauw/rood

S t/m 3XL

2.42.308.00

V

Sioen Flexothane Classic parka 7854
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
dubbele sluiting met rits en drukknopen
windvangers in de mouwen
uitneembare fleece-voering
2 ingezette schuine zakken en 1 binnenzak
capuchon in de kraag

Uitvoering
Sioen Flexothane Classic parka 7854, blauw/k.blauw
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Sioen Flexothane Essential winterregenparka 4893 Dover
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 170 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
vaste capuchon
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 opgezette zakken
raglan mouwen
ruglengte 85 cm (L)
uitneembare voering: fleece in lijf en kap en gewatteerde voering in de mouwen
gebreide windvangers aan mouwuiteinden
1 binnenzak

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Essential winterregenparka 4893 Dover,
marineblauw

S t/m 4XL

2.42.400.00

V

Sioen Flexothane Essential winterregenparka 4893 Dover, geel

S t/m 3XL

2.42.405.00

V

Sioen Flexothane Essential winterregenparka 4893 Dover, groen

S t/m 3XL

2.42.415.00

V

Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 288A Cloverfield
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester weefsel met 100% PU coating, 195 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag
capuchon in kraag
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 ingezette zakken, 1 napoleon zak op linkerborst en 1 micazak voor naamplaatje op rechterborst
kimono mouwen
elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
koord in lenden
ruglengte 85 cm (L)
vaste mesh voering
uitneembare voering
uitneembare bodywarmer met afneembare mouwen en 2 ingezette zakken in parka en bodywarmer
gebreide windvangers aan mouwuiteinden
vaste gewatteerde voering met 2 binnenzakken
ritsopening in rugvoering voor bedrukkingen

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 288A Cloverfield, grijs/zwart

S t/m 4XL

2.42.346.00

V

Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 288A Cloverfield,
m.blauw/zwart

S t/m 4XL

2.42.347.00

Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 288A Cloverfield, rood/zwart

S t/m 4XL

2.42.348.00

parka’s, jassen
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Sioen Siopor Extra Sepp parka 608Z Tornhill
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel (cotton touch) met 100 % PU laminaat, 205 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag
afneembare capuchon met kinbescherming en klep
ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
2 ingezette borstzakken met ritssluiting, 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 mouwzak en
1 napoleonzak
voorgevormde mouwen
mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting en elastiek in mouweinde
onderarmventilatie
koord in lenden en zoom
ruglengte 85 cm (L)
vaste voering: mesh in lijf en polyamide in mouwen met 1 binnenzak en opbergzak binnenin voor kap
meerdere fleecejassen zijn in te ritsen (Sioen 611Z, 612Z, 622Z, 624Z, 625Z en 626Z)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Siopor Extra Sepp parka 608Z Tornhill, blauw/zwart

S t/m 3XL

2.42.860.00

Sioen Siopor Extra Sepp parka 608Z Tornhill, rood/zwart

S t/m 3XL

2.42.861.00

Sioen Siopor Extra Sepp parka 608Z Tornhill, grijs/zwart

S t/m 3XL

2.42.862.00

Vrd

Helly Hansen parka 71045 Haag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 150 gr/m²
100% polyester mesh voering
fleece gevoerde kraag
kinbeschermer
verborgen, afneembare capuchon
capuchon met aantrekkoord aan de voorzijde en klittenband aan de achterzijde
stormflap met rits
borstzak met getapete naden bij de rits
2 voorzakken met rits en binnenzak met rits
klittenbandsluiting bij de manchetten
aantrekkoord in de boord met knoopsluiting voor extra veiligheid
aantrekkoord in de taille
lus aan binnenzijde van boord voor ID-card
rits aan de binnenzijde voor aanbrengen van logo
fleecejack, model 72065, is in te ritsen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Helly Hansen parka 71045 Haag, zwart

S t/m 3XL

2.52.518.00

V

Helly Hansen parka 71045 Haag, marineblauw

S t/m 3XL

2.52.519.00
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Helly Hansen parka 71334 Kiruna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide, 225 gr/m²
waterdicht en ademend
reflecterende accenten
2 steekzakken met ritssluiting en 2 borstzakken met ritssluiting
fleece gevoerde kraag
borstzak met ritssluiting onder stormflap en binnenzak
stormflap met ritssluiting
elastische manchetten met klittenbandsluiting
aantrekkoord aan de onderzijde
afneembare capuchon met aantrekkoord
rits in jack voor aanbrengen logo
gewatteerde polyester voering

Ook verkrijgbaar als jack
(model 71333, pag. 168)
en overall
(model 71633, pag. 173)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Helly Hansen parka 71334 Kiruna, kobaltblauw/zwart

S t/m 3XL

2.52.845.00

Helly Hansen parka 71334 Kiruna, zwart

S t/m 3XL

2.52.847.00

Helly Hansen parka 71334 Kiruna, zwart/rood

S t/m 3XL

2.52.848.00

Helly Hansen parka 71334 Kiruna, donkergrijs/zwart

S t/m 3XL

2.52.849.00

Helly Hansen parka 71334 Kiruna, blauw/zwart

S t/m 3XL

2.52.864.00

Vrd

Fristads Kansas parka 100358 (GT-426)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Airtech, 400/490 gr/m²
wind- en waterdicht en ademend
gewatteerde en fleecevoering
2 voorzakken met klep, 2 borstzakken en 2 warmtezakken met rits, 1 napoleonzak met rits,
1 binnenzak en 1 binnenzak voor telefoon
zak op mouw met pennenzakje en zak voor telefoon
verstelbare band in de taille en aan onderzijde
verstelbare manchetten met windvangers
weg te stoppen, ongevoerde capuchon
met fleece gevoerde kraag
versteviging op de schouders en mouwen
de naden die veel te verduren hebben zijn getapet
rits in voering voor eenvoudig aanbrengen transfer of borduring

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas parka 100358, marineblauw

S t/m 3XL

2.42.180.00

Fristads Kansas parka 100358, zwart

S t/m 3XL

2.42.181.00

Vrd
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Fristads Kansas pantalon 100355 (GT-212)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Airtech (100% polyamide), 400 gr/m²
gulp met rits
wind- en waterdicht en ademend
gewatteerde en voering
verstevigd met pantsernylon op de knieën
2 steekzakken, 2 achterzakken met klep en klittenband, 1 zak met klep op broekspijp en 1 duimstokzak
elastiek en lussen in de taille
verhoogde achterkant
verstelbaar onder aan broekspijpen en ritssluiting tot aan de knie
de naden die veel te verduren hebben zijn getapet

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas pantalon 100355, zwart

S t/m 3XL

2.43.232.00

Fristads Kansas pantalon 100355, marineblauw

S t/m 3XL

2.43.239.00

Vrd

Fristads Kansas jack 100366 (GTX-413)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Airtech (100% polyamide), 400 gr/m²
wind- en waterdicht en ademend
gewatteerde en fleecevoering
rits tot bovenin kraag
2 borstzakken met rits, 2 voorzakken met rits, 1 binnenzak met rits
binnenzak met rits en binnenzak voor telefoon met opening voor headset mobiele telefoon
ventilatie onder de armen
verstelbare manchetten
elastische manchet binnenin mouw
getapete naden
rits in voering om makkelijk tranfers of borduringen aan te brengen
verlengd rugpand

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas jack 100366, rood

XS t/m 3XL

2.42.183.00

Fristads Kansas jack 100366, zwart

XS t/m 3XL

2.42.184.00

Fristads Kansas jack 100366, marineblauw

XS t/m 3XL

2.42.185.00

Vrd

Fristads Kansas jack 100493 (PP-418)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Polydex, 100% polyester, gevoerd met synthetisch bont, 520 gr/m²
met ritssluiting tot bovenin kraag
2 borstzakken met klep, 2 steekzakken, 2 binnenzakken en een telefoonzak
zak met pennenzakjes en een telefoonzak op mouw
verstelbare drukknoopsluiting in taille en aan mouwen
windvangers in mouwen
ongevoerde, weg te stoppen capuchon
verlengd rugpand
rits in voering voor eenvoudig aanbrengen transfer of borduring

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Fristads Kansas jack 100493, blauw/korenblauw

S t/m 3XL

2.48.440.00

Fristads Kansas jack 100493, zwart/grijs

S t/m 3XL

2.48.441.00

Fristads Kansas jack 100493, grijs/zwart

S t/m 3XL

2.48.442.00

Fristads Kansas jack 100493, groen/zwart

S t/m 3XL

2.48.445.00

Vrd

parka’s, jassen
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HaVeP Arctic Solution jack 50029
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester, canvas, 260 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
napoleonzak
2 ingezette zijzakken met drukknoop, 2 borstzakken met klep en binnenzak met rits
GSM-zakje en mouwzakje met klep
uitneembare voering
mouwen verstelbaar d.m.v. steldrukkers
windvangers
verlengd rugpand
met capuchon

De HaVeP Arctic Solution lijn bestaat verder uit een parka (model 40017), werkbroek (model 80031),
bodywarmer (model 50025) en Amerikaanse overall (model 20034).

Uitvoering
HaVeP Arctic Solution jack 50029, zwart

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.48.595.00

Vrd

HaVeP Basic parka 4077
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 3/1 keperbinding, 225 gr/m²
• verdekte ritssluiting met drukknopen
• 2 voorzakken met klep, 2 zijzakken, 2 ingezette borstzakken met drukknoop, 1 binnenzak en
1 pennenzakje met klep op mouw
• verstelbare taille d.m.v. koord
• windvangers
• fleece aan binnenzijde van de kraag
• verdekte capuchon in kraag

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP Basic parka 4077, marineblauw

S t/m 3XL

2.48.690.00

HaVeP Basic parka 4077, flessengroen

S t/m 3XL

2.48.705.00

Vrd

HaVeP 2000 parka 4098
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 3/1 keperbinding, 225 gr/m²
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
2 voorzakken met klep, 2 zijzakken en 2 ingezette borstzakken met drukknopen
jukstuk in contrastkleur
binnenzak
pennenzakje op mouw
windvangers
verdekte capuchon in kraag

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP 2000 parka 4098, blauw/k.blauw

M t/m 3XL

2.48.300.00

V

HaVeP 2000 parka 4098, k.blauw/blauw

M t/m 3XL

2.48.301.00

V
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Helly Hansen jack 71043 Haag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 150 gr/m²
100% polyester mesh voering
fleece gevoerde kraag
kinbeschermer
verborgen, afneembare capuchon met aantrekkoord aan voorzijde en klittenband aan achterzijde
stormflap met rits
1 borstzak met getapete naden bij de rits, 2 steekzakken met rits en 1 binnenzak met rits
aantrekkoord in de boord met knoopsluiting voor extra veiligheid
verlengd rugpand
lus aan binnenzijde van boord voor ID-card en rits aan de binnenzijde voor aanbrengen van logo
fleecejack, model 72065, is in te ritsen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Helly Hansen jack 71043 Haag, marineblauw

XS t/m 3XL

2.52.524.00

Helly Hansen jack 71043 Haag, donkergrijs

XS t/m 3XL

2.52.526.00

Helly Hansen jack 71043 Haag, zwart

XS t/m 3XL

2.52.527.00

Vrd

Helly Hansen jack 71333 Kiruna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide, 225 gr/m²
waterdicht en ademend
reflecterende accenten
2 steekzakken met ritssluiting en 2 borstzakken met ritssluiting
fleece gevoerde kraag
borstzak met ritssluiting onder stormflap
binnenzak
stormflap met ritssluiting en aantrekkoord aan de onderzijde
afneembare capuchon met aantrekkoord
rits in jack voor aanbrengen logo
gewatteerde polyester voering

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Helly Hansen jack 71333 Kiruna, donkergrijs/zwart

S t/m 3XL

2.52.852.00

Helly Hansen jack 71333 Kiruna, zwart

S t/m 3XL

2.52.853.00

Helly Hansen jack 71333 Kiruna, kobaltblauw/zwart

S t/m 3XL

2.52.855.00

Helly Hansen jack 71333 Kiruna, zwart/rood

S t/m 3XL

2.52.862.00

Helly Hansen jack 71333 Kiruna, blauw/zwart

S t/m 3XL

2.52.863.00

Vrd

HaVeP Xtreme jack 50016
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester, PU coated, 195 gr/m²
verdekte ritssluiting
2 ingezette voorzakken met rits, 2 borstzakken en 2 mouwzakjes met waterdichte ritssluiting
vaste capuchon
reflectieband
mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
verlengd rugpand
deze jas is te complementeren met een softshell bodywarmer, model 50017

Uitvoering
HaVeP Xtreme jack 50016, zwart
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.48.725.00

V

parka’s, jassen
en broeken

Regen- en doorwerkkleding
HaVeP 2000 all season jack 5065

• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 3/1 keperbinding, 225 gr/m²
• verdekte ritssluiting met drukknopen
• 1 napoleonzak, 2 ingezette zijzakken met drukknoop, 2 borstzakken met stolpplooi en klep en
1 pennenzakje op mouw
• elastiek in taille
• afritsbare mouwen
• uitneembare voering
• manchetten met elastische band
• verdekte capuchon in kraag

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP 2000 all season jack 5065, blauw/k.blauw

S t/m 3XL

2.48.210.00

V

HaVeP 2000 all season jack 5065, k.blauw/blauw

S t/m 3XL

2.48.211.00

V

HaVeP 2000 all season jack 5065, grijs/rood

S t/m 3XL

2.48.223.00

HaVeP 2000 all season jack 5065, groen/blauw

S t/m 3XL

2.48.225.00

M-Wear pilotjack
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Beaver, 60% polyester/40% katoen, 250 gr/m²
dubbele ritssluiting
afneembare bontkraag
afritsbare mouwen
uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
pennenzakje op de mouw en 1 telefoonzak

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear pilotjack 8380, marineblauw

S t/m 3XL

2.48.380.00

V

M-Wear pilotjack 8381, korenblauw

S t/m 3XL

2.48.381.00

V

M-Wear pilotjack 8385, groen

S t/m 3XL

2.48.385.00

V

M-Wear pilotjack 8388, rood

S t/m 3XL

2.48.388.00

V

M-Wear pilotjack 8390, zwart

S t/m 3XL

2.48.390.00

V

Sioen Siopor Ultra winterblouson 400A Tempa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU coating, 195 gr/m²
rechtopstaande kraag
capuchon in de kraag
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 opgezette borstzakken met ritssluiting, 2 ingezette zakken, 1 telefoonzak, 1 mouwzak met
pennenzak en 1 micazak
afneembare mouwen
elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
verlengd rugpand, ruglengte 75 cm (L)
met vaste polyamide voering en uitneembare fleecevoering

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor Ultra winterblouson 400A Tempa, marineblauw

S t/m 3XL

2.48.406.00

V

Sioen Siopor Ultra winterblouson 400A Tempa, zwart

S t/m 3XL

2.48.407.00

V

Sioen Siopor Ultra winterblouson 400A Tempa, grijs

S t/m 3XL

2.48.408.00
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Regen- en doorwerkkleding

overalls

M-Wear Premium overall 5400 Warona
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 170 gr/m²
wind- en waterdicht
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
vaste capuchon met aantreklussen
dubbele stormflap
met hoog frequent gelaste naden
windvangers in de mouwen
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiek in de taille

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear overall 5400 Warona, marineblauw

S t/m 4XL

2.45.400.00

V

M-Wear overall 5400 Warona, geel

M t/m 3XL

2.45.405.00

V

M-Wear overall 5400 Warona, groen

S t/m 3XL

2.45.415.00

V

Sioen Flexothane Essential overall 6218 Herford
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PU coating, 170 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
vaste capuchon
ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
raglan mouwen
mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Essential overall 6218 Herford,
marineblauw

S t/m 3XL

2.44.780.00

V

Sioen Flexothane Essential overall 6218 Herford, groen

S t/m 3XL

2.44.795.00

V

Regen- en doorwerkkleding

overalls

Sioen Flexothane Classic overall 4964 Montreal
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
bescherming tegen vloeibare chemicaliën
rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
raglan mouwen met elastische windvangers in de mouwen
mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiekvernauwing in de rug

Type 4

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Classic overall 4964 Montreal,
marineblauw

S t/m 3XL

2.44.360.00

V

Sioen Flexothane Classic overall 4964 Montreal, korenblauw

S t/m 3XL

2.44.361.00

V

Sioen Flexothane Classic overall 4964 Montreal, geel

S t/m 3XL

2.44.365.00

V

Sioen Flexothane Classic overall 4964 Montreal, oranje

S t/m 3XL

2.44.366.00

V

Sioen Flexothane Classic overall 4964 Montreal, wit

S t/m 3XL

2.44.372.00

Sioen Flexothane Classic overall 4964 Montreal, groen

S t/m 3XL

2.44.375.00

Sioen Flexothane Classic overall 4964 Montreal, fluorgeel

S t/m 3XL

2.44.379.00

V

Sioen Flexothane Classic overall 6931 Quebec
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
bescherming tegen vloeibare chemicaliën
rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen en soufflet
mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen en elastiekvernauwing in de rug

Type 4

Uitvoering
Sioen Flexothane Classic overall 6931 Quebec, blauw/k.blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.44.420.00

V

M-Wear Premium Amerikaanse overall 5350 Wallace
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 170 gr/m²
verstelbare elastische bretels met handig kliksysteem voor makkelijk aan- en uit trekken
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
hoog frequent gelaste naden

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear Amerikaanse overall 5350 Wallace, m.blauw

M t/m 3XL

2.45.350.00

V

M-Wear Amerikaanse overall 5350 Wallace, geel

M t/m 3XL

2.45.355.00

V

M-Wear Amerikaanse overall 5350 Wallace, groen

M t/m 3XL

2.45.365.00

V
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Regen- en doorwerkkleding

overalls

Sioen Flexothane Essential Amerikaanse overall 6620 Bandung
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PU coating, 170 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
bretellen in elastiek met PVC knopen en gespen
beenvernauwing d.m.v. drukknopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Essential Amerikaanse overall 6620
Bandung, marineblauw

S t/m 3XL

2.44.550.00

Sioen Flexothane Essential Amerikaanse overall 6620
Bandung, geel

S t/m 3XL

2.44.555.00

Sioen Flexothane Essential Amerikaanse overall 6620
Bandung, groen

S t/m 3XL

2.44.565.00

V

Vrd

Sioen Flexothane Classic Amerikaanse overall 4600 Louisiana
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
bretellen met gesp
beenvernauwing d.m.v. drukknopen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Classic Am. overall 4600 Louisiana, m.blauw

S t/m 3XL 2.44.500.00

V

Sioen Flexothane Classic Am. overall 4600 Louisiana, k.blauw

S t/m 3XL 2.44.501.00

V

Sioen Flexothane Classic Am. overall 4600 Louisiana, geel

S t/m 3XL 2.44.505.00

V

Sioen Flexothane Classic Am. overall 4600 Louisiana, oranje

S t/m 3XL 2.44.506.00

Sioen Flexothane Classic Am. overall 4600 Louisiana, groen

S t/m 3XL 2.44.515.00

V

Riooloverall 4.32.02 met laarzen
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 60% PolyVinylCloride/40% polyester
met ingelaste wig onder de sluiting
groot stuk doek in de vorm van een wig ingelast
verdekte sluiting met klittenband
elastiek in de rug
capuchon met koord
waterdicht aangelaste Acifort laarzen

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Riooloverall 4.32.02 met onbeveiligde laarzen, zwart

40 t/m 47

2.44.914.00

Riooloverall 4.32.02 met S5 laarzen, zwart

40 t/m 48

2.44.915.00

Regen- en doorwerkkleding

overalls

M-Wear Premium winteroverall 5470 Wali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 170 gr/m²
rechtopstaande kraag
capuchon met aantreklussen in de kraag
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
dubbele stormflap
1 portofoonzak op de borst met klittenbandsluiting
dubbele duimstokzak
3 opgezette zakken met klittenbandsluiting
met vaste matelassé-voering
windvangers in de mouwen
extra lange 2-weg ritssluiting voor gemakkelijk aan- en uittrekken
beenvernauwing d.m.v. klittenband
hoog frequent gelaste naden
elastiek in de taille

Uitvoering
M-Wear winteroverall 5470 Wali, blauw/korenblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.45.470.00

V

M-Wear winteroverall 4760
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% nylon, 160 gr/m²
met reflectieband
dubbele sluiting met rits en klittenband
geheel thermo gevoerd
2 borstzakken en 2 zakken met klep
lange ritssluiting in de pijpen
afritsbare capuchon

Uitvoering
M-Wear winteroverall 4760, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 4XL

2.44.760.00

V

Helly Hansen overall 71633 Kiruna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide, 225 gr/m²
met gewatteerde polyester voering
waterdicht en ademend
met reflecterende accenten
2 steekzakken met rits en 2 borstzakken met rits, binnenborstzak met rits en stormflap met rits
fleecevoering in de kraag
afneembare capuchon met trekkoord en klittenbandsluiting
rits in overall voor aanbrengen logo
aantrekkoord in de taille
brede riemlus aan de achterzijde voor extra stevigheid en stabiliteit
riemlussen met Click.on-functie voor extra accessoires
sneeuwvangers en zakken voor kniebeschermers aan de binnenzijde

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Helly Hansen overall 71633 Kiruna, zwart/rood

S t/m 3XL

2.52.846.00

Helly Hansen overall 71633 Kiruna, donkergrijs/zwart

S t/m 3XL

2.52.857.00

Vrd
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Regen- en doorwerkkleding

overalls

Sioen Flexothane Classic winteroverall 4990 Lillehammer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
rechtopstaande kraag
capuchon in kraag
ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
2 opgezette borstzakken en 2 opgezette dijbeenzakken
kimono mouwen
ritssluiting onder beleg aan been
elastiek in lenden
vaste gewatteerde voering
drukknoopvernauwing aan de enkels
gebreide windvangers in de mouwen

Uitvoering
Sioen Flexothane Classic winteroverall 4990 Lillehammer,
blauw/k.blauw

Fristads Kansas overall 100362 (GT-812)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Airtech (100% polyamide), 400 gr/m²
gewatteerde voering
2-wegritssluiting
2 steekzakken, 2 borstzakken met rits, 1 napoleon-zak met rits, 2 achterzakken met klep, 1 binnenzak, 1 zak op mouw met zak voor telefoon en pennenzakje, 1 duimstokzak, 1 gereedschapszak en
1 zak met klep en klittenband op broekspijp
verstelbare band in de taille en verstelbare manchetten
windvangers in de mouwen
onderkant van de broekspijpen verstelbaar
ritssluiting in pijpen en sneeuwvangers in broekspijpen
afneembare, gevoerde capuchon en fleecevoering op de kraag
verstevigingen van pantsernylon op de schouders, mouwen, knieën en achterkant
de naden die veel te verduren hebben, zijn getapet
reflecterende strepen op mouwen en broekspijpen

Uitvoering
Fristads Kansas overall 100362, zwart/grijs
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Maten

Artikelnr

S t/m XXL

2.44.701.00

Vrd

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.44.400.00

V

Regen- en doorwerkkleding

overalls

HaVeP Basic winteroverall 2205
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
verdekte 2-weg kunststof ritssluiting met drukknopen
2 gevoerde zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, 2 achterzakken en 1 duimstokzak
elastiek in rug
afneembare capuchon met koord
mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
windvangers
pijpen verstelbaar d.m.v. klittenband
kunststof rits in zijbenen
reflectieband op pijpen en borst

Uitvoering
HaVeP Basic winteroverall 2205, korenblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

48 t/m 66

2.44.321.00

V

HaVeP Basic winteroverall 2206
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 3/1 keperbinding, 225 gr/m²
verdekte 2-weg kunststof ritssluiting met verdekte drukknopen
2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, 2 achterzakken en 1 duimstokzak
elastiek in rug
gevoerde capuchon
reflectieband op pijpen en schouders
mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
windvangers
pijpen verstelbaar d.m.v. klittenband
kunststof rits in zijbenen
waterdichte schouders en voorbeen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP Basic winteroverall 2206, k.blauw/blauw

48 t/m 66

2.44.341.00

HaVeP Basic winteroverall 2206, oranje/blauw

46 t/m 64

2.44.346.00

Vrd
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Thermo kleding

onderkleding

M-Wear thermo jack 2070
•
•
•
•
•

kwaliteit: polyamide tricot
nylon ritssluiting
manchetten van tricot
borstzak
lang rugpand

Ook verkrijgbaar als thermo vest, model 2170 (2.52.170.00).

Uitvoering
M-Wear thermo jack 2070, blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.52.070.00

V

M-Wear thermo pantalon 3070
• kwaliteit: polyamide tricot
• verstelbare tailleband
• pijpen met elastische manchetten

Uitvoering
M-Wear thermo pantalon 3070, blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.53.070.00

V

Viloft Thermal shirt
• kwaliteit: 50% polyester/50% viscose (Viloft), 180 gr/m²
• Viloft onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid
• het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend wasbaar op 40°C

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Viloft Thermal shirt lange mouw, blauw

M t/m XXL

2.52.350.00

V

Viloft Thermal shirt korte mouw, blauw

M t/m XXL

2.52.355.00

V

Viloft Thermal pantalon
• kwaliteit: 50% polyester/50% viscose (Viloft), 180 gr/m²
• Viloft onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid
• het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend wasbaar op 40°C

Uitvoering
Viloft Thermal pantalon, blauw
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Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m XXL

2.53.350.00

V

Thermo kleding

onderkleding

Thermal shirt
•
•
•
•

kwaliteit: 50% polyester/50% viscose (Viloft), 220 gr/m²
binnenkant gebrusht
Viloft onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid
het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend wasbaar op 40°C

Uitvoering
Thermal shirt lange mouw, blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m XXL

2.52.360.00

V

Thermal pantalon
•
•
•
•

kwaliteit: 50% polyester/50% viscose (Viloft), 220 gr/m²
binnenkant gebrusht
Viloft onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid
het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend wasbaar op 40°C

Uitvoering
Thermal pantalon, blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m XXL

2.53.360.00

V

Helly Hansen thermo shirt Kastrup Crew Neck 75016
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polypropyleen, 130 gr/m²
voor werk in koude en warme omstandigheden
houdt u droog en comfortabel: maximale vocht afvoer en snel drogend (Lifa Stay Dry Technology)
van nature anti bacterieel en niet allergisch
duurzaam en lichtgewicht
verlengd rugpand

Ook verkrijgbaar in de volgende kwaliteit: 57% merinowol/43% polypropyleen, 240 gr/m²,
Helly Hansen model Roskilde Crew Neck 75026.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Helly Hansen thermo shirt Kastrup Crew Neck 75016, m.blauw

XS t/m 4XL 2.52.432.00

Helly Hansen thermo shirt Kastrup Crew Neck 75016, zwart

XS t/m 4XL 2.52.433.00

Vrd
V

Helly Hansen thermo pantalon Kastrup Pant 75415
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polypropyleen, 130 gr/m²
voor werk in koude en warme omstandigheden
houdt u droog en comfortabel: maximale vocht afvoer en snel drogend (Lifa Stay Dry Technology)
van nature anti bacterieel en niet allergisch
duurzaam en lichtgewicht

Ook verkrijgbaar in de volgende kwaliteit: 57% merinowol/43% polypropyleen, 240 gr/m²,
Helly Hansen model Roskilde Pant 75425.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Helly Hansen thermo pantalon Kastrup Pant 75415, m.blauw

XS t/m 4XL

2.53.495.00

Helly Hansen thermo pantalon Kastrup Pant 75415, zwart

XS t/m 4XL

2.53.496.00

Vrd
V
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Thermo kleding

onderkleding

Sioen Sio-fit thermo shirt 260A Hudson
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester (birdeye) met antibacteriële behandeling, 180 gr/m²
thermisch
snel absorberende en drogende eigenschappen
met anti-bacteriële behandeling
ribboord aan hals
aparte boord aan de pols voor meer comfort
transpiratie wordt afgevoerd
reguleert de lichaamstemperatuur
gestikte naden
verlengde rug
ronde hals
lange mouwen

Uitvoering
Sioen Sio-fit thermo shirt 260A Hudson, grijs

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.52.325.00

V

Sioen Sio-fit thermo pantalon 261A Navan
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester (birdeye) met antibacteriële behandeling, 180 gr/m²
thermisch
met gulp
snel absorberende en drogende eigenschappen
met anti-bacteriële behandeling
transpiratie wordt afgevoerd
reguleert de lichaamstemperatuur
aparte enkelboord voor extra comfort

Uitvoering
Sioen Sio-fit thermo pantalon 261A Navan, grijs

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.53.325.00

V

Sioen Viloft Siofit thermo shirt 2673 Trapani en 2672 Terni
•
•
•
•
•

kwaliteit: 50% Viloft/50% polyester, 210 gr/m²
ideaal voor extra thermisch comfort bij intense fysieke activiteiten
ribboord aan hals
naadloos
lange mouw of korte mouw

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Viloft Siofit thermo shirt 2673 Trapani, lange mouw,
marineblauw

S t/m 3XL

2.52.275.00

V

Sioen Viloft Siofit thermo shirt 2672 Terni, korte mouw
(160 gr/m²), marineblauw

S t/m 3XL

2.52.270.00

Sioen Viloft Siofit thermo pantalon 2674 Trento
•
•
•
•

kwaliteit: 50% Viloft/50% polyester, 210 gr/m² (Interlock)
met gulp
thermisch
naadloos

Uitvoering
Sioen Viloft Siofit thermo pantalon 2674 Trento, m.blauw
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Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.52.280.00

Vrd

Thermo kleding

onderkleding

Sioen Viloft pullover 2691 Treviso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 48% polyester/48% Viloft, 4% elastaan, 300 gr/m²
goede thermische isolatie
goede vocht regulerende eigenschappen
snel drogend
gestikte naden
verlengde rug
rechtopstaande kraag
met ritssluiting
elastische polsband

Uitvoering
Sioen Viloft pullover 2691 Treviso, marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.52.260.00

Vrd

Sioen Viloft pullover met rolkraag 2692 Taranto
•
•
•
•
•

kwaliteit: 48% polyester/48% Viloft/4% elastaan, 280 gr/m² (Single Jersey)
goede thermische isolatie
goede vocht regulerende eigenschappen
snel drogend
gebreide windvangers aan mouwuiteinden

Uitvoering
Sioen Viloft pullover met rolkraag 2692 Taranto,
marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.52.265.00

Vrd

Helly Hansen Fibre Pile thermo jack Zürich 72359
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester, 390 gr/m²
W-Pile Fibre Lock
enkelzijdige Pile binnenzijde
ribmanchetten en -zoom
aan twee kanten draagbaar

Uitvoering
Helly Hansen Fibre Pile thermo jack Zürich 72359,
marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.52.510.00

V

Helly Hansen Fibre Pile thermo pantalon Bern Pant 72501
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester, 390 gr/m²
W-Pile Fibre Lock
enkelzijdige Pile binnenzijde
elastische tailleband
ribmanchetten aan enkels
met gulp

Uitvoering
Helly Hansen Fibre Pile thermo pantalon Bern Pant
72501, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.53.510.00

V
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Thermo kleding

onderkleding /
vlamvertragende onderkleding

Helly Hansen Fibre Pile Spiez overall 72560
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester, 390 gr/m²
W-Pile Fibre Lock
2 weg ritssluiting aan voorzijde
superieure warmte isolatie
overall met enkelzijdige Pile binnenzijde
ribmanchetten aan mouwen en enkels

Uitvoering
Helly Hansen Fibre Pile Spiez overall 72560,
marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.54.530.00

Maten

Artikelnr

S t/m XXL

2.53.300.00

Vrd

Viloft Protex FR thermo shirt
• kwaliteit: 50% polyester/50% viscose (Viloft) 180 gr/m²
• vlamvertragende eigenschappen gaan niet verloren bij wassen
• lange mouw of korte mouw

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Viloft Protex FR thermo shirt, lange mouw, blauw

S t/m 3XL

2.52.296.00

Viloft Protex FR thermo shirt, korte mouw, blauw

S t/m 3XL

2.52.295.00

Vrd

Viloft Protex FR thermo pantalon
• kwaliteit: 50% polyester/50% viscose (Viloft) 180 gr/m²
• vlamvertragende eigenschappen gaan niet verloren bij wassen

Uitvoering
Viloft Protex FR thermo pantalon, blauw

180

Vrd

Thermo kleding

vlamvertragende onderkleding

Protex FR-AST thermo shirt
• kwaliteit: 60% protex/38% katoen/2% Beltron, 180 gr/m²
• lange mouw
• vlamvertragende eigenschappen gaan niet verloren bij wassen

Uitvoering
Protex FR-AST thermo shirt, blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.52.305.00

V

Protex FR-AST thermo pantalon
• kwaliteit: 60% protex/38% katoen/2% Beltron, 180 gr/m²
• vlamvertragende eigenschappen gaan niet verloren bij wassen

Uitvoering
Protex FR-AST thermo pantalon, blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.53.305.00

V

Sioen Viloft Siofit FR thermo shirt 2690 Teramo
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 60% protex/40% viscose (Rib 1/1), 170 gr/m²
comfortabel
goede vochtregulerende eigenschappen
inherent vlamvertragend
ronde hals met ribboord aan hals, naadloos
FR eigenschappen gaan niet verloren bij wassen
lange mouwen met elastische polsband
ruglengte 66 cm (L)

Uitvoering
Sioen Viloft Siofit FR thermo shirt 2690 Teramo, marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.52.290.00

Vrd

Sioen Viloft Siofit FR thermo pantalon 2689 Trieste
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 60% protex/40% viscose (Rib 1/1), 170 gr/m²
comfortabel: voelt zeer zacht aan
goede vochtregulerende eigenschappen
inherent vlamvertragend
gulp
FR eigenschappen gaan niet verloren bij wassen
aparte enkelboord voor extra comfort

Uitvoering
Sioen Viloft Siofit FR thermo pantalon 2689 Trieste, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL 2.52.285.00
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Thermo kleding

accessoires

Bivakmuts van 100% acryl
• kwaliteit: 100% acryl
• voor werk in koude omstandigheden

Uitvoering
Bivakmuts van 100% acryl, blauw

Artikelnr

Vrd

6.32.470.00

V

Helly Hansen bivakmuts 75726 Roskilde Balaclava
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 57% merino wol/43% polypropyleen, 240 gr/m²
voor werk in koude omstandigheden
maximale vocht afvoer en snel drogend (Lifa Stay Dry Technology)
zacht aanvoelend
van nature anti bacterieel
isolerende merino wol

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Helly Hansen bivakmuts 75726 Roskilde Balaclava, zwart

6.32.484.00

V

Helly Hansen bivakmuts 75726 Roskilde Balaclava, marineblauw

6.32.485.00

Helly Hansen FR-AST bivakmuts 79868 Himmelbjerg Balaclava
• kwaliteit: 48,5% wol/ 48,5% FR viscose/3% inox, 200 gr/m²
• dubbele laag stof
• voorgewassen

Uitvoering
Helly Hansen FR-AST bivakmuts 79868 Himmelbjerg Balaclava, zwart

Artikelnr

Vrd

6.32.488.00

V

Wintermuts model Siberia
• gevoerd model
• waterdicht
• met twee oorkleppen en klep

Uitvoering
Wintermuts model Siberia, marineblauw, maat L/XL
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Artikelnr

Vrd

6.32.601.05

V

Thermo kleding

accessoires

Gevoerde 3M Thinsulate commandomuts
• kwaliteit: 100% acryl
• 3M Thinsulate gevoerd
• one size fits all

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Gevoerde 3M Thinsulate commandomuts, zwart

6.32.547.00

V

Gevoerde 3M Thinsulate commandomuts, blauw

6.32.548.00

V

Joppermuts van 100% acryl
• kwaliteit: 100% acryl
• one size fits all

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Joppermuts van 100% acryl, blauw

6.32.570.00

V

Joppermuts van 100% acryl, zwart

6.32.571.00

V

Col van 100% acryl
• kwaliteit: 100% acryl

Uitvoering
Col van 100% acryl, blauw

Artikelnr

Vrd

6.32.610.00

V

Artikelnr

Vrd

Sjaal van 100% acryl
• kwaliteit: 100% acryl
• afmeting: 200x20 cm

Uitvoering
Sjaal van 100% acryl, blauw

Artikelnr

Vrd

6.32.630.00

V

M-Wear thermo sok 1260 Russel
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 24% polyamide/1% Lycra (elastaan)/75% polyester
deze comfortabele sok is 100% synthetisch en dus supersterk en warm
extra draagcomfort en bescherming door toepassing van badstof zool
dankzij de uitstekende vochtregulering blijven de voeten aangenaam droog
speciale zones geven bescherming aan hiel en teen
superlichte en isolerende sok die voeten aangenaam warm houdt
de Air Flow zone zorgt voor optimale lucht circulatie en daarmee droge voeten
ideaal voor wie in koude omstandigheden moet werken

Uitvoering
M-Wear thermo sok 1260 Russel, zwart

Maten

35-38 t/m 47-50 5.61.260.00

V
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Diepvrieskleding
Sioen nICEWEAR diepvriesjas 2123 Vermont
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering
bescherming tegen temperaturen tot -40 °C (Rct= 0.414 m²K/W)
extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
High-tech isolerende thermische voering
gestikte naden
koudebruggen worden vermeden
binnenkraag in fleece
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 ingezette zakken en 1 telefoonzak
koord in lenden
ruglengte 90 cm (L)
vaste gewatteerde voering
gebreide windvangers in de mouwen
1 binnenzak
capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)

Uitvoering
Sioen nICEWEAR diepvriesjas 2123 Vermont,
blauw/kobaltblauw

Sioen nICEWEAR diepvriesjas 4650 Abbes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide, 185 gr/m²
bescherming tegen temperaturen tot -40 °C (Rct= 0.414 m²K/W)
extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
High-tech isolerende thermische voering
gestikte naden
rechtopstaande kraag
capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 ingezette zakken, 1 telefoonzak en 1 pennenzak
Raglan mouwen en mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
ruglengte 90 cm (L)
vaste gewatteerde voering met gebreide windvangers in de mouwen en 1 binnenzak

Uitvoering
Sioen nICEWEAR diepvriesjas 4650 Abbes,
geel/marineblauw
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Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.42.975.00

Vrd

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.42.970.00

V

Diepvrieskleding
Sioen nICEWEAR diepvriesmantel 2122 Verbier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering
bescherming tegen temperaturen tot -40 °C (Rct= 0.414 m²K/W)
extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
High-tech isolerende thermische voering
gestikte naden
koudebruggen worden vermeden
binnenkraag in fleece
afneembare capuchon met kinbescherming
ritssluiting onder beleg met drukknopen
1 opgezette borstzak en 2 opgezette zakken
1 pennenzak
koord in lenden
ruglengte 110 cm (L)
vaste gewatteerde voering
gebreide windvangers in de mouwen
1 binnenzak

Uitvoering
Sioen nICEWEAR diepvriesmantel 2122 Verbier,
blauw/kobaltblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.42.990.00

Vrd

Sioen nICEWEAR diepvries overall 6402 Matterhorn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering
bescherming tegen temperaturen tot -40 °C (Rct= 0.414 m²K/W)
extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
High-tech isolerende thermische voering
gestikte naden
koudebruggen worden vermeden
binnenkraag in fleece
ritssluiting onder beleg met drukknopen
1 opgezette borstzak, 2 opgezette zakken en 1 pennenzak
enkelvernauwing met klittenband
ritssluiting onder beleg aan been
elastiek in lenden
vaste gewatteerde voering
gebreide windvangers in de mouwen
1 binnenzak
capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)

Uitvoering
Sioen nICEWEAR diepvries overall 6402 Matterhorn,
blauw/k.blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.44.940.00

V
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Diepvrieskleding
Sioen nICEWEAR diepvries Amerikaanse overall 6105 Zermatt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering
bescherming tegen temperaturen tot -40 °C (Rct= 0.414 m²K/W)
extra versteviging en voering aan de knieën
High-tech isolerende thermische voering
gestikte naden
koudebruggen worden vermeden
ritssluiting aan achterzijde benen
2 ingezette zakken
bretellen met gesp
enkelvernauwing met klittenband
ritssluiting onder beleg aan been
vaste gewatteerde voering

Uitvoering
Sioen nICEWEAR diepvries Amerikaanse overall 6105
Zermatt, blauw/k.blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.44.960.00

V

Artikelnr

Vrd

6.32.760.00

V

Sioen nICEWEAR diepvries Amerikaanse overall 6147 Dalvik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide, 185 gr/m²
bescherming tegen temperaturen tot -40 °C (Rct= 0.414 m²K/W)
extra versteviging en voering aan de knieën
hoge rug
High-tech isolerende thermische voering
2 opgezette zakken
bretellen met gesp
enkelvernauwing met klittenband
knieversterking
ritssluiting onderkant benen
elastiek in lenden
vaste gewatteerde voering

Uitvoering
Sioen nICEWEAR diepvries Amerikaanse overall 6147
Dalvik, geel/marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.44.955.00

Vrd

Sioen nICEWEAR diepvriescapuchon 1038 Zinal
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering
bescherming tegen temperaturen tot -40 °C (Rct= 0.414 m²K/W)
extra isolatie aan de oren
High-tech isolerende thermische voering
gestikte naden
klittenbandsluiting en aantrektouwtjes
vaste gewatteerde voering

Uitvoering
Sioen nICEWEAR diepvriescapuchon 1038 Zinal, marineblauw
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Reflectiekleding

parka’s, jassen en broeken
ongevoerd

HaVeP High Visibility jasje 5105
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 ingezette borstzakken met drukknoop
elastiek in de taille
rugplooien en mouwen met steldrukkers
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP High Visibility jasje 5105, blauw/geel

46 t/m 64

2.60.715.00

HaVeP High Visibility jasje 5105, blauw/oranje

46 t/m 64

2.60.720.00

HaVeP High Visibility jasje 5105, groen/oranje

46 t/m 64

2.60.725.00

Vrd

HaVeP High Visibility broek 8394
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 300 gr/m²
gulpsluiting met rits
2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop en 1 duimstokzak
elastiek in rug
met riemlussen
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
HaVeP High Visibility broek 8394, oranje

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.61.728.00

Vrd

HaVeP High Visibility broek 8397
•
•
•
•
•

kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
gulpsluiting met rits
2 ingezette zijzakken en 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
1 duimstokzak
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

HaVeP High Visibility broek 8397, blauw/oranje

44 t/m 64

2.61.710.00

V

HaVeP High Visibility broek 8397, blauw/geel

44 t/m 64

2.61.715.00

HaVeP High Visibility broek 8397, groen/oranje

46 t/m 64

2.61.725.00
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parka’s, jassen en broeken
ongevoerd

Reflectiekleding

Fristads Kansas jack 100485 (PLU-439)
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 300 gr/m²
• ritssluiting tot in de kraag
• 2 borstzakken met klep en klittenband, 2 steekzakken, 1 zak voor werkhandschoenen onder overslag
rits, 1 telefoonzak op de mouw, 2 binnenzakken en 1 binnenzak voor telefoon
• D-ring
• stolpplooien op rug
• verstelbare sluiting in taille en aan mouw
• verlengd rugpand
• verborgen ID-pashouder
• kan voorzien worden van voering 100475 (PK-923)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas jack 100485, oranje/blauw

XS t/m 3XL

2.60.810.00

Fristads Kansas jack 100485, geel/blauw

XS t/m 3XL

2.60.815.00

Vrd

Fristads Kansas broek 100480 (PLU-243)
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 300 gr/m²
• 2 steekzakken, 2 achterzakken met klep en klittenbandsluiting, 1 duimstokzak, 1 gereedschapszak
en 1 pennenzakje
• knoop voor mes, D-ring en beenzak met telefoon- en gereedschapszak
• verborgen ID-pashouder
Deze broek is ook verkrijgbaar in lengtematen 47 t/m 57.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas broek 100480, oranje/blauw

44 t/m 66

2.43.235.00

Fristads Kansas broek 100480, geel/blauw

44 t/m 66

2.43.238.00

HaVeP High Visibility jasje 5132 RWS
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 300 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 ingezette borstzakken met drukknoop
elastiek in taille
rugplooien
mouwen met steldrukkers
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
HaVeP High Visibility jasje 5132 RWS, oranje
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Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.60.859.00

Vrd

Vrd

Reflectiekleding

parka’s, jassen en broeken
ongevoerd / gevoerd

HaVeP High Visibility broek 8417 RWS
•
•
•
•
•

kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 300 gr/m²
gulpsluiting met rits
2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop en 1 duimstokzak
elastiek in rug
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
HaVeP High Visibility broek 8417 RWS, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

46 t/m 64

2.61.726.00

V

M-Wear parka 0990
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen (Beaver)
water- en vuilafstotend
3M Scotchlite reflectietape
verdekte ritssluiting met drukknopen
2-weg ritssluiting
uitneembare acrylvoering en vaste nylonvoering
afritsbare bontgevoerde capuchon
2 voorzakken met rits en 1 binnenzak

Uitvoering
M-Wear parka 0990, oranje/blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m 3XL

2.60.990.00

V

M-Wear parka 0996 RWS
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen (Beaver)
water- en vuilafstotend
3M Scotchlite reflectietape
verdekte ritssluiting met drukknopen
2-weg ritssluiting
uitneembare acrylvoering en vaste nylonvoering
afritsbare bontgevoerde capuchon
2 voorzakken met rits en 1 binnenzak

Uitvoering
M-Wear parka 0996 RWS, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m 3XL

2.60.996.00

V
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parka’s, jassen en broeken
gevoerd

Reflectiekleding

M-Wear pilotjack EN 471 0976 en 0977
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
water- en vuilafstotend
3M Scotchlite reflectietape
2-weg ritssluiting
uitneembare acrylvoering en vaste nylonvoering
afneembare bontkraag
afritsbare mouwen
2 steekzakken, 2 borstzakken met rits en 1 binnenzak

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear pilotjack EN 471 0976, oranje

M t/m 3XL

2.60.976.00

V

M-Wear pilotjack EN 471 0977, geel

S t/m 3XL

2.60.977.00

V

M-Wear pilotjack 0966 RWS
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
water- en vuilafstotend
3M Scotchlite reflectietape
2-weg ritssluiting
uitneembare acrylvoering en vaste nylonvoering
afneembare bontkraag
afritsbare mouwen
2 steekzakken, 2 borstzakken met rits en 1 binnenzak

Uitvoering
M-Wear pilotjack 0966 RWS, oranje

M-Wear pilotjack EN 471 0962 en 0964
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
water- en vuilafstotend
3M Scotchlite reflectietape
2-weg ritssluiting
uitneembare acrylvoering en vaste nylonvoering
afneembare bontkraag
afritsbare mouwen
2 steekzakken, 2 borstzakken met rits en 1 binnenzak

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear pilotjack EN 471 0962, geel/blauw

S t/m 3XL

2.60.962.00

V

M-Wear pilotjack EN 471 0964, oranje/blauw

S t/m 3XL

2.60.964.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m 3XL

2.60.966.00

V

Reflectiekleding

parka’s, jassen en broeken
gevoerd / overalls

HaVeP High Visibility All Season jack 5139
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 225 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
1 napoleonzak, 2 ingezette zijzakken met drukknoop en 2 ingezette borstzakken met drukknoop
elastiek in taille
afritsbare mouwen
uitneembare voering
manchetten met elastische band
met capuchon
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP High Visibility All Season jack 5139, blauw/geel

M t/m 3XL

2.60.732.00

HaVeP High Visibility All Season jack 5139, blauw/oranje

S t/m 3XL

2.60.770.00

HaVeP High Visibility All Season jack 5139, groen/oranje

S t/m 3XL

2.60.775.00

HaVeP High Visibility All Season jack 5139, groen/geel

M t/m 3XL

2.60.776.00

Vrd
V

HaVeP High Visibility overall 2404
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 300 gr/m²
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 ingezette rechte zijzakken, 2 intasten, 2 ingezette borstzakken met drukknoop, 1 achterzak en
1 duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• 3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
HaVeP High Visibility overall 2404, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

46 t/m 64

2.62.447.00

V

HaVeP High Visibility overall 2400 RWS
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 300 gr/m²
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 ingezette rechte zijzakken, 2 intasten, 2 ingezette borstzakken met drukknoop, 1 achterzak en
1 duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• 3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
HaVeP High Visibility overall 2400 RWS, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

46 t/m 66

2.62.467.00

V
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Reflectiekleding

overalls

HaVeP High Visibility overall 2415
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, keperbinding, ca. 290 gr/m²
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 ingezette rechte zijzakken, 2 intasten, 2 ingezette borstzakken met drukknoop, 1 achterzak en
1 duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• manchetten met drukknopen
• 3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
HaVeP High Visibility overall 2415, blauw/oranje

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.62.730.00

Vrd

Fristads Kansas overall 100488 (PLU-839)
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 300 gr/m²
• 2-wegritssluiting tot in de kraag
• 2 borstzakken met klep en klittenband, 2 steekzakken, 2 achterzakken met klep en klittenband, 1 zak
op mouw geschikt voor telefoon, 2 binnenzakken en beenzak met telefoonzak en gereedschapszak
• hamerlus en D-ring
• met doortasten
• duimstokzak met gereedschapszak, pennenzakje en knoop voor mes
• voorgevormde broekspijpen met kniezakken van Cordura, met de opening aan de binnenzijde
• verstelbaar elastiek op rug en verstelbare sluiting aan mouw
• stolpplooien op rug

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas overall 100488, geel/blauw

S t/m XXL

2.44.608.00

Fristads Kansas overall 100488, oranje/blauw

S t/m XXL

2.44.612.00

Fristads Kansas Amerikaanse overall 100489 (PLU-92)
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 300 gr/m²
• 2 loshangende zakken die weggestopt kunnen worden links met extra zak en rechts met 3 zakken en
gereedschapslussen
• zakken verstevigd met Cordura
• extra wijde steekzakken, achterzakken met klep en klittenband en 2 loshangende borstzakken die
met drukknopen vastgemaakt kunnen worden
• 2-wegritssluiting
• beenzak met telefoonzak en gereedschapszak, hamerlus, D-ring en duimstokzak met
gereedschapszak, pennenzakje en knoop voor mes
• voorgevormde knieën met kniezakken van Cordura, met de opening aan de binnenzijde
• verborgen ID-pashouder

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Fristads Kansas Amerikaanse overall 100489, geel/blauw

46 t/m 62

2.44.601.00

Fristads Kansas Amerikaanse overall 100489, oranje/blauw

46 t/m 62

2.44.604.00

Vrd

Vrd

Reflectiekleding

overalls

HaVeP High Visibility Amerikaanse overall 2484 RWS
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 300 gr/m²
• ritssluiting
• 2 ingezette zijzakken, 2 afsluitbare intasten, 1 borstzak met klep en pennenzakje, 1 achterzak en
1 duimstokzak
• verstelbare elastische schouderbanden
• 3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
HaVeP High Visibility Amerikaanse overall 2484 RWS,
oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

46 t/m 64

2.62.706.00

V

HaVeP High Visibility Amerikaanse overall 2414
• kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
• gulpsluiting met rits
• 2 ingezette zijzakken, 2 afsluitbare intasten, 1 borstzak met klep en pennenzakje, 1 achterzak en
1 duimstokzak
• verstelbare taille d.m.v. knopen
• verstelbare elastische schouderbanden
• 3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP High Visibility Amerikaanse overall 2414, blauw/
oranje

46 t/m 64

2.62.710.00

HaVeP High Visibility Amerikaanse overall 2414, groen/
oranje

46 t/m 64

2.62.725.00

Vrd
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Reflectiekleding

fleece- en softshelljassen

Sioen fleecejas 131Z Reims
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
zachte fleecestof
goede koude- en windbescherming en ademend
met anti-pilling behandeling
gestikte naden
rechtopstaande kraag
met ritssluiting en elastische koord in zoom
1 ingezette borstzak met ritssluiting en 2 ingezette zakken met ritssluiting
rond ingezette mouwen met elastische bies aan mouwuiteinden
ruglengte 76 cm (L)
vaste windbreker vooraan met 1 binnenzak
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 132Z en 403Z)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen fleecejas 131Z Reims, geel

S t/m 3XL

2.60.335.00

V

Sioen fleecejas 131Z Reims, oranje

S t/m 3XL

2.60.337.00

V

Vrd

Sioen fleecejas RWS 353A Berkel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
zachte fleecestof
goede koude- en windbescherming en ademend
met anti-pilling behandeling
gestikte naden
rechtopstaande kraag
ritssluiting en elastische koord in zoom
2 ingezette zakken met ritssluiting
rond ingezette mouwen met elastische bies aan mouwuiteinden
ruglengte 77 cm (L)
vaste windbreker vooraan met 1 binnenzak
inritsbaar in Sioen jas 350A

Uitvoering
Sioen fleecejas RWS 353A Berkel, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.60.353.00

V

Sioen fleecejas 497Z Kingley
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
zachte fleecestof
goede koude- en windbescherming en ademend
met anti-pilling behandeling
gestikte naden
rechtopstaande kraag
ritssluiting en elastische koord in zoom
1 ingezette borstzak met ritssluiting en 2 ingezette zakken met ritssluiting
rond ingezette mouwen en elastische bies aan mouwuiteinden
ruglengte 76 cm (L)
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 132Z en 403Z)

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Sioen fleecejas 497Z Kingley, geel/blauw

S t/m 3XL

2.60.338.00

Sioen fleecejas 497Z Kingley, oranje/blauw

S t/m 3XL

2.60.339.00

V

Reflectiekleding

fleece- en softshelljassen

M-Wear softshell jack 1316 RWS
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 3 laags Polarfleece
met ritssluiting
fleece in de kraag
3M Scotchlite reflectietape
waterafstotend, windbestendig en goed ademend
comfortabel en uitstekende pasvorm met verlengd rugpand
1 steekzak op borst met ritssluiting, 2 zijzakken met rits, 1 binnenzak met klittenbandsluiting en
1 telefoonzak aan binnenzijde met sluiting
• wasbaar op 40°C

Uitvoering
M-Wear softshell jack 1316 RWS, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.51.316.00

V

M-Wear softshell jack 1300 en 1302
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 3 laags Polarfleece
met ritssluiting
fleece in de kraag
3M Scotchlite reflectietape
waterafstotend, windbestendig en goed ademend
comfortabel en uitstekende pasvorm met verlengd rugpand
1 steekzak op borst met ritssluiting, 2 zijzakken met rits, 1 binnenzak met klittenbandsluiting en
1 telefoonzak aan binnenzijde met sluiting
• wasbaar op 40°C

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear softshell jack 1300, oranje/blauw

S t/m 3XL

2.51.300.00

V

M-Wear softshell jack 1302, geel/blauw

S t/m 3XL

2.51.302.00

V
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Reflectiekleding

polo’s , t-shirts en sweaters

Viloft T-shirt
• kwaliteit: Viloft
• met Stonor reflectietape

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Viloft T-shirt, geel

S t/m 3XL

2.60.055.00

V

Viloft T-shirt, oranje

S t/m 3XL

2.60.057.00

Viloft T-shirt RWS
• kwaliteit: Viloft
• met Stonor reflectietape

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Viloft T-shirt RWS, geel

S t/m 3XL

2.60.045.00

V

Viloft T-shirt RWS, oranje

S t/m 3XL

2.60.047.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

Viloft Polo-shirt RWS, geel

S t/m 3XL

2.60.065.00

V

Viloft Polo-shirt RWS, oranje

S t/m 3XL

2.60.067.00

V

Viloft Polo-shirt
• kwaliteit: Viloft
• met Stonor reflectietape

Uitvoering
Viloft Polo-shirt , oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m 3XL

2.60.077.00

V

Viloft Polo-shirt RWS
• kwaliteit: Viloft
• met Stonor reflectietape

Uitvoering

196

Reflectiekleding

polo’s , t-shirts en sweaters

Sioen sweater 284A Bindal
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 71% molleton polyester/25% viscose/4% elastaan, 280 gr/m²
zachte stof met siernaden
grijze afwerking aan de polsen en de kraag
elastische reflecterende banden voor extra comfort
rechtopstaande kraag met verdekte ritssluiting
gebreide windvangers aan mouwuiteinden
ruglengte 72 cm (L)

vanaf maat M

Tot maat S

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen sweater 284A Bindal, geel

S t/m 3XL

2.60.315.00

Sioen sweater 284A Bindal, oranje

S t/m 3XL

2.60.316.00

Vrd

Fristads Kansas sweater 100134 (BPV-728)
•
•
•
•

kwaliteit: 50% polyester/50% katoen, 300 gr/m²
verdekte korte ritssluiting tot bovenin kraag
telefoonzak met rits en lus voor headset mobiele telefoon
elastische taille en manchetten

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Fristads Kansas sweater 100134, geel/blauw

XS t/m 3XL

2.60.310.00

Fristads Kansas sweater 100134, oranje/blauw

XS t/m 3XL

2.60.311.00

Fristads Kansas sweater 100134, geel/zwart

XS t/m 3XL

2.60.312.00

Vrd

Sioen sweater 402A Tioga
•
•
•
•
•

kwaliteit: 71% molleton polyester/25% viscose/4% elastaan, 280 gr/m²
met vaste capuchon en verdekte ritssluiting
1 ingezette borstzak met ritssluiting en 2 ingezette zakken met ritssluiting
rond ingezette mouwen met elastiek in mouweinde
ruglengte 75 cm (L)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen sweater 402A Tioga, geel/grijs

S t/m 3XL

2.60.401.00

Sioen sweater 402A Tioga, oranje/grijs

S t/m 3XL

2.60.402.00

Vrd

Helly Hansen Hi-Vis Hoodie 79017
• kwaliteit: 100% geruwde Polyester, 210 gr/m²
• ribboord aan hals en manchetten en capuchon met aantrekkoord
• 2 steekzakken

Maat S, M

Vanaf maat L

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Helly Hansen Hi-Vis Hoodie 79017, geel

S t/m 3XL

2.52.940.00

Helly Hansen Hi-Vis Hoodie 79017, oranje

S t/m 3XL

2.52.941.00

Vrd
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Reflectiekleding

bodywarmers

Sioen Flexothane Classic bodywarmer 1148 Arras
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
rechtopstaande kraag
met ritssluiting
2 ingezette zakken
ruglengte 75 cm (L)
3M Scotchlite reflectietape
vaste gewatteerde voering

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Classic bodywarmer 1148 Arras, geel

S t/m 3XL

2.60.305.00

V

Sioen Flexothane Classic bodywarmer 1148 Arras, oranje

S t/m 3XL

2.60.307.00

V

Sioen Flexothane Essential bodywarmer 9451 Etretat,
met afritsbare mouwen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PU coating, 170 gr/m²
winddicht, soepel en elastisch
rechtopstaande kraag
met ritssluiting
2 ingezette zakken
uitneembare fleece mouwen
gebreide windvangers aan mouwuiteinden
ruglengte 75 cm (L)
vaste gewatteerde voering met 1 binnenzak
inritsbaar in de Sioen jas 1851 en 2886

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Flexothane Essential bodywarmer 9451 Etretat,
geel/blauw

S t/m 3XL

2.60.585.00

Sioen Flexothane Essential bodywarmer 9451 Etretat,
oranje/blauw

S t/m 3XL

2.60.586.00

HaVeP High Visibility bodywarmer 5367
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 3/1 keperbinding, 225 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
napoleonzak
2 ingezette zijzakken met drukknoop en 2 ingezette borstzakken met drukknoop
reflectieband

Uitvoering
HaVeP High Visibility bodywarmer 5367, oranje
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Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.60.157.00

Vrd

Vrd

Reflectiekleding

bodywarmers

Helly Hansen vest Bridgewater 76170
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 315 gr/m²
• ritssluiting in het voorpand
• 2 grote, hangende borstzakken voor veilig opbergen van pennen en gereedschap plus aan beide
zijden knopen voor het bevestigen van messen; rechterzak met klittenbandsluiting
• 2 binnenzakken met klittenbandsluiting
• 2 met knopen te bevestigen, hangende vierkante voorzakken van extra sterk Cordura met dubbele
bodem voor het opbergen van spijkers/schroeven/gereedschap
• 2 hangende, vierkante achterzakken van Cordura voor het opbergen van gereedschap
• sterke, met een gesp verstelbare webbing riem
• brede, extra sterke riemtunnels voor optimale stabiliteit
• click.on lussen achter voor extra gereedschap
• extra verlengd rugpand

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Helly Hansen vest Bridgewater 76170, oranje/m.blauw

XS t/m 3XL

2.52.636.00

Helly Hansen vest Bridgewater 76170, geel/grijszwart

XS t/m 3XL

2.52.637.00

Helly Hansen vest Bridgewater 76170, rood/grijszwart

XS t/m 3XL

2.52.638.00

Vrd

Fristads Kansas bodywarmer 100139 (BT-544)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester, 435 gr/m²
vuil-, olie- en waterafstotend
gevoerd met synthetisch bont
rits tot bovenin de kraag
2 borstzakken met klep en D-ring, 2 steekzakken en telefoonzak in jack
lusje voor headset mobiele telefoon
1 binnenzak
verlengd rugpand
rits in voering voor eenvoudig aanbrengen transfer of borduring

Uitvoering
Fristads Kansas bodywarmer 100139, oranje

Maten

Artikelnr

S t/m XXL

2.50.492.00

Vrd
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Reflectiekleding

verkeersvesten

Verkeersvest Economy
• kwaliteit: mesh polyester
• met reflectietape
• met klittenbandsluiting

Er zijn ook kinderreflectievesten verkrijgbaar. Deze vesten voldoen aan de EN 1150 norm en zijn
verkrijgbaar in het geel (2.60.105.00) en in het oranje (2.60.106.00). De vesten zijn voor kinderen
van 3 jaar t/m 14 jaar.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Verkeersvest Economy 0165, geel

universeel

2.60.115.00

V

Verkeersvest Economy 0167, oranje

universeel

2.60.117.00

V

Artikelnr

Vrd

M-Wear verkeersvest 0165 en 0167
• kwaliteit: mesh polyester
• met reflectietape
• met dubbele klittenbandsluiting

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear verkeersvest 0165, geel

M/L en XL/XXL 2.60.165.00

V

M-Wear verkeersvest 0167, oranje

M/L en XL/XXL 2.60.167.00

V

M-Wear verkeersvest 0175, 0177, 0178 en 0185 RWS
• kwaliteit: mesh polyester
• met reflectietape
• met dubbele klittenbandsluiting

Uitvoering

Maten

M-Wear verkeersvest 0175 RWS, geel

M/L en XL/XXL 2.60.175.00

V

M-Wear verkeersvest 0177 RWS, oranje

M/L en XL/XXL 2.60.177.00

V

M-Wear verkeersvest 0178 RWS, rood

XL/XXL

2.60.178.06

V

M-Wear verkeersvest 0185 RWS, groen

XL/XXL

2.60.185.06

V

M-Wear verkeersregelaarsvest 0125
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester
gemaakt volgens de geldende regels (uit 2009) voor verkeersregelaars
met reflectietape
klittenbandsluiting aan de zijkant

Uitvoering
M-Wear verkeersregelaarsvest 0125, oranje/geel
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Maten

Artikelnr

M/L en XL/XXL 2.60.125.00

Vrd
V

Reflectiekleding

verkeersvesten

Sioen verkeersvest 9052 Elba RWS
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
gestikte naden
V-hals
met ritssluiting
ruglengte 70 cm (L)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen verkeersvest 9052 Elba RWS, geel

L t/m 3XL

2.60.235.00

V

Sioen verkeersvest 9052 Elba RWS, oranje

L t/m 3XL

2.60.237.00

V

Sioen verkeersvest 9044 Elba en 9042 Elba RWS
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
gestikte naden
V-hals
klittenbandsluiting
ruglengte 70 cm (L)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen verkeersvest 9044 Elba, geel

M t/m 3XL

2.60.225.00

V

Sioen verkeersvest 9044 Elba, oranje

M t/m 3XL

2.60.227.00

V

Sioen verkeersvest 9042 Elba RWS, geel

M t/m 3XL

2.60.245.00

V

Sioen verkeersvest 9042 Elba RWS, oranje

M t/m 3XL

2.60.247.00

V
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Reflectie regen- en doorwerkkleding ongevoerd

M-Wear Premium jas 5505 Akoni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 175 gr/m²
rechtopstaande kraag
capuchon met aantreklussen in de kraag
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
extra regenflap achter rits
2 ingezette zakken met klittenbandsluiting
mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
hoog frequent gelaste naden
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear jas 5505 Akoni, geel

S t/m 3XL

2.45.505.00

V

M-Wear jas 5505 Akoni, oranje

S t/m 3XL

2.45.507.00

V

M-Wear Premium broek 5605 Aletta
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 175 gr/m²
elastiek in de taille
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
hoog frequent gelaste naden
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear broek 5605 Aletta, geel

S t/m 3XL

2.45.605.00

V

M-Wear broek 5605 Aletta, oranje

S t/m 3XL

2.45.607.00

V

M-Wear Premium broek 5617 Alika RWS
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 175 gr/m²
elastiek in de taille
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
hoog frequent gelaste naden
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
M-Wear broek 5617 Alika RWS, oranje
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.45.617.00

V

Reflectie regen- en doorwerkkleding

ongevoerd

M-Wear pantalon 1985 en 1986 Oxford nylon RWS
•
•
•
•

kwaliteit: Oxford nylon
100% waterdicht door de gesealde naden
3M Scotchlite reflectietape
elastiek in de taille

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear pantalon 1985 Oxford nylon RWS, geel

M t/m 3XL

2.61.985.00

V

M-Wear pantalon 1986 Oxford nylon RWS, oranje

M t/m 3XL

2.61.986.00

V

Sioen Siopor Regular regenjas 798Z Belvill
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating, 155 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
getapete naden aan de binnenkant
rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 opgezette zakken
rond ingezette mouwen met elastiek in mouwuiteinde en vernauwing dmv drukknopen
ruglengte 85 cm (L)
vaste voering: mesh in lijf en polyamide in de mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor Regular regenjas 798Z Belvill, geel/blauw

S t/m 3XL

2.60.598.00

V

Sioen Siopor Regular regenjas 798Z Belvill, oranje/blauw

S t/m 3XL

2.60.599.00

V

Sioen Siopor Regular regenbroek 799Z Norvill
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating, 155 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
getapete naden aan de binnenkant
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiek in de lenden
vaste polyamide voering

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor Regular regenbroek 799Z Norvill, geel/blauw

S t/m 3XL

2.61.598.00

V

Sioen Siopor Regular regenbroek 799Z Norvill, oranje/blauw

S t/m 3XL

2.61.599.00

V
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Reflectie regen- en doorwerkkleding ongevoerd

Sioen Siopor Ultra jas 351A Diezel RWS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester weefsel met 100% PU coating, 195 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag
met ritssluiting
2 opgezette zakken
afneembare mouwen
gebreide windvangers aan mouwuiteinden
ruglengte 85 cm (L)
vaste gewatteerde voering met 1 binnenzak
ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
inritsbaar in de Sioen jas 350A

Met mouwen

Zonder mouwen

Uitvoering
Sioen Siopor Ultra jas 351A Diezel RWS, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.60.351.00

V

Sioen Siopor Ultra regenbroek 354A Merede RWS
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester weefsel met 100% PU coating, 195 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiek in lenden
vaste polyamide voering

Uitvoering
Sioen Siopor Ultra regenbroek 354A Merede RWS, oranje

Sioen Flexothane Classic regenjas 3720 Unzen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
vaste capuchon
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 opgezette zakken met klep
raglan mouwen
mouwvernauwing onder beleg met drukknopen
onderarmventilatie
3M Scotchlite reflectietape
ruglengte 85 cm (L)

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Classic regenjas 3720 Unzen, geel

S t/m 3XL

2.60.355.00

V

Sioen Flexothane Classic regenjas 3720 Unzen, oranje

S t/m 3XL

2.60.357.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.61.354.00

V

Reflectie regen- en doorwerkkleding

ongevoerd
/ gevoerd

Sioen Flexothane Classic regenbroek 6580 Gemini
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
3M Scotchlite reflectietape
elastiek in lenden

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Classic regenbroek 6580 Gemini, geel

S t/m 3XL

2.61.395.00

V

Sioen Flexothane Classic regenbroek 6580 Gemini, oranje

S t/m 3XL

2.61.397.00

V

Sioen Flexothane Essential regenbroek 6564 Batur RWS
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PU coating, 170 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
3M Scotchlite reflectietape
elastiek in lenden

Uitvoering
Sioen Flexothane Essential regenbroek 6564 Batur RWS,
oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.61.377.00

V

M-Wear Premium parka 5567 Auring RWS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 175 gr/m²
rechtopstaande kraag
capuchon met aantreklussen in de kraag
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
dubbele stormflap
hoog frequent gelaste naden
1 napoleonzak
2 insteekzakken met klittenbandsluiting
aantrekkoord aan de onderkant
met uitneembare matelassé-voering met binnenzak met klittenbandsluiting
windvangers in de mouwen
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
M-Wear parka 5567 Auring RWS, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.45.567.00

V
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Reflectie regen- en doorwerkkleding

gevoerd

M-Wear Premium 3-in-1 parka 5575 Arthur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 175 gr/m²
rechtopstaande kraag
capuchon met aantreklussen in de kraag
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
2 opgezette zakken met klittenbandsluiting
hoog frequent gelaste naden
1 binnenzak met klittenbandsluiting
met vaste matelassé-voering
aantrekkoord aan de onderkant
met uitneembare EN 471 matelassé gevoerde bodywarmer met binnenzak met klittenbandsluiting
mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear 3-in-1 parka 5575 Arthur, geel/blauw

S t/m 3XL

2.45.575.00

V

M-Wear 3-in-1 parka 5575 Arthur, oranje/blauw

M t/m 3XL

2.45.577.00

V

M-Wear parka 0985 en 0986 Oxford nylon RWS
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Oxford nylon
100% waterdicht door de gesealde naden
3M Scotchlite reflectietape
dubbele ritssluiting met 2-weg rits en drukknopen
capuchon in de kraag
uitritsbare voering en vaste nylonvoering
2 voorzakken met rits en 1 binnenzak

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear parka 0985 Oxford nylon RWS, geel

M t/m 3XL

2.60.985.00

V

M-Wear parka 0986 Oxford nylon RWS, oranje

M t/m 4XL

2.60.986.00

V

Sioen Flexothane Essential winterregenparka 7850 Merapi RWS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PU coating, 170 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
rechtopstaande kraag
capuchon in kraag
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 ingezette zakken
rechte mouwen
3M Scotchlite reflectietape
ruglengte 85 cm (L)
uitneembare fleece met 1 binnenzak
gebreide windvangers aan mouwuiteinden

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Essential winterregenparka 7850
Merapi RWS, oranje

S t/m 3XL

2.60.367.00

V

Sioen Flexothane Essential winterregenparka 7850
Merapi RWS, geel

S t/m 3XL

2.60.375.00

V
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Reflectie regen- en doorwerkkleding

gevoerd

Sioen Flexothane Classic regenparka 7876 Parker
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
vaste capuchon
2 ingezette zakken
raglan mouwen met gebreide windvangers aan mouwuiteinden
ruglengte 90 cm (L)
3M Scotchlite reflectietape
uitritsbare/uitneembare voering: fleece in lijf en capuchon en gewatteerde voering in de mouwen

Uitvoering
Sioen Flexothane Classic regenparka 7876 Parker, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.60.427.00

V

Sioen Flexothane Classic winterregenparka 6833 Marianis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
rechtopstaande kraag met capuchon
2 opgezette zakken
mouwvernauwing d.m.v. drukknopen en gebreide windvangers in de mouwen
ruglengte 85 cm (L)
3M Scotchlite reflectietape
met uitneembare bodywarmer met 2 opgezette zakken
vaste gewatteerde voering met binnenzak

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Flexothane Classic winterregenparka 6833
Marianis, geel/groen

S t/m 3XL

2.60.463.00

Sioen Flexothane Classic winterregenparka 6833
Marianis, geel/blauw

S t/m 3XL

2.60.465.00

Sioen Flexothane Classic winterregenparka 6833
Marianis, oranje/blauw

S t/m 3XL

2.60.467.00

Vrd

V

Sioen Flexothane Classic regenparka 7883 Karymski
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
rechtopstaande kraag met capuchon
2 opgezette zakken
kimono mouwen en koord in lenden
3M Scotchlite reflectietape
ruglengte 90 cm (L)
uitneembare fleece voering met gebreide windvangers aan mouwuiteinden en 1 binnenzak

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Sioen Flexothane Classic regenparka 7883 Karymski,
geel/korenblauw

Vrd

S t/m 3XL

2.60.491.00

Sioen Flexothane Classic regenparka 7883 Karymski,
geel/groen

S t/m 3XL

2.60.494.00

Sioen Flexothane Classic regenparka 7883 Karymski,
geel/blauw

S t/m 3XL

2.60.495.00

V

Sioen Flexothane Classic regenparka 7883 Karymski,
oranje/blauw

S t/m 3XL

2.60.496.00

V

Reflectie regen- en doorwerkkleding

gevoerd

Fristads Kansas parka 100359 (GT-461)
•
•
•
•
•

kwaliteit: Airtech, 400 gr/m²
wind- en waterdicht en ademend
gewatteerd en fleecevoering
rits tot bovenin kraag
2 borstzakken met klep en rits, 2 steekzakken met klep en rits, 1 binnenzak,
1 binnentelefoonzak en een mouwzak met extra zak en telefoonzak
• verstelkoord in taille en verstelbare manchetten
• rits in voering om gemakkelijk transfers of borduringen aan te brengen
• getapete naden

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Fristads Kansas parka 100359, geel/blauw

XS t/m 3XL

2.42.192.00

Fristads Kansas parka 100359, oranje/blauw

XS t/m 3XL

2.42.193.00

Vrd

M-Wear 4-in-1 parka 0980 en 0981
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Oxford nylon
met uitneembare voering met afritsbare mouwen waardoor het ook als bodywarmer te dragen is
3M Scotchlite reflectietape
2 voorzakken met klep en 1 telefoonzak op de borst
capuchon in de kraag
verdekte ritssluiting met drukknopen en koord aan de taille
windvangers in de mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear 4-in-1 parka 0980, geel/marineblauw

S t/m 4XL

2.60.980.00

V

M-Wear 4-in-1 parka 0981, oranje/marineblauw

S t/m 4XL

2.60.981.00

V

Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 209A Skollfield
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester weefsel met 100% PU coating, 195 gr/m²
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 ingezette zakken en 1 napoleon zak
kimono mouwen met elastische polsband met klittenbandvernauwing en gebreide windvangers
koord in lenden
ruglengte 85 cm (L)
vaste mesh voering met 1 binnenzak met ritssluiting
uitneembare bodywarmer met afneembare mouwen en 2 ingezette zakken
vaste gewatteerde voering met 2 binnenzakken
ritsopening in rugvoering voor bedrukken in parka en bodywarmer

Met mouwen

Zonder mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 209A Skollfield, oranje/blauw

S t/m 4XL

2.60.552.00

V

Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 209A Skollfield, geel/groen

S t/m 4XL

2.60.553.00

Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 209A Skollfield, rood/grijs

S t/m 4XL

2.60.554.00

Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 209A Skollfield, geel/blauw

S t/m 4XL

2.60.559.00

V
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Reflectie regen- en doorwerkkleding

gevoerd

Sioen Siopor Extra regenjas 132Z Brighton
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester weefsel (cotton touch) met 100 % PU laminaat, 205 gr/m²
waterafstotende buitenstof en vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag
afneembare capuchon met kinbescherming en klep in kraag met koord
ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
2 ingezette borstzakken met ritssluiting, 2 opgezette zakken met ritssluiting en 1 napoleon zak
rond ingezette mouwen met mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
onderarmventilatie
3M Scotchlite reflectietape
elastische koord in lenden en zoom
ruglengte 85 cm (L)
vaste voering: mesh in lijf en kap + nylon in de mouwen en binnenzak en 1 portofoonzak bovendien
met ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• meerdere fleecejassen zijn in te ritsen (Sioen 131Z, 497Z en 7805)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor Extra regenjas 132Z Brighton, geel/blauw

S t/m 3XL

2.60.555.00

V

Sioen Siopor Extra regenjas 132Z Brighton, oranje/blauw

S t/m 3XL

2.60.557.00

V

Sioen Siopor Extra regenjas 132Z Brighton, oranje/groen

S t/m 3XL

2.60.558.00

Sioen Siopor Ultra regenjas 350A Boorne RWS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100 % polyester weefsel met 100% PU coating, 195 gr/m²
waterafstotende buitenstof en vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 opgezette zakken en 1 napoleon zak
raglan mouwen en elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
koord in lenden
ruglengte 85 cm (L)
vaste mesh voering
1 binnenzak met ritssluiting
ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's

De Sioen Siopor Ultra regenjas 350A Boorne is los te dragen en tevens te combineren met de
onderstaande jassen:

Sioen Siopor Ultra jas
RWS 351A Diezel
Art.nr. 2.60.351.00
Zie pag: 204

Sioen fleecejas
RWS 353A Berkel
Art.nr. 2.60.353.00
Zie pag: 194

Uitvoering
Sioen Siopor Ultra regenjas 350A Boorne RWS, oranje
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Sioen gemattelasseerde
voering 352A Lauwers
Art.nr. 2.49.070.00
Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.60.350.00

V

Reflectie regen- en doorwerkkleding

gevoerd

Sioen Siopor Ultra blouson 404A Hobson
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU coating, 195 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
verlengde rug (ruglengte 75 cm) (L)
rechtopstaande kraag en vaste capuchon
1 ingezette borstzak, 2 ingezette zakken, 1 telefoonzak, 1 micazak, 1 mouwzak en 1 pennenzak
rond ingezette mouwen
elastiek in mouweinde en vernauwing d.m.v. klittenband
vaste gewatteerde voering met 1 binnenzak en met ritsopening voor het aanbrengen van logo's

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Siopor Ultra blouson 404A Hobson, geel

S t/m 3XL

2.60.403.00

Sioen Siopor Ultra blouson 404A Hobson, oranje

S t/m 3XL

2.60.404.00

Vrd

Sioen Siopor Ultra blouson 364A Campbell
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU coating, 195 gr/m²
multifunctionele jas met uitritsbare mouwen en fleecevoering
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 opgezette borstzakken met ritssluiting, 2 ingezette zakken, 1 mouwzak + pennenzak, 1 telefoonzak
en 1 lus voor badge
afneembare mouwen met elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
elastiek in de zijkanten van de zoom
ruglengte 75 cm (L)
vaste polyamide voering
1 binnenzak en 1 opgezette zak
ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
uitneembare fleecevoering in lijf

•
•
•
•
•
•
•

Met mouwen

Zonder mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor Ultra blouson 364A Campbell, geel/blauw

S t/m 3XL

2.60.363.00

V

Sioen Siopor Ultra blouson 364A Campbell, oranje/blauw

S t/m 3XL

2.60.364.00

V

Fristads Kansas jack 100357 (GT-421)
• kwaliteit: Airtech (100% polyamide), 400 gr/m²
• rits tot bovenkant kraag
• 2 borstzakken, 2 zijzakken met klep en klittenbandsluiting, 2 zakken met klittenbandsluiting op mouw
en extra zak, 1 pennenzakje, 1 binnenzak, 1 zak voor telefoon en 1 binnenzak met rits
• D-ring
• verstelbare taille en manchetten
• extra lang rugpand

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Fristads Kansas jack 100357, geel/blauw

XS t/m 3XL

2.42.232.00

Fristads Kansas jack 100357, oranje/blauw

XS t/m 3XL

2.42.234.00

Vrd
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Reflectie regen- en doorwerkkleding

gevoerd

Fristads Kansas All Seasons jack 100407 (MPV-463)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Airtech (100% polyamide), 160 gr/m²
wind- en waterdicht en ademend
gaas- en taffeta voering van polyester
2 steekzakken met rits, 2 borstzakken met rits, 2 binnenzakken met rits en opening voor headset mobiele telefoon en 1 napoleon-zak met rits met telefoonzak en opening voor headset mobiele telefoon
verborgen ID pashouder
fleece gevoerde kraag
verstelbare en afneembare capuchon
ventilatie opening onder armen en verstelbare manchetten
verstelbaar met koord aan onderkant van jack
verlengd rugpand
rits in voering voor eenvoudig aanbrengen transfer of borduring
kan voorzien worden van voering model 100475 (PK-923)

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Fristads Kansas All Seasons jack 100407, geel/blauw

XXS t/m 3XL

2.60.321.00

Fristads Kansas All Seasons jack 100407, oranje/blauw

XXS t/m 3XL

2.60.322.00

Vrd

Fristads Kansas All Seasons broek 100406 (MPV-263)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: Airtech (100% polyamide), 160 gr/m²
wind- en waterdicht en ademend
gaas- en taffeta voering van polyester
2 steekzakken met rits en 2 achterzakken met rits
D-ring
riemlussen in taille
verhoogde achterkant
verstelbare en afneembare bretels
verstelbaar aan onderzijde broekspijpen
rits van knie tot onderzijde pantalon
kniezakken met opening aan binnenzijde

Maat XXS

Uitvoering

212

Kleur

Artikelnr

Fristads Kansas All Seasons broek 100406, geel/blauw

XXS t/m 3XL

2.61.321.00

Fristads Kansas All Seasons broek 100406, oranje/blauw

XXS t/m 3XL

2.61.322.00

Vrd

Reflectie regen- en doorwerkkleding

overalls
ongevoerd

M-Wear Premium overall 5707 Alistair RWS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 175 gr/m²
rechtopstaande kraag met capuchon met aantreklussen
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
dubbele stormflap en windvangers in de mouwen
2 zij intasten met klittenbandsluiting
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiek in de taille
hoog frequent gelaste naden
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
M-Wear overall 5707 Alistair RWS, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m 3XL

2.45.707.00

V

Sioen Flexothane Classic overall 6936 Etna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
bescherming tegen vloeibare chemicaliën
hoog frequent gelaste naden
vaste capuchon
ritssluiting onder beleg met drukknopen
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
windvangers in de mouwen
3M Scotchlite reflectietape
elastiek in lenden en de rug

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Classic overall 6936 Etna, geel

S t/m 3XL

2.44.436.00

V

Sioen Flexothane Classic overall 6936 Etna, oranje

S t/m 3XL

2.44.437.00

V

Sioen Flexothane Classic Amerikaanse overall 6669 Aoba
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
2 opgezette zakken, 2 intasten en 1 plooimeterzak
bretellen met gesp/elastische schouderbanden met clip
3M Scotchlite reflectietape
borstbovenstuk

Uitvoering
Sioen Flexothane Classic Amerikaanse overall 6669
Aoba, oranje

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.62.407.00

V
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M-Wear High Visibility Wear staat
voor kwalitatief hoogwaardige
kleding en is gemaakt van een
100% polyester drager met een
polyurethaan coating. De kleding is
daardoor zeer comfortabel en
wind- en waterdicht. Alle kleding
is gekeurd conform de EN 343 en
EN 471 normen en is voorzien van
diverse features. Zo zijn bijvoorbeeld
alle artikelen voorzien van
3M Scotchlite reflectietape.

•HIGH-VISIBILITY WEAR•

overalls
gevoerd

Reflectie regen- en doorwerkkleding
M-Wear Premium winteroverall 5777 Andres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester met PU coating, 175 gr/m²
rechtopstaande kraag
capuchon met aantreklussen in de kraag
verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
dubbele stormflap
1 portofoonzak op de borst, 1 dubbele duimstokzak en 3 opgezette zakken met klittenbandsluiting
met vaste matelassé-voering
windvangers in de mouwen
mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
extra lange 2-weg ritssluiting aan de pijpen voor gemakkelijk aan- en uittrekken
beenvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
elastiek in de taille
hoog frequent gelaste naden
3M Scotchlite reflectietape

Uitvoering
M-Wear winteroverall 5777 Andres, oranje/blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.45.777.00

V

Sioen Flexothane Classic overall 5616 Rabaul
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
rechtopstaande kraag
kap in kraag
ritssluiting onder beleg met drukknopen
2 ingezette zakken en 2 ingezette dijbeenzakken
ritssluiting onderkant benen
elastiekvernauwing in de rug
vaste gewatteerde voering
3M Scotchlite reflectietape
gebreide windvangers in de mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Flexothane Classic overall 5616 Rabaul,
blauw/geel

S t/m 3XL

2.62.436.00

V

Sioen Flexothane Classic overall 5616 Rabaul,
blauw/oranje

S t/m 3XL

2.62.437.00

V
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Vlamvertragende kleding

jassen en broeken

M-Wear Probatex werkjas 5199 FR-AST
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 99% katoen/1% bekinox, 320 gr/m²
antistatisch
verdekte drukknoopsluiting
2 borstzakken met klep
2 verticale zijzakken met klep
manchetten met drukknoopsluiting

Uitvoering
M-Wear Probatex werkjas 5199 FR-AST, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

46 t/m 66

2.25.199.00

V

M-Wear Probatex werkbroek 0199 FR-AST
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 99% katoen/1% bekinox, 320 gr/m²
antistatisch
gulpsluiting met rits
riemlussen
2 steekzakken en 1 duimstokzak
met kniezakken
elastiek in de tailleband

Uitvoering
M-Wear Probatex werkbroek 0199 FR-AST, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

46 t/m 66

2.30.199.00

V

HaVeP Proban werkjas FR-AST 3153
•
•
•
•
•

kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting met drukknoop op revers
2 voorzakken met klep, 1 borstzak met klep en 1 binnenzak
rugplooien
mouwen met steldrukkers

Class 1

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

HaVeP Proban werkjas FR-AST 3153, marineblauw

46 t/m 64

2.25.160.00

HaVeP Proban werkjas FR-AST 3153, korenblauw

46 t/m 64

2.25.161.00

HaVeP Proban werkjas FR-AST 3153, grijs

46 t/m 64

2.25.173.00

HaVeP Proban werkjas FR-AST 3153, flessengroen

46 t/m 64

2.25.175.00

Vrd

Vlamvertragende kleding

jassen en broeken

HaVeP Proban werkbroek FR-AST 8450
•
•
•
•

kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
gulpsluiting met rits
riemlussen
2 ingezette zijzakken met klep, 1 achterzak met klep, 1 duimstokzak met klep en 1 dijbeenzak met
klep
• elastiek in rug
• pijpen met steldrukkers

Class 2

Uitvoering
HaVeP Proban werkbroek FR-AST 8450, marineblauw

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.30.160.00

HaVeP Proban werkbroek FR-AST 8450, korenblauw

46 t/m 64

2.30.161.00

HaVeP Proban werkbroek FR-AST 8450, grijs

46 t/m 64

2.30.173.00

HaVeP Proban werkbroek FR-AST 8450, flessengroen

46 t/m 64

2.30.175.00

Vrd

HaVeP 5safety werkjas FR-AST 3256
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 voorzakken met klep, 1 borstzak met klep en 1 binnenzak
rugplooien
mouwen met steldrukkers
reflectieband

Class 1

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP 5safety werkjas FR-AST 3256, donkergrijs

46 t/m 64

2.22.589.00

HaVeP 5safety werkjas FR-AST 3256, marineblauw

46 t/m 64

2.22.590.00

HaVeP 5safety werkjas FR-AST 3256, korenblauw

46 t/m 64

2.22.591.00

HaVeP 5safety werkjas FR-AST 3256, oranje

46 t/m 64

2.22.596.00

HaVeP 5safety werkjas FR-AST 3256, rood

46 t/m 64

2.22.598.00

Vrd

HaVeP 5safety werkbroek FR-AST 8775
• kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
• ritssluiting
• 2 ingezette zijzakken met klep, 1 achterzak met klep, 1 duimstokzak met klep en 1 dijbeenzak met
klep
• pijpen met steldrukkers
• 3M Scotchlite reflectietape

Class 1

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP 5safety werkbroek FR-AST 8775, donkergrijs

46 t/m 64

2.27.589.00

HaVeP 5safety werkbroek FR-AST 8775, marineblauw

46 t/m 64

2.27.590.00

HaVeP 5safety werkbroek FR-AST 8775, korenblauw

46 t/m 64

2.27.591.00

HaVeP 5safety werkbroek FR-AST 8775, oranje

46 t/m 64

2.27.596.00

HaVeP 5safety werkbroek FR-AST 8775, rood

46 t/m 64

2.27.598.00

Vrd
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Vlamvertragende kleding

jassen en broeken

HaVeP Multi Protector werkjas FR-AST 30008
•
•
•
•
•

kwaliteit: 54% ppan FR/45% katoen/1% static-control, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 voorzakken met klep en 1 ingezette borstzak met klep
mouwen met steldrukkers
3M Scotchlite reflectietape

Class 1

Uitvoering
HaVeP Multi Protector werkjas FR-AST 30008, geel/blauw

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.60.853.00

Vrd

HaVeP Multi Protector werkbroek FR-AST 80008
• kwaliteit: 54% ppan FR/45% katoen/1% static-control, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
• verdekte ritssluiting
• 2 ingezette zijzakken met klep, 1 achterzak met klep, 1 duimstokzak met klep en 1 dijbeenzak
met klep
• pijpen met steldrukkers
• 3M Scotchlite reflectietape

Class 1

Uitvoering
HaVeP Multi Protector werkbroek FR-AST 80008,
geel/blauw

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.61.853.00

Vrd

HaVeP Guard werkjas FR-AST 30030
•
•
•
•

kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
verdekte drukknoopsluiting
2 voorzakken met klep en 2 borstzakken met klep
mouwen met steldrukkers

Class 1

Uitvoering
HaVeP Guard werkjas FR-AST 30030, zwart

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.22.410.00

Vrd

HaVeP Guard werkbroek FR-AST 80030
•
•
•
•

kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
ritssluiting
2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken met klep, 1 duimstokzak en 2 dijbeenzakken met klep
kniezakken

Class 1

Uitvoering
HaVeP Guard werkbroek FR-AST 80030, zwart

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.27.410.00

Vrd
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Vlamvertragende kleding

overalls

M-Wear Probatex overall 5310 FR
• kwaliteit: 100% katoen, 330 gr/m² gesanforiseerd
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 borstzakken met klep, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klep en 2 opgezette zakken met klep en
drukknoopsluiting
• kniezakken
• verstelbare tunnelelastiek
• rugplooien

Uitvoering
M-Wear Probatex overall 5310 FR, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

46 t/m 68

2.15.310.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

46 t/m 64

2.15.336.00

M-Wear Probatex overall 5320 en 5326 FR-AST
•
•
•
•

kwaliteit: 100% katoen, 330 gr/m²
antistatisch
verdekte drukknoopsluiting
2 borstzakken met klep, 1 duimstokzak , 1 achterzak met klep en 2 opgezette zakken met klep en
drukknoopsluiting
• kniezakken
• verstelbare tunnelelastiek
• rugplooien

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear Probatex overall 5320 FR-AST, marineblauw

46 t/m 68

2.15.320.00

V

M-Wear Probatex overall 5326 FR-AST, oranje

46 t/m 66

2.15.326.00

V

Off-shore overall FR-AST
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 99% katoen/1% bekinox, 320 gr/m²
antistatisch
verdekte drukknoopsluiting
rugplooien
2 voorzakken met klep, 1 achterzak met klep en 1 duimstokzak
zakdoortasten met klittenband
verstelbaar elastiek in de rug
kniezakken
reflecterende biezen

Uitvoering
Off-shore overall FR-AST, oranje
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Vlamvertragende kleding

overalls

HaVeP Proban overall FR-AST 2559 en 2725
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 ingezette zijzakken, 2 afsluitbare intasten, 2 borstzakken met klep, 1 achterzak met klep en
1 duimstokzak met klep
• elastiek in rug en rugplooien
• mouwen met steldrukker
• pijpen met steldrukkers

Class 1

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP Proban overall FR-AST 2559, korenblauw

46 t/m 66

2.15.291.00

HaVeP Proban overall FR-AST 2559, flessengroen

46 t/m 64

2.15.294.00

HaVeP Proban overall FR-AST 2559, rood

46 t/m 64

2.15.298.00

HaVeP Proban overall FR-AST 2559, marineblauw

46 t/m 66

2.15.299.00

HaVeP Proban overall FR-AST 2725, met kniezakken,
marineblauw

46 t/m 64

2.15.350.00

HaVeP Proban overall FR-AST 2725, met kniezakken,
korenblauw

46 t/m 64

2.15.351.00

Vrd

HaVeP Proban Amerikaanse overall FR-AST 2560
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
• ritssluiting
• 2 ingezette rechte zijzakken, 2 intasten, 1 borstzak met klep en pennenzakje, 1 achterzak met klep
en 1 duimstokzak met klep
• verstelbare taille d.m.v. knopen
• verstelbare elastische schouderbanden met kunststof clips

Class 1

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd
V

HaVeP Proban Amerikaanse overall FR-AST 2560, m.blauw

46 t/m 64

2.15.230.00

HaVeP Proban Amerikaanse overall FR-AST 2560, k.blauw

46 t/m 64

2.15.231.00
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Vlamvertragende kleding

overalls

HaVeP 5safety overall FR-AST 2033
•
•
•
•

kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistat, 4/1 satijnbinding, 280 gr/m²
3M Scotchlite reflectietape
verdekte drukknoopsluiting
2 zijzakken met drukknoop, 2 afsluitbare intasten, 2 borstzakken met klep, 1 achterzak
met klep en 1 duimstokzak met klep
• rugplooien
• mouwen en pijpen met steldrukkers

Class 1

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP 5safety overall FR-AST 2033, donkergrijs

46 t/m 64

2.12.389.00

HaVeP 5safety overall FR-AST 2033, marineblauw

46 t/m 64

2.12.390.00

HaVeP 5safety overall FR-AST 2033, korenblauw

46 t/m 64

2.12.391.00

HaVeP 5safety overall FR-AST 2033, oranje

46 t/m 64

2.12.393.00

HaVeP 5safety overall FR-AST 2033, rood

46 t/m 64

2.12.394.00

Vrd
V

HaVeP Multi Protector overall FR-AST 20001
• kwaliteit: 54% ppan FR/45% katoen/1% static-control, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 zijzakken met drukknoop, 2 afsluitbare intasten, 2 ingezette borstzakken met klep, 1 achterzak met
klep en 1 duimstokzak met klep
• elastiek in rug
• mouwen met steldrukkers
• pijpen met steldrukkers
• 3M Scotchlite reflectietape

Class 1

Uitvoering
HaVeP Multi Protector overall FR-AST 20001, geel/blauw
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Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.12.853.00

Vrd

Vlamvertragende kleding

overalls

HaVeP Guard overall FR-AST 20033
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 ingezette zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, 2 achterzakken met klep, 2 dijbeenzakken
met klep en 1 duimstokzak
• kniezakken
• verstelbare elastiek in rug
• mouwen met steldrukkers

Class 1

Uitvoering
HaVeP Guard overall FR-AST 20033, zwart

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.12.410.00

Vrd

HaVeP Nomex III overall FR-AST 13116
• kwaliteit: 94% nomex/5% para-aramide/1% metaal, 3/1 keperbinding, 260 gr/m²
• drukknoopsluiting
• 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, 1 achterzak, 1 mouwzakje en 1 duimstokzak

Uitvoering

Maten

Artikelnr

HaVeP Nomex III overall FR-AST 13116, korenblauw

48 t/m 66

2.15.481.00

HaVeP Nomex III overall FR-AST 13116, oranje

50 t/m 62

2.15.496.00

Vrd
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Vlamvertragende kleding

fleece

Sioen fleece jas FR 7759 Obaix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
zachte fleecestof
rechtopstaande kraag
ritssluiting met binnenbeleg
2 ingezette zakken met ritssluiting
elastiek in mouwuiteinde
elastische koord in zoom
ruglengte 75 cm (L)
1 binnenzak
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 9403, 9404 en 9728)

Uitvoering
Sioen fleece jas FR 7759 Obaix, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.49.010.00

V

Sioen fleece voering FR 7760 Liberchies en 7761 Molenbaix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
zachte fleecestof
mouwen van voering 7760 in brandvertragend gewatteerd katoen
gestikte naden
ronde hals
ritssluiting
1 opgezette borstzak en 1 binnenzak
gebreide windvangers aan mouwuiteinden van voering 7760
ruglengte 75 cm (L)
NIET AFZONDERLIJK DRAAGBAAR
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 2404, 3073, 3074, 3085, 3646, 9403, 9404 en 9728)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen fleece voering FR 7760 Liberchies, marineblauw

S t/m 3XL

2.49.020.00

V

Sioen fleece voering FR 7761 Molenbaix,
zonder mouwen, marineblauw

S t/m 3XL

2.49.000.00

V

Sioen fleece jas FR 7771 Dampremy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
zachte fleecestof
anti-pilling behandeling
rechtopstaande kraag
verdoken ritssluiting
2 ingezette zakken met ritssluiting
elastiek in mouwuiteinde
elastische koord in zoom
ruglengte 75 cm (L)
vaste vlamvertragende katoen voering met 1 binnenzak
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 9403, 9404 en 9728)

Uitvoering
Sioen fleece jas FR 7771 Dampremy, marineblauw
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.49.030.00

V

Vlamvertragende kleding

fleece

Sioen fleece jas FR-AST 7690A Desado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 49,75% Katoen/49,75% modacryl/0,5% Carbon, 300 gr/m²
zachte fleecestof
anti-pilling behandeling
gestikte naden
rechtopstaande kraag
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 ingezette zakken met ritssluiting
rond ingezette mouwen
elastiek in mouwuiteinde
elastische koord in zoom
ruglengte 75 cm (L)
1 binnenzak
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 9403, 9404 en 9728)

Uitvoering
Sioen fleece jas FR-AST 7690A Desado, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.49.040.00

V

HaVeP Multi Protector fleece vest FR-AST 40012
•
•
•
•
•

kwaliteit: 48% protex/32% katoen/18% polyester/2% negastat, 350 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
2 voorzakken met rits
gsm zakje
te gebruiken als voering in meerdere jassen (HaVeP 40001 en 40005)

Class 1

Uitvoering
HaVeP Multi Protector fleece vest FR-AST 40012,
marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.44.988.00

Vrd

Sioen fleece jas FR-AST 9896 Valier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: dubbelzijde fleece: 49,75% katoen/49,75% modacryl/0,5% Carbon, 300 gr/m²
zachte fleecestof
goede koude bescherming
ademend
anti-pilling behandeling en gestikte naden
rechtopstaande kraag
ritssluiting onder beleg met klittenband
2 ingezette zakken met ritssluiting
rond ingezette mouwen
elastiek in mouweinde
elastische koord in zoom
2 binnenzakken
ruglengte 77 cm
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 9403, 9404 en 9728)

Uitvoering
Sioen fleece jas FR-AST 9896 Valier, geel/marineblauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.49.080.00

Vrd
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Vlamvertragende kleding

fleece / truien

Sioen fleece jas FR 496Z Rainier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester dubbelzijdige fleece, 275 gr/m²
zachte fleecestof, ademend
goede koude bescherming
rechtopstaande kraag
ritssluiting
1 ingezette borstzak met ritssluiting en 2 ingezette zakken met ritssluiting
elastiek in mouwuiteinde en elastische koord in zoom
ruglengte 77 cm (L)
vaste vlamvertragende katoen voering met binnenzak
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 9403, 9404 en 9728)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen fleece jas FR 496Z Rainier, oranje/marineblauw

S t/m 3XL

2.52.775.00

V

Sioen fleece jas FR 496Z Rainier, geel/marineblauw

S t/m 3XL

2.52.776.00

V

Sioen polo FR 276A Merbes
•
•
•
•
•

kwaliteit: 63% modacryl/19 % viscose/18% acryl, 210 gr/m²
soepele stof
reflecterende tape op borst en armen (2,5 cm)
lange mouwen en kraag met knoopsluiting (3 knopen)
ruglengte 74 cm (L)

Uitvoering
Sioen polo FR 276A Merbes, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.60.098.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.60.097.00

V

Sioen polo FR-AST 277A Calvinn
•
•
•
•
•

kwaliteit: 63% modacryl/24% viscose/12% acryl/1% Negastat, 280 gr/m²
soepele stof
reflecterende tape op borst en armen (2,5 cm)
lange mouwen en kraag met knoopsluiting (3 knopen)
ruglengte 74 cm (L)

Uitvoering
Sioen polo FR-AST 277A Calvinn, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.60.099.00

V

Sioen polo FR-AST 3142 Ruapo
•
•
•
•

kwaliteit: 63% modacryl/24% viscose/12% acryl/1% Negastat, 280 gr/m²
soepele stof
lange mouwen en kraag met knoopsluiting (3 knopen)
ruglengte 74 cm (L)

Uitvoering
Sioen polo FR-AST 3142 Ruapo, geel
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Vlamvertragende kleding

bodywarmers

Sioen Siopor bodywarmer FR-AST 2578 Garnich
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
gestikte naden
rechtopstaande kraag
ritssluiting
2 opgezette zakken
elastische koord in zoom
ruglengte 75 cm (L)
vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met binnenzak
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085 en 3646)

Uitvoering
Sioen Siopor bodywarmer FR-AST 2578 Garnich,
marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.50.960.00

V

Sioen Siopor bodywarmer FR-AST 1666 Bravone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
gestikte naden
rechtopstaande kraag
ritssluiting
2 opgezette zakken
elastische koord in zoom
ruglengte 75 cm (L)
vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met binnenzak
inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085 en 3646)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor bodywarmer FR-AST 1666 Bravone,
geel/blauw

S t/m 3XL

2.50.955.00

V

Sioen Siopor bodywarmer FR-AST 1666 Bravone,
oranje/blauw

S t/m 3XL

2.50.956.00

V
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Vlamvertragende kleding

verkeersvesten

Sioen verkeersvest FR-AST 307A Hellisan
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
met gestikte naden
V-hals
klittenbandsluiting
zonder mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen verkeersvest FR-AST 307A Hellisan, geel

S t/m 3XL

2.60.205.00

V

Sioen verkeersvest FR-AST 307A Hellisan, oranje

S t/m 3XL

2.60.207.00

Sioen verkeersvest FR-AST 307A Hellisan, rood

S t/m 3XL

2.60.208.00

Sioen verkeersvest FR-AST 308A Raufar RWS
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
met gestikte naden
V-hals
klittenbandsluiting
zonder mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen verkeersvest FR-AST 308A Raufar RWS, geel

S t/m 3XL

2.60.201.00

Sioen verkeersvest FR-AST 308A Raufar RWS, oranje

S t/m 3XL

2.60.202.00

Sioen verkeersvest 9052 Elba RWS FR
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester FR mesh, 120 gr/m²
vlamvertragende mesh
gestikte naden
V-hals
ritssluiting
ruglengte 70 cm (L)

Uitvoering

228

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen verkeersvest 9052 Elba RWS FR, geel

M t/m 3XL

2.60.275.00

V

Sioen verkeersvest 9052 Elba RWS FR, oranje

M t/m 3XL

2.60.277.00

Vrd
V

Vlamvertragende regen- en doorwerkkleding
M-Wear Premium parka FR-AST 2664 Magoma en 2666 Marabe
kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating, 250 gr/m²
rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
vaste vlamvertragende katoen voering en uitneembare vlamvertragende fleecevoering in lijf en mouwen
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 opgezette zakken, 1 napoleonzak, 1 borstzak en lusje op rechterborst
rond ingezette mouwen en mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
elastisch koord in zoom
3M Scotchlite reflectietape (reflectie ook op de mouwen)
naden waterdicht getaped
voering:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering

1
x
x
x
x

Maten

Artikelnr

Vrd

M-Wear parka FR-AST 2664 Magoma, oranje/m.blauw

S t/m 3XL

2.42.664.00

V

M-Wear parka FR-AST 2666 Marabe, geel/marineblauw

S t/m 3XL

2.42.666.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.43.695.00

V

M-Wear Premium parka FR-AST 2665 Maka
kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating, 250 gr/m²
rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
vaste vlamvertragende katoen voering en uitneembare vlamvertragende fleecevoering in lijf en mouwen
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 opgezette zakken, 1 napoleonzak, 1 borstzak en lusje op rechterborst
rond ingezette mouwen en mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
elastisch koord in zoom
3M Scotchlite reflectietape
naden waterdicht getaped
voering:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering
M-Wear parka FR-AST 2665 Maka, marineblauw

1
x
x
x
x

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.42.665.00

V

M-Wear Premium broek FR-AST 3695 Moke
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating, 250 gr/m²
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiek in de lenden
vaste vlamvertragende katoen voering
50 mm 3M Scotchlite reflectietape streep
naden waterdicht getaped

Uitvoering
M-Wear broek FR-AST 3695 Moke, marineblauw
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Vlamvertragende regen- en doorwerkkleding
Sioen Flexothane Flame jas FR 1798 Alabama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU coating, 170 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
rechtopstaande kraag
capuchon in kraag
ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
2 ingezette zakken
rond ingezette mouwen
mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
ruglengte 85 cm (L)
ongevoerd
meerdere fleecejassen zijn in te ritsen (Sioen 7760, 7761, 7759, 7771 en 496Z)

Uitvoering
Sioen Flexothane Flame jas FR 1798 Alabama, m.blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.42.490.00

V

Sioen Flexothane Flame broek FR 6507 Nevada
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU coating, 170 gr/m²
hoog frequent gelaste naden
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiek in lenden
ongevoerd

Uitvoering
Sioen Flexothane Flame broek FR 6507 Nevada, m.blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.43.430.00

V

Sioen Sio-Start blouson FR-AST 7361 Waverly
kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag
capuchon in kraag
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 opgezette zakken en 1 napoleon zak
mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
elastische koord in zoom
ruglengte 85 cm (L)
vaste vlamvertragende katoen voering met binnenzak
uitneembare vlamvertragende fleecevoering in lijf met binnenzak
VOERING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering
Sioen Sio-Start blouson FR-AST 7361 Waverly, m.blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.42.555.00

V
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Vlamvertragende regen- en doorwerkkleding

Sioen Sio-Start blouson FR-AST 9485 Delano
kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 opgezette zakken en 1 napoleon zak
rond ingezette mouwen en mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
elastische koord in zoom
ruglengte 75 cm (L)
vaste vlamvertragende katoen voering met 1 binnenzak
uitneembare vlamvertragende fleecevoering in lijf met 1 binnenzak
VOERING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Sio-Start blouson FR-AST 9485 Delano, geel/m.blauw

S t/m 3XL

2.60.568.00

V

Sioen Sio-Start blouson FR-AST 9485 Delano, oranje/m.blauw

S t/m 3XL

2.60.569.00

V

Sioen Sio-Start broek FR-AST 5874 Tielson
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
beenvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiek in de taille
vaste vlamvertragende katoen voering

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Sio-Start broek FR-AST 5874 Tielson, geel/m.blauw

S t/m 3XL

2.43.605.00

V

Sioen Sio-Start broek FR-AST 5874 Tielson, oranje/m.blauw

S t/m 3XL

2.43.606.00

V

Sioen Siopor parka FR-AST 3085 Hasnon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 ingezette borstzakken met ritssluiting, 2 opgezette zakken, 1 telefoonzak, 1 napoleon zak en
2 lussen voor badges
rond ingezette mouwen en mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
ruglengte 85 cm (L)
vaste vlamvertragende katoen voering met binnenzak met ritssluiting
meerdere fleecejassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 7760, 7761, 7759, 7771,
7690A en 496Z en bodywarmers 1666, 9387 en 2578)

Uitvoering
Sioen Siopor parka FR-AST 3085 Hanson, marineblauw
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.42.560.00

V

Vlamvertragende regen- en doorwerkkleding
Sioen Siopor parka FR-AST 3074 Duffel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 ingezette borstzakken met ritssluiting, 2 opgezette zakken, 1 telefoonzak, 1 napoleon zak en
2 lussen voor badges
rond ingezette mouwen en mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
ruglengte 85 cm (L)
vaste vlamvertragende katoen voering met binnenzak met ritssluiting
meerdere fleecejassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 7760, 7761, 7759, 7771,
7690A en 496Z en bodywarmers 1666, 9387 en 2578)

Uitvoering
Sioen Siopor parka FR-AST 3074 Duffel, m.blauw/k.blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.42.561.00

V

Sioen Siopor broek FR-AST 5806 Ekofisk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
gulp met drukknopen
2 zijgleuven
enkelvernauwing met klittenband
verdoken ritssluiting in de broekspijpen
elastiek in lenden met koord
vaste vlamvertragende katoen voering

Uitvoering
Sioen Siopor broek FR-AST 5806 Ekofisk, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.43.600.00

V

Sioen Siopor blouson FR-AST 9484 Mitchell
kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof en naden waterdicht getaped
vochtabsorberende coating aan binnenkant
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 telefoonzak, 1 napoleon zak en 2 lussen voor badges
rond ingezette mouwen met mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
ruglengte 85 cm (L)
vaste vlamvertragende katoen voering
uitneembare gewatteerde vlamvertragende katoen voering met binnenzak
VOERING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor blouson FR-AST 9484 Mitchell, m.blauw/oranje

S t/m 3XL

2.60.578.00

V

Sioen Siopor blouson FR-AST 9484 Mitchell, m.blauw/geel

S t/m 3XL

2.60.579.00
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Vlamvertragende regen- en doorwerkkleding

Sioen Siopor parka FR-AST 3073 Winseler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof en naden waterdicht getaped
vochtabsorberende coating aan binnenkant
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 ingezette borstzakken met ritssluiting, 2 opgezette zakken, 1 telefoonzak, 1 napoleon
zak en 2 lussen voor badges
rond ingezette mouwen en mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
ruglengte 85 cm (L)
vaste vlamvertragende katoen voering met binnenzak met ritssluiting
meerdere fleecejassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 7760, 7761,
7759, 7771, 7690A en 496Z en bodywarmers 1666, 9387 en 2578)

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor parka FR-AST 3073 Winseler, geel/m.blauw

S t/m 3XL

2.42.545.00

V

Sioen Siopor parka FR-AST 3073 Winseler, oranje/m.blauw

S t/m 3XL

2.42.546.00

V

Sioen Siopor parka FR-AST 3073 Winseler, rood/m.blauw

S t/m 3XL

2.42.547.00

Sioen Siopor jas FR-AST 3646 Tiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof en naden waterdicht getaped
vochtabsorberende coating aan binnenkant
rechtopstaande kraag met capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
2 ingezette borstzakken met rits, 2 ingezette zakken, 1 telefoonzak, 1 napoleon zak en 1 badgelus
rond ingezette mouwen met mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
koord in lenden en zoom
ruglengte 85 cm (L)
vaste vlamvertragende katoen voering met 1 binnenzak met ritssluiting
meerdere fleecejassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece 7760, 7761, 7759, 7771,
7690A en 496Z en bodywarmers 1666, 9387 en 2578)

Uitvoering
Sioen Siopor jas FR-AST 3646 Tiel, oranje
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Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.42.556.00

Vrd

Vlamvertragende regen- en doorwerkkleding
Sioen Siopor broek FR-AST 5729 Gladstone
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100 % FR PU coating, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating en getapete naden aan binnenkant
2 zijgleuven
enkelvernauwing met klittenband, koord in lenden
ritssluiting onder beleg aan been
vaste vlamvertragende katoen voering

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Sioen Siopor broek FR-AST 5729 Gladstone, geel/m.blauw

S t/m 3XL

2.43.545.00

V

Sioen Siopor broek FR-AST 5729 Gladstone, oranje/m.blauw

S t/m 3XL

2.43.546.00

V

Sioen Siopor broek FR-AST 5729 Gladstone, rood/m.blauw

S t/m 3XL

2.43.547.00

HaVeP Multi Protector pilotjack FR-AST 50005
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 54% ppan FR/45% katoen/1% static-control, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
1 napoleonzak, 2 ingezette zijzakken met klep en 2 ingezette borstzakken met drukknoop
elastiek in rug en mouwen met elastiek
capuchon
de HaVeP Stepvoering 50018 (niet FR) is in te ritsen

Class 2

Uitvoering
HaVeP Multi Protector pilotjack FR-AST 50005, geel/m.blauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.44.987.00

Vrd

HaVeP Multi Protector parka FR-AST 40001
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 54% ppan FR/45% katoen/1% static-control, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen
1 napoleonzak, 2 voorzakken met klep en 2 ingezette borstzakken met drukknoop
verstelbare zoom
capuchon in de kraag
meerdere fleecejassen zijn in te ritsen (HaVeP 40012 en 40003)

Class 2

Uitvoering
HaVeP Multi Protector parka FR-AST 40001, geel/m.blauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.44.986.00

Vrd

HaVeP Guard parka FR-AST 40019
• kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
• verdekte ritssluiting met drukknopen
• 1 napoleonzak, 2 rechte zijzakken met klep, 2 voorzakken met klep, 2 ingezette borstzakken met
klep en 1 binnenzak met rits
• mouwen met steldrukkers
• verdekte capuchon in kraag

Class 2

Uitvoering
HaVeP Guard parka FR-AST 40019, zwart

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.48.590.00

Vrd
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Vlamvertragende regen- en doorwerkoveralls

Sioen Siopor FR-AST overall 5634 Geralton
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU coating, 250 gr/m²
waterafstotende buitenstof
vochtabsorberende coating aan binnenkant
naden waterdicht getaped
rechtopstaande kraag
afneembare capuchon
ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
1 ingezette borstzak, 2 ingezette zakken, 1 mouwzak,
1 pennenzak, 1 napoleonzak en 1 opgezette dijbeenzak
kimono mouwen
elastiek in mouweinde en vernauwing d.m.v. klittenband
ritssluiting onder beleg aan been
vaste vlamvertragende katoen voering met
1 binnenzak, opbergzak voor kap en ritsopening in
de rugvoering voor het aanbrengen van logo's

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Siopor FR-AST overall 5634 Geralton, geel/m.blauw

S t/m 3XL

2.62.425.00

Sioen Siopor FR-AST overall 5634 Geralton, oranje/m.blauw

S t/m 3XL

2.62.426.00

Vrd

Sioen Flexothane Flame overall FR 6969 Houston
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU coating, 170 gr/m²
scheurbestendig
hoog frequent gelaste naden
vaste capuchon met klep
ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
raglan mouwen
mouw - en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
elastiekvernauwing in de rug
ongevoerd
elastische windvangers in de mouwen

Uitvoering
Sioen Flexothane Flame overall FR 6969 Houston,
korenblauw
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.44.435.00

V

Lasbeschermende kleding
HaVeP 4safety lasparka 4292
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 2/2 keperbinding, 360 gr/m²
verdekte ritssluiting met drukknopen en verdekte capuchon in kraag
1 napoleonzak, 2 voorzakken met klep en 2 ingezette borstzakken met klep
verstelbare taille d.m.v. koord
uitneembare voering
mouwen met steldrukkers

Uitvoering
HaVeP 4safety lasparka 4292, blauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.48.340.00

Vrd

Lasjack van zware kwaliteit splitleder
•
•
•
•
•

kwaliteit: splitleder
drukknoopsluiting
Amerikaans model
kevlar garen gestikt
lengte: 76 cm

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m 3XL

2.70.390.00

V

Artikelnr

Vrd

Lasschort splitleder, 70 x 90 cm

2.70.100.00

V

Lasschort splitleder, 80 x 120 cm

2.70.140.00

V

Lasschort nerfleder, 70 x 90 cm

2.70.200.00

V

Lasschort nerfleder, 80 x 120 cm

2.70.240.00

V

Lasjack van zware kwaliteit splitleder, bruin

Lasjack en lasbroek van zware kwaliteit nerfleder
• kwaliteit: nerfleder
• jas met drukknoopsluiting

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Lasjack van zware kwaliteit nerfleder, naturel

S t/m XXL

2.70.480.00

V

Lasbroek van zware kwaliteit nerfleder, naturel

M t/m XXL

2.71.480.00

V

Lasschort van splitleder
• nekband en heupriempjes

Uitvoering

Buikschort van leder
Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Buikschort splitleder, 60 x 40 cm

2.70.060.00

V

Buikschort nerfleder, 60 x 40 cm

2.70.160.00

V
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Chemisch bestendige kleding

Sioen Chemtex overall 5996 Botlek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: dubbelzijdig PVC gecoate polyesterstof, 360 gr/m²
100% waterdicht
scheurbestendig
zeer sterk
hoog frequent gelaste naden
vaste kap
ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
raglan mouwen
ongevoerd

Uitvoering
Sioen Chemtex overall 5996 Botlek, groen

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.44.885.00

V

Sioen Chemtex overall 5967 Essen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: dubbelzijdig PVC gecoate polyesterstof, 360 gr/m²
scheurbestendig
zeer sterk
hoog frequent gelaste naden
vaste capuchon met klep met klittenbandsluiting
ritssluiting onder dubbel beleg met klittenband en drukknopen
raglan mouwen
windvangers in mouwen en pijpen
ongevoerd
elastische manchetten in mouwen en onderaan pijpen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Chemtex overall 5967 Essen, korenblauw

S t/m 3XL

2.44.871.00

Sioen Chemtex overall 5967 Essen, groen

S t/m 3XL

2.44.875.00

Sioen Chemflex overall 6203 Zurich
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PVC/PU coating, 390 gr/m²
vaste capuchon
ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
hoog frequent gelaste naden
raglan mouwen
mouw- en enkelvernauwing d.m.v. klittenband
knieversterking
elastiek in lenden
elastische manchetten in mouwen en onderaan pijpen

Type 3
Type 4

Uitvoering
Sioen Chemflex overall 6203 Zurich, groen
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Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.44.895.00

Vrd

Vrd
V

Chemisch bestendige kleding
Sioen Chemflex jas 2404 Bentheim
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PVC/PU coating, 390 gr/m²
vaste capuchon
ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
hoog frequent gelaste naden
windvangers met elastiek binnenin mouw
raglan mouwen
2 ingezette zakken
ongevoerd
meerdere fleecejassen zijn in te ritsen (Sioen fleece 7760 en 7761)

*
Type 4

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Sioen Chemflex jas 2404 Bentheim, marineblauw

S t/m 3XL

2.44.894.00

Sioen Chemflex jas 2404 Bentheim, groen

S t/m 3XL

2.44.896.00

Vrd

*

+

=

Type 4

Sioen Chemflex broek 5085 Stolberg
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester breisel met PVC/PU coating, 390 gr/m²
elastiek in de lenden
beenvernauwing d.m.v. klittenband
hoog frequent gelaste naden
knieversterking
ongevoerd

*
Type 4

Uitvoering
Sioen Chemflex broek 5085 Stolberg, groen

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.44.897.00

Vrd
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Brandweerkleding
De brandweerpakken of overalls die wij leveren
voldoen uiteraard aan de EN 469:2005 en halen
een prestatie niveau dat daar ver boven ligt.
Naast het afgebeelde standaard brandweerpak voor
de Benelux markt kunnen wij ook brandweerpakken
leveren die naar de wensen van de klant gemaakt zijn.

Wilt u meer informatie,
neemt u dan contact op
met afdeling verkoop.
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Bosbouwkleding
Zaagtuniek 6080
• modieus zaagtuniek met verlengd rugpand
• dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien
van 9-laagse Forstflex 6 zaagbeveiliging en daarmee geschikt voor het zagen op borsthoogte zoals
bijvoorbeeld in de hoogwerker
• buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micro-faser
• voorzien van Coolmax voering en zacht afgewerkte kraag
• het tuniek is voorzien van een binnenzak voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritssluiting
op de linker bovenarm
• zowel de schouders als de rugzijde zijn afgewerkt met reflecterende biezen welke naast het
fluorescerende oranje zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid
• voorsluiting met doorlopende rits tot in de kraag
• de flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een goed pasvorm en een
verhoogd draagcomfort

Class 1

Uitvoering
Zaagtuniek 6080, zwart/oranje

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.31.830.00

Vrd

Zaagbroek 6085
• comfortabele zwarte zaagbroek, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag
• uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micro-faser buitenstof met ventilerend
achterpand, Coolmax voering en versterkt zitvlak
• de goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en
vocht afvoer
• de broek is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6 veiligheidsinleg
• voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura
terwijl de broek voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is
afgewerkt met reflecterende biezen
• voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting
aan de taille waar tevens een gereedschapsoog is ingenaaid

Class 1
Type A

Uitvoering
Zaagbroek 6085, zwart/oranje

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.31.820.00

Vrd

Amerikaanse zaagoverall 6090
• comfortabele zwarte zaagoverall, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag
• uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micro-faser buitenstof met ventilerend
achterpand, Coolmax voering en versterkt zitvlak
• de goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en
vocht afvoer
• de overall is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6 veiligheidsinleg
• voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura
terwijl de overall voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is
afgewerkt met reflecterende biezen
• voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting en
brede elastische bretels
• op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht terwijl aan de taille
tevens een gereedschapsoog is ingenaaid

Class 1
Type A

Uitvoering
Amerikaanse zaagoverall 6090, zwart/oranje

Maten

Artikelnr

46 t/m 64

2.31.860.00

Vrd
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Reddingsvesten en drijfpakken
Mullion Mariner 275 CE reddingsvest 1MU4
• 275 Newton opblaasbare reddingsvest voor gebruik in zware weersomstandigheden of waar zware
lasten zoals gereedschappen of zware kleding worden gedragen
• hoes sluit met een rits
• D-ring in roestvrij staal gemonteerd in middenvoor om een safety line aan te bevestigen
• kruis riem
• Marine grade fluitje
• SOLAS/IMO gekeurde reflecterende band

Uitvoering
Mullion Mariner 275 CE reddingsvest 1MU4A2N06, rood

Artikelnr

Vrd

8.20.610.00

V

Mullion Hi-Rise 275 CE Solas reddingsvest 2MS1
• State of the art SOLAS 275 Newton opblaasbaar reddingsvest ontwikkeld volgens de nieuwe
SOLAS regeling MSC 200 (80) + MSC 207 (81)
• 275N opblaasbaar reddingsvest met een dubbel kamer
• tweekleurig met reflecterende bies
• hoes sluit met een rits
• D-ring in roestvrij staal gemonteerd in middenvoor om een safety line aan te bevestigen
• kruis riem
• marine grade fluitje
• SOLAS/IMO gekeurde reflecterende band
• SOLAS light die automatisch activeert in het water

Uitvoering

Artikelnr

Mullion Hi-Rise 275 CE Solas reddingsvest 2MS1A3N06, automatisch,
rood/zwart

Vrd

8.20.670.00

Mullion 275N CE FR lassers reddingsvest 1MYG
• 275 Newton CE opblaasbaar reddingsvest
• hoes met klittenband sluiting
• biedt bescherming tegen kleine deeltjes weggesprongen gesmolten metaal en tegen toevallig contact
met vlammen
• hoog draagcomfort
• gemakkelijk reinigbare hoes
• dit reddingsvest voldoet aan de volgende normen: EN 348 volgens EN 470-1/EN 367 volgens
EN 531 B1/EN 366 volgens EN 531 C3/EN 373 volgens EN 531 D2/EN 373 volgens EN 531 D3

Uitvoering
Mullion 275N CE FR lassers reddingsvest 1MYGA3VP1, zilvergrijs
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Artikelnr
8.20.675.00

Vrd

Reddingsvesten en drijfpakken
Mullion NORTH SEA 1 drijfoverall 1MHA
• wind- en waterdicht drijfpak uit 1 geheel met inherent drijfvermogen van meer dan 50 Newton
• biedt een zekere mate van bescherming tegen koud water shock en vertraagt de onderkoeling bij
onderdompeling
• volledig waterdichte stof
• alle naden zijn waterdicht
• retro-reflecterende banden op de kap en de borst
• fluorgele aanpasbare kap met visière, met ingebouwde kin- en gezichtsbescherming opgeborgen in
de kraag
• windvanger beleg
• 2 borstzakken met enveloppe kleppen en marine grade fluitje, 2 heupzakken met handwarmer,
2 binnen zakken en 1 Napoleon zak onder beleg
• aanpasbare neopreen manchetten aan de binnenzijde
• ritsen in been om gemakkelijk aan te trekken over laarzen
• vernauwing aan polsen en enkels

Uitvoering
Mullion NORTH SEA 1 drijfoverall 1MHAA2NX1,
rood/blauw

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

8.20.680.00

Vrd

Mullion X6 drijfoverall 1MH9
• inherent drijfvermogen meer dan 80 Newton (gevoerd met schuim tot aan de enkels)
• biedt een zekere mate van bescherming tegen koud water shock en vertraagt de onderkoeling bij
onderdompeling
• volledig waterdicht
• SOLAS/IMO gekeurde reflecterende band op kap, bovenarmen, polsen en enkels
• fluorgele aanpasbare kap met vizier, met ingebouwde kin- en gezichtsbescherming opgeborgen in de
kraag
• 2 heupzakken met handwarmer en 1 zak op linkerarm met enveloppe klep
• Marine grade fluitje
• 1 ID zakje met mogelijkheid om lichtje aan te hangen
• 1 extra zak op rechterarm voor stroboscoop
• aanpasbare neopreen manchetten aan de binnenzijde
• extra sterke versterkingspanelen toegevoegd op de knieën en het zitvlak (600 Denier)
• vernauwing aan polsen en enkels

Uitvoering
Mullion X6 drijfoverall 1MH9A2N07, rood

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.42.640.00

Vrd
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Disposable kleding

overalls

Microgard overall 1500, model 138
• Microgard 1500 overalls zijn ontworpen voor arbeiders die betrokken zijn bij het strippen, opruimen
en verwerken van asbest, voor algemene onderhoudswerkzaamheden, voor constructiewerken en
grote reinigingswerkzaamheden in omgevingen met veel fijnstof
• lucht- en waterdamp doorlatend (ademend) om het risico op hittestress te helpen reduceren
• de SMS-stof gebruikt in de samenstelling van de 1500 overalls heeft bewezen stofdeeltjes, groter dan
3 micron, te filteren
• siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• gestikte naden
• elastiek in de (3-delige) capuchon, aan de polsen, de taille en enkels
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Microgard overall 1500, model 138, wit

S t/m 3XL

2.66.800.00

V

Microgard overall 1500, model 138, blauw

M t/m 3XL

2.66.810.00

V

Microgard overall 1500, model 138, rood

M t/m 3XL

2.66.815.00

Microgard overall 1500 Plus, model 111
• anti-statisch pak, gebruikt voor het strippen, verwijderen of werken met asbest, algemeen onderhoud,
constructiewerkzaamheden en industriële schoonmaak
• de SMS stof gebruikt in de Microgard 1500 Plus overall is sterk ademend, wat ze ideaal maakt voor
mensen die werken in warmere omgevingen
• gestikte naden; combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
• 3-delige vaste capuchon
• elastiek in de capuchon, aan de polsen, de taille en de enkels
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
• anti-statische behandeling en siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• met duimlussen

Uitvoering

244

Maten

Artikelnr

Vrd

Microgard overall 1500 Plus, model 111, wit

S t/m 3XL

2.66.512.00

V

Microgard overall 1500 Plus, model 111, blauw

S t/m 3XL

2.66.513.00

V

Disposable kleding

overalls

Microgard overall 2000 Standard, model 111
• zorgt voor zowel bescherming als comfort met een zeer goede bescherming tegen vloeistof en
stofdeeltjes
• weert vloeibare chemicaliën af zodat er weinig gevaar is, bescherming tegen stofdeeltjes,
bescherming tegen pesticiden en barrière tegen besmettingsagentia
• ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen
• uitstekende weerstand tegen penetratie van vloeistoffen en barrière tegen fijne stofdeeltjes
( >0,01 microns)
• waterdampdoorlatend (ademend) om het risico van hittestress te helpen verminderen
• siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• geoptimaliseerde pasvorm
• geringe pluisvorming; vermindert het risico van vezelvervuiling in sommige cruciale gebieden
• anti-statisch
• duimlussen om beweging van de mouw te voorkomen, wanneer men boven het hoofd werkt
• capuchon ontworpen voor optimale pasvorm bij ademhalingstoestellen
• 3-delige capuchon
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
• elastiek in de capuchon, de taille, de polsen en enkels

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Microgard overall 2000 Standard, model 111, wit

S t/m 3XL

2.66.547.00

V

Microgard overall 2000 Standard, model 111, groen

S t/m 3XL

2.66.560.00

Microgard overall 2000 Standard, model 162
• dit model zorgt er voor om gebruikers een veiligheidsharnas te laten dragen aan de
binnenzijde van een Microgard overall 2000 Standard
• met doorsteekkanaal voor gebruik met veiligheidsharnas
• model 162 biedt hetzelfde beschermingsniveau als de Microgard 2000 Standard, maar
laat u bovendien toe om uw veiligheidsharnas aan de binnenzijde van de overall te dragen
• de valtesten werden uitgevoerd in samenwerking met T.U.V.
• uitstekende weerstand tegen penetratie van vloeistoffen en barrière tegen fijne stofdeeltjes
(>0,01 microns)
• waterdampdoorlatend (ademend) om het risico van hittestress te helpen verminderen
• siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• geoptimaliseerde pasvorm
• geringe pluisvorming; vermindert het risico van vezelvervuiling in sommige cruciale gebieden
• anti-statisch

Gebonden naden:
Superieure sterkte en een barrière
tegen vloeistof en stofdeeltjes

Uitvoering
Microgard overall 2000 Standard, model 162, wit

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.66.587.00

V
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MICROGARD® heeft zijn reputatie opgebouwd door
nieuwe technologieën en ontwerpen te introduceren in
de markt die de bescherming voor de gebruiker
verhogen, alsook het draagcomfort.
Vandaag worden ettelijke miljoenen MICROGARD®
producten gedragen over de gehele wereld, die mensen
beschermen binnen de industriële en openbare sector.

MICROGARD

®

2000

MICROGARD® 2000 STANDARD
zorgt voor zowel bescherming
als comfort met en zeer goede
bescherming tegen vloeistof
en stofdeeltjes.

MICROCHEM® 3000
is één van de lichtste en meest
comfortabele chemisch
beschermende materialen die
op dit moment op de markt zijn.

MICROCHEM® 4000
is ontworpen om een
exceptionele barrière te
vormen tegen organische en
anorganische chemische
stoffen en Besmettingsagentia.

Duimlussen om
beweging van de
mouw te voorkomen,
wanneer men boven
het hoofd werkt.

Dubbele
ritssluitingsysteem
biedt een zeer goede
afdichting tegen
vloeistoffen zonder
dat er tape hoeft
gebruikt te worden.

Dubbele
ritssluitingsysteem
biedt een zeer goede
afdichting tegen
vloeistoffen zonder
dat er tape hoeft
gebruikt te worden.

Kap ontworpen
voor optimale
pasvorm bij
ademhalingstoestellen,
meer bepaald
volgelaatsmaskers.

De chemische database van MICROGARD is nu
online beschikbaar en beschikt over de permeatieweerstand voor een breed scala aan chemische
stoffen, waaronder de door ASTM F1001 en EN ISO
6529 aanbevolen lijst van chemische stoffen. Al de
testen worden uitgevoed door onafhankelijke,
geaccrediteerde testlaboratoria.

Dubbele mouw ontwerp
zorgt voor een zeer
goede vloeistofafdichting
ter hoogte van de polsen
bij gebruik van chemisch
beschermende
handschoenen
(aftapen is vereist ).

Dubbele mouw ontwerp
zorgt voor een zeer
goede vloeistofafdichting
ter hoogte van de
polsen bij gebruik van
chemisch
beschermende
handschoenen (aftapen
is vereist ).

De belangrijkste kenmerken van de chemische database zijn:
3 Directe toegang tot meer dan 200 chemicaliën, met permeatiegegevens voor
de MICROCHEM® 3000, 4000 & 5000 stof.
3 Gebruiksvriendelijke navigatie
3 Staat u toe om de prestaties van de MICROCHEM® stof te vergelijken
Voor de meest actuele permeatiegegevens, surf naar: www.microgard.com

www.microgard.com

9 Saltmarsh Court · Priory Park · Hessle · Kingston upon Hull · United Kingdom · HU4 7DZ
Tel +44 (0) 1482 625444 · Fax +44 (0) 1482 630400 · Email sales@microgard.com · www.microgard.com

Disposable kleding

overalls

Microgard overall 2000 Comfort, model 129
• de Microgard 2000 Comfort is specifiek ontworpen voor mensen die in warmere klimaten werken of warme werkomgevingen, om het risico op hittestress te helpen verminderen
• de cruciale plekken aan de voorkant van de kleding (waaronder capuchon, armen en
benen) zijn Microgard 2000 en bieden een hoog niveau van bescherming tegen
vloeistoffen en stofdeeltjes met een laag niveau van weerstand tegen waterdamp
• het rugpand is Microgard 1500 Plus materiaal die doorlaatbaar is voor lucht en
waterdamp. Dit panel maakt luchtstroming rond het pak mogelijk, waardoor het draagcomfort verhoogd wordt
• gebonden zomen zorgen voor bescherming tegen sproeien aan de voorkant van het
kledingstuk en uitmuntende bescherming tegen deeltjes
• siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• anti-statisch
• 3-delige capuchon
• capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap
• ademend SMS-rugpand

Ademend rugpand om het risico op
hittestress te helpen reduceren

Uitvoering
Microgard overall 2000 Comfort, model 129, wit

3-delige kap

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.66.546.00

V
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Disposable kleding

overalls

Microgard overall 2000 Ts Plus, model 111
• De Microgard 2000 Ts Plus is hét product bij uitstek voor vele arbeiders uit de pharmaceutische
sector over heel de wereld
• ontworpen om waterdamp (transpiratie) uit het pak te laten ontsnappen, om de verzadiging door
vloeibare chemicaliën te weerstaan en om stofdeeltjes tot 0.01 micron in grootte voor 100% te filteren
• met zijn gestikte en getapete naden, biedt de Microgard 2000 Ts Plus een uitzonderlijk goede
barrière tegen licht gevaarlijke nevels en fijne stofdeeltjes
• siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• laag pluisgehalte,vermindert risisco op contaminatie in kritische omgevingen
• anti-statisch
• geoptimaliseerde pasvorm, verhoogt het draagcomfort en de veiligheid
• breed ingewerkte elastiek aan de pols, capuchon en enkel. Helpt om het risico op pluizen en
kruisbemetting te minimaliseren, evenals de kinband
• brede duimlussen, helpen het bewegen van de mouwen te voorkomen wanneer men boven het hoofd werkt

Deze overall is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microgard overall 2000 Ts Plus, model 111, wit

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.66.556.00

V

Microgard overall 2000 SOCO/CSI, model 128
• de speciaal voor de technische recherche ontworpen overall biedt u de essentiële balans tussen
comfort en performance
• ideaal voor forensisch onderzoek en onderzoek op plaats delict
• gebonden naden; superieure sterkte, barrière tegen vloeistof en stofdeeltjes
• extreem laag pluisgehalte; vermindert het risico op contaminatie van de plaats delict
• zelfklevende zakken; kunnen gelijk waar dan ook op het pak worden aangebracht om veilig wat
spullen op te bergen
• met dubbele duimlussen om te voorkomen dat de mouwen omhoog kruipen tijdens werkzaamheden
boven het hoofd
• anti-statisch
• elastiek aan de capuchon, polsen, taille en enkels
• 2-weg rits aan de voorzijde met hersluitbare overflap
• 2-delige capuchon en kinband

Uitvoering
Microgard overall 2000 SOCO/CSI, model 128, wit

Microgard overall 2500 Standard, model 111
• Microgard 2500 is een uniek materiaal dat zeer goede mechanische sterkte biedt, bescherming
tegen vloeistoffen en stofdeeltjes. Bereikt de hoogste classificaties voor bescherming tegen besmettingsagentia, in overeenstemming met EN 14126:2003 en ASTM F 1671 voor penetratie van bloed,
lichaamsvloeistoffen en pathogenen die door bloed worden overgebracht
• waterdampdoorlatend om het risico van hittestress te helpen verminderen, anti-statisch
• geringe pluisvorming, reduceert het risico op contaminatie in kritische omgevingen
• duimlussen om beweging van de mouw te voorkomen, wanneer men boven het hoofd werkt
• capuchon (3-delig) ontworpen om optimaal aan te sluiten bij ademhalingsapparatuur
• elastiek aan de capuchon, de polsen, de taille en de enkels
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap

Deze overall is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microgard overall 2500 Standard, model 111, wit
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.66.571.00

V

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.66.553.00

Vrd

Disposable kleding

overalls

Microgard overall 2500 Plus PAPR, model 701
• biedt volledige bescherming tegen gevaarlijke vloeistoffen en stofdeeltjes
• Microgard 2500 Plus PAPR is een volledig geïntegreerd vloeistofdicht chemisch pak. Het model
701 is ontworpen om te gebruiken in combinatie met de Scott Proflow SC / EX motorunits en filters
(worden apart verkocht)
• bescherming tegen deeltjes (waaronder ook actieve farmaceutische ingrediënten)
• weerstand tegen penetratie van chemische stoffen met weinig gevaar
• besmettingsagentia (risicogroepen 1 en 2)
• bescherming tegen vervuiling door radioactieve deeltjes
• dubbel geëlastikeerde manchetten. Maakt het mogelijk om een neveldichte verbinding te maken met
chemisch beschermende hanschoenen ( bijkomstige tapen of gebruik maken van Glove Links is vereist)
• ademende kraag in SMS stof, houdt voldoende lucht in de ademzone, maar staat toe dat overtollige
lucht zich verder doorheen het pak verspreid
• vier uitademventielen
• geïntegreerde sokken met laarsoverflap voorzien van een elastiek. De sokken zijn ontworpen aan
de binnenzijde van chemisch beschermende laarzen, waarbij de been overflap aan de buitenzijde
wordt gedragen om het indringen van chemicaliën te voorkomen
• panoramisch vizier ontwerp
• noodtrekkoord, staat toe om het pak snel uit te trekken in geval van nood of onnodige hinder voor de
gebruiker
• ultrasonisch gelaste en overtapete naden

Deze overall is ook verkrijgbaar t.b.v. motorunit Sundström SR500/SR500EX PAPR motorunit & filters
(model 700). Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microgard overall 2500 Plus PAPR, model 701, wit

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.66.583.00

Vrd

Microchem overall 3000, model 111
• Microchem 3000 is één van de lichtste en meest comfortabele chemische beschermende materialen
die op dit moment op de markt zijn. Dit duurzame materiaal dat uit drie lagen bestaat, zorgt voor
een extreem effectieve barrière tegen zowel anorganische chemische stoffen als biologische gevaren
• helder geel voor meer veiligheid van de gebruiker
• licht maar toch duurzaam
• anti-statisch
• ultrasonisch gelaste naden
• dubbele ritssluitingsysteem helpt bij het verzekeren van een afdichting die tegen vloeistoffen bestand
is, zonder dat men extra tape hoeft aan te brengen
• ontwerp van dubbele mouwen maakt het mogelijk dat er een aansluiting die tegen sproeien kan met
chemisch beschermende handschoenen (extra tapen of handschoenenkoppeling is vereist) ontstaat
• 2-delige capuchon
• capuchon, taille, dubbele mouwen en enkels met elastiek

Deze overall is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microchem overall 3000, model 111, geel

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.66.618.00

V
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Disposable kleding

overalls

Microchem overall 3000 PAPR, model 701
• biedt volledige bescherming tegen gevaarlijke vloeistoffen en stofdeeltjes
• Microchem 3000 PAPR is een volledig geïntegreerd vloeistofdicht chemisch pak. Het model 701 is
ontworpen om te gebruiken in combinatie met de Scott Proflow SC / EX motorunits en filters
(worden apart verkocht)
• ultrasoon gelaste en overtapete naden
• bescherming tegen blootstelling aan vloeibare anorganische chemische stoffen, zuren en basen
• bescherming tegen contaminatie door radioactieve stofdeeltjes
• dubbele, geëlastikeerde manchetten zorgt voor een vloeistofdichte aansluiting bij chemische beschermende handschoenen
• ademende kraag in SMS materiaal, houdt voldoende lucht in de ademzone, maar staat toe dat
overtollige lucht zich verder doorheen het pak verspreid
• vier uitademventielen
• geïntegreerde sokken met laarsoverflap voorzien van een elastiek. De sokken zijn ontworpen aan
de binnenzijde van chemisch beschermende laarzen, waarbij de been overflap aan de buitenzijde
wordt gedragen om het indringen van chemicaliën te voorkomen
• panoramisch vizier ontwerp
• noodtrekkoord, staat toe om het pak snel uit te trekken in geval van nood of onnodige hinder voor de
gebruiker

Deze overall is ook verkrijgbaar t.b.v. motorunit Sundström SR500/SR500EX PAPR motorunit & filters
(model 700). Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microchem overall 3000 PAPR, model 701, geel

Microchem overall 4000, model 111
• de Microchem 4000 is ontworpen om een exceptionele barrière te vormen tegen organische en
anorganische chemische stoffen en besmettingsagentia
• doordringing getest met meer dan 160 chemische stoffen, waaronder ook stoffen voor chemische
oorlogsvoering
• de binnenzijde die op textiel lijkt, verbetert de acceptatie door de gebruiker
• anti-statisch
• ultrasoon gelaste en getapete naden
• het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte afsluiting te voorzien zonder de noodzaak om
bijkomstige tape te gebruiken
• het dubbele manchetteontwerp maakt een neveldichte aansluiting mogelijk met chemisch bestendige
handschoenen
• 2-delige capuchon
• dubbele manchetten met rode tricot stof op de binnenmouw
• capuchon, buitenmouwen, taille en enkels met elastiek

Deze overall is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microchem overall 4000, model 111, groen
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Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.66.662.00

V

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.66.640.00

Vrd

Disposable kleding

overalls

Microchem overall 4000, model 151-G02
• ontworpen voor eerste hulp diensten en incidentenbestrijders
• overall met instap op rugzijde, voorzien van een neopreen rubberen gelaatsafdichting die naadloos
aansluit bij een volgelaatsmasker
• ideaal voor gebruik in gevaarlijke omstandigheden waar bescherming tegen geconcentreerde
chemische stoffen en besmettingsagentia vereist is
• ultrasoon gelaste en overtapete naden
• horizontale ritssluiting op de rugzijde
• geïntegreerde sokken met laarsoverflap
• omvat geïntegreerde Ansell Barrier handschoenen met overmouwen en duimlussen

Deze overall is ook verkrijgbaar zonder Ansell Barrier handschoenen, model G00 en tevens ook
beschikbaar in Microchem 5000. Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microchem overall 4000, model 151-G02, groen

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.66.677.00

Vrd

Microchem overall 4000 Apollo, model 126
• de Microchem 4000 Apollo is een volledig geïntegreerd vloeistofdicht chemisch pak, dat ontworpen is samen met Britse brandweerkorpsen en interventiediensten. Het is ontworpen om gebruikt te
worden in combinatie met een autonoom ademhalingstoestel dat aan de binnenzijde van het pak
gedragen wordt
• ultrasoon gelaste en getapete naden
• dubbele ritssluiting op de rugzijde
• zak voorzien op de rugzijde ter bescherming van het ademhalingstoestel. Is geschikt voor de meest
gangbare toestellen
• geïntegreerde sokken met laarsoverflap
• geïntegreerde Ansell Barrier handschoenen
• uitademventielen
• panoramisch vizier
• vleermuisontwerp voor meer en verbeterde bewegingsruimte
• verstelbare bretels aan de binnenkant

Uitvoering
Microchem overall 4000 Apollo, model 126, groen

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m XXL

2.66.675.00

V
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Disposable kleding

overalls

Microchem overall 4000 PAPR, model 701
• biedt volledige bescherming tegen gevaarlijke vloeistoffen en stofdeeltjes
• de Microchem 4000 PAPR is een volledig geïntegreerd vloeistofdicht chemisch pak
• het model 701 is ontworpen om te gebruiken in combinatie met de Scott Proflow SC / EX motorunits
en filters (worden apart verkocht)
• ultrasoon gelaste en overtapete naden
• bescherming tegen blootstelling aan vloeibare organische en anorganische chemische stoffen
waaronder ook stoffen voor chemische oorlogsvoering
• bescherming tegen besmettingsagentia (risicogroepen 3 en 4)
• bescherming tegen Actieve Pharmaceutische Ingrediënten
• bescherming tegen vervuiling door radioactieve stofdeeltjes
• dubbele, geëlastikeerde manchetten zorgt voor een vloeistofdichte aansluiting bij chemische
beschermende handschoenen
• ademende kraag in SMS materiaal, houdt voldoende lucht in de ademzone, maar staat toe dat
overtollige lucht zich verder doorheen het pak verspreid
• vier uitademventielen
• geïntegreerde sokken met laarsoverflap voorzien van een elastiek. De sokken zijn ontworpen aan
de binnenzijde van chemisch beschermende laarzen, waarbij de been overflap aan de buitenzijde
wordt gedragen om het indringen van chemicaliën te voorkomen
• panoramisch vizier ontwerp
• noodtrekkoord, staat toe om het pak snel uit te trekken in geval van nood of onnodige hinder voor de
gebruiker

Deze overall is ook verkrijgbaar t.b.v. motorunit Sundström SR500/SR500EX PAPR motorunit & filters
(model 700). Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microchem overall 4000 PAPR, model 701, groen

Microchem overall 5000, model 111
• de Microchem 5000 bereikt nieuwe niveaus in chemische bescherming en is ontworpen om te
beschermen
• het zeer zichtbare materiaal dat uit meerdere lagen bestaat is sterk, duurzaam en geschikt voor
arbeiders in extreem gevaarlijke gebieden, waaronder ook HAZMAT/OGS-reactieteams
• een barrière tegen talrijke organische en anorganische chemische stoffen en biologische gevaren
• zeer zichtbare heldere oranje kleur voor meer veiligheid voor de gebruiker
• > 480 minuten doorbraaktijd tegen 14 van 15 chemische stoffen opgelijst in EN ISO 6529
• anti-statisch
• innovatieve ontwerpeigenschappen omvat een dubbel ritssluitingssysteem, waarbij er geen nood is
om bijkomstige tape te gebruiken
• ultrasoon gelaste en overtapete naden
• het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte aflsluiting te voorzien zonder de noodzaak om
bijkomstige tape te gebruiken
• het dubbele manchetteontwerp zorgt voor een neveldichte verbinding met chemisch bestendige
handschoenen
• geschikt voor zones met explosiegevaar
• 2-delige capuchon
• capuchon, buitenmouwen, taille en enkels met elastiek

Deze overall is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microchem overall 5000, model 111, oranje

252

Maten

Artikelnr

M t/m 3XL

2.66.690.00

Vrd

Maten

Artikelnr

S t/m 3XL

2.66.686.00

Vrd

Disposable kleding

overalls

Microgard FR overall, model 111
• Microgard FR is een vlamvertragend materiaal dat ontworpen is om gedragen te worden over
thermisch beschermende kleding zoals Nomex of Pyrovatex, waarbij er bescherming geboden wordt
tegen stofdeeltjes en spatten van vloeistoffen zonder dat de bescherming van arbeiders in het geval
van een plotselinge brand zal worden gecompromitteerd
• de Microgard FR mag nooit als alleenstaand kledingstuk gedragen worden voor
vlamvertragende bescherming. Het pak dient altijd gedragen te worden over kledingstukken
met minimaal EN ISO 14116 Index 2 bescherming of hoger
• vlamvertragend behandelde Sontara/houtpulp/polyester materiaal met goede barrière tegen
stofdeeltjes en lichte vloeistofnevels
• lucht- en waterdampdoorlatend (ademend) om het risico op hittestress te helpen verminderen
• geoptimaliseerde pasvorm, verbetert comfort en veiligheid van drager
• gestikte naden, combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
• 2-delige capuchon
• capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
• uitwendig gestikte naden

Uitvoering
Microgard FR overall, model 111, lichtblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m 3XL

2.66.710.00

V

Microgard CFR overall, model 111
• Microgard CFR is een vlamvertragend materiaal dat ontworpen is om gedragen te worden over
thermisch beschermende kleding zoals Nomex of Pyrovatex, waarbij er bescherming geboden wordt
tegen stofdeeltjes en spatten van vloeistoffen onder druk zonder dat de bescherming van arbeiders in
het geval van een plotselinge brand zal worden gecompromitteerd
• de Microgard CFR mag nooit als alleenstaand kledingstuk gedragen worden voor
vlamvertragende bescherming. Het pak dient altijd gedragen te worden over kledingstukken
met minimaal EN ISO 14116 Index 2 bescherming of hoger
• vlamvertragende behandeld Sontara/houtpulp/polyester materiaal met PVC-barrièrefilm die de
dragers bescherming biedt tegen vloeibare chemische stoffen volgens EN 14605 Type 3 en 4
• in de meeste toepassingen waarbij er de noodzaak bestaat voor bescherming tegen chemische
nevels zonder dat de bescherming van de drager wordt gecompromitteerd in het geval van een
directe vlam op het lichaam
• geoptimaliseerde pasvorm, verhoogt het gebruikscomfort en de veiligheid
• gestikte en getapete naden, intern stikken waarbij overtapet wordt om meer sterkte te bieden en een
doeltreffende barrière tegen vloeistoffen en stofdeeltjes
• 2-delige capuchon
• capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
• dubbele ritssluiting

Uitvoering
Microgard CFR overall, model 111, rood

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m 3XL

2.66.720.00

V
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overalls

DuPont Tyvek overall Classic Xpert (CHF5S)
• het speciaal alleen door DuPont geproduceerde materiaal Tyvek geeft unieke eigenschappen, deze
eigenschappen zorgen voor een perfecte combinatie op het gebied van bescherming, duurzaamheid
en comfort. Met de Tyvek Classic Xpert zijn deze eigenschappen nog sterk verbeterd: Xtra bescherming tegen vloeistoffen, Xtra bescherming tegen stof deeltjes en Xceptioneel ontwerp voor meer
bescherming
• de Classic Xpert biedt bescherming volgens de laatste normeringen: CAT III, Type 5 en 6
(EN ISO 17491-4 : 2008 method A), EN 1073-2 Class 2 en EN 14126
• deze overall moet medewerkers bescherming bieden tegen gevaarlijke substanties, en omgekeerd
de daarvoor gevoelige producten en processen behoeden voor besmetting door de mens
• overall wordt in de regel toegepast voor de bescherming tegen vaste deeltjes (type 5) en
vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (type 6)
• capuchon met ritsafdekking
• Tyvek ritssluiting
• elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
• elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor nauw aansluitende afsluiting
• vaste 3-delige capuchon
• optimale pasvorm van de capuchon door elastiek
• uitwendig gestikte naden
• op design gebied zijn de lengte van de mouwen aangepast, hierdoor zijn geen duimlussen nodig
• capuchon ontwerp is aangepast zodat deze nog beter het gezicht afsluit en goed meebeweegt met
het hoofd
• het ritslipje is vergroot om met handschoenen aan ook het kledingstuk makkelijk aan en uit te doen
• het gehele overall design is ook meer gesneden op de huidige mens
T

Category III

Type 5

T

6

Type 6

EN ISO

1149-5:2008
New test method:
EN ISO 17491-4 Method A on both sides

EN 1073-2:2002 EN 14126:2003
Class 2

Uitvoering
DuPont Tyvek overall Classic Xpert (TYV CHF5S WH 00), wit

DuPont Tyvek overall Classic (CHF5S)
• dankzij het speciale materiaal Tyvek biedt het model Classic een goede combinatie van bescherming,
houdbaarheid en comfort
• Tyvek is een beschermende kledingstof met ingebouwde barrière en is tegelijkertijd lucht- en waterdampdoorlatend
• Tyvek Classic moet medewerkers bescherming bieden tegen gevaarlijke substanties, en omgekeerd de
daarvoor gevoelige producten en processen behoeden voor besmetting door de mens
• Tyvek Classic wordt in de regel toegepast voor de bescherming tegen vaste deeltjes (type 5) en
vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (type 6)
• capuchon met ritsafdekking
• Tyvek ritssluiting
• elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
• elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor nauw aansluitende afsluiting
• vaste 3-delige capuchon
• optimale pasvorm van de capuchon door elastiek
• uitwendig gestikte naden

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

DuPont Tyvek overall Classic (CHF5S), blauw

M t/m XXL

2.67.260.00

DuPont Tyvek overall Classic (CHF5S), groen

M t/m XXL

2.67.265.00

Vrd

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.67.222.00

V

Disposable kleding

overalls

DuPont Tyvek overall Classic Plus (CHA5T)
• met zijn met blauw tape bedekte naden is dit pak ideaal voor een omgeving met droge toxische
deeltjes of om binnendringen van vloeistoffen via de naden te voorkomen
• Tyvek pakken van type 4 maken optimaal gebruik van de bijzondere ingebouwde barrière van Tyvek,
doordat de naden even dicht zijn als het materiaal zelf
• wegens de voortreffelijke pasvorm van de capuchon is dit pak perfect geschikt voor het dragen van
mondkappen
• het pak biedt bescherming tegen direct contact met radioactieve deeltjes en bezit elektrostatische
geleidende eigenschappen
• capuchon met ritsafdekking
• Tyvek ritssluiting
• elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
• elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor een nauw aansluitende afsluiting

Uitvoering
DuPont Tyvek overall Classic Plus (CHA5T), wit

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.67.300.00

V

DuPont overall Tychem C (CHA5T)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bescherming tegen geconcentreerde anorganische chemicaliën en biologische risico's
bestand tegen vloeistofspatten tot 2 bar
geschikt voor gebruik in Ex-Zones
rits met zelfklevende, dubbele ritsoverslag die een hoge mate van bescherming en een goede
vloeistofbarrière biedt
capuchon met elastiek en zelfklevende kinoverslag voor een uitstekende aansluiting rond een stofmasker
met tape afgedichte naden met barrières die vergelijkbaar zijn met het materiaal van Tychem
beschermende kleding
elastiek rond polsen en enkels om te zorgen voor een goede afsluiting en pasvorm op kritieke punten
elastische taille voor een optimale pasvorm rond het lichaam
elastische rubberen duimlus aan het eind van de mouw. Deze moet over de duimen worden gedaan
en is uitstekend geschikt voor werk boven het hoofd wanneer er veel armbewegingen worden
gemaakt

Deze overall is ook met sokken (model CHA6T) en met dubbele ritssluiting (model CHZ5T) verkrijgbaar.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
DuPont overall Tychem C (CHA5T), geel

Maten

Artikelnr

Vrd

S t/m 3XL

2.67.442.00

V
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Tyvek
classic xperT
®

REDEFINING PROTECTION IN EVERY DETAIL
tra liquid protection
tra particulate protection
ceptional design & comfort
New Tyvek Classic Xpert takes protection in the Type 5/6 Category to a new level.
To find out more, or to request a sample, please visit
www.dpp-europe.com/TyvekClassicXpert/
®
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T

T

Category III

Type 5

Type 6
New test method:
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EN ISO
1149-5:2008
on both sides

NEW

EN 1073-2:2002 EN 14126:2003*

Class 2

NEW

NEW

*Fabric only
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Disposable kleding

overalls

DuPont overall Tychem F (CHA5T)
• bescherming tegen organische chemicaliën, hooggeconcentreerde anorganische chemicaliën en
biologische risico's
• bestand tegen vloeistofspatten tot 5 bar
• geschikt voor gebruik in Ex-Zones
• rits met zelfklevende, dubbele ritsoverslag die een hoge mate van bescherming en een goede
vloeistofbarrière biedt
• capuchon met elastiek en zelfklevende kinoverslag voor een uitstekende aansluiting rond een stofmasker
• met tape afgedichte naden met barrières die vergelijkbaar zijn met het materiaal van Tychem
beschermende kleding
• elastiek rond polsen en enkels om te zorgen voor een goede afsluiting en pasvorm op kritieke punten
• elastische taille voor een optimale pasvorm rond het lichaam
• elastische rubberen duimlus aan het eind van de mouw. Deze moet over de duimen worden gedaan
en is uitstekend geschikt voor werk boven het hoofd wanneer er veel armbewegingen worden
gemaakt

Deze overall is ook met sokken (model CHA6T) en met dubbele ritssluiting (model CHZ5) verkrijgbaar.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

DuPont overall Tychem F (CHA5T), grijs

S t/m 3XL

2.67.455.00

V

DuPont overall Tychem F (CHA5T), oranje

M t/m XXL

2.67.456.00

Spacel overall 2000
•
•
•
•
•
•

polyethyleenfilm
dikte 50 micron
elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
vaste capuchon
elastiek in taille
waterdicht

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Spacel overall 2000 (4180130), blauw

M t/m 3XL

2.68.105.00

Spacel overall 2000 (4180131), met rugventilatie, blauw

M t/m 3XL

2.68.110.00

Vrd
V

Spacel overall 3000
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gemaakt van meerlaags 100% polyethyleen
dikte 100 micron
gele buitenlaag en witte binnenlaag
gesealed zonder stiknaden voor een betere bescherming
geel van kleur voor meer zichtbaarheid
elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
vaste capuchon
geschikt als bescherming tegen stof & chemicaliën
met zelfklevende, gesealde ritssluitingafdekking

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Spacel overall 3000 (4180148), met rugventilatie, geel

M t/m 3XL

2.68.135.00

V

Spacel overall 3000 (4180149), geel

M t/m 3XL

2.68.155.00

V
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overalls /
lab- en bezoekersjassen

Overall polypropyleen
• deze disposable overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings-, verf- en spuitwerkzaamheden van
niet schadelijke aard
• deze overall kan alleen worden ingezet als beschermingsmiddel voor de onderliggende kleding
• elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
• verdekte 2-weg ritssluiting
• vaste capuchon
• doos à 50 stuks, per stuk verpakt

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Overall polypropyleen ca. 45 gram, blauw

S t/m XXL

2.66.110.00

V

Overall polypropyleen ca. 45 gram, wit

S t/m XXL

2.66.122.00

V

Overall polypropyleen ca. 70 gram, wit

L t/m XXL

2.66.142.00

V

Overall polypropyleen ca. 50 gram, CPE coated,
waterdicht, blauw

L t/m XXL

2.66.210.00

V

Overall polypropyleen ca. 50 gram, CPE coated,
waterdicht, wit

S t/m XXL

2.66.222.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

XL en XXL

2.66.461.00

V

Bezoekersjas polyethyleen
•
•
•
•
•
•
•

zonder zakken
waterdicht
eenmalig gebruik
met 5-knoops druksluiting
afmeting: 125x75 cm
dikte: 18 mu
verpakt per 12 stuks in handige kleinverpakking

Uitvoering
Bezoekersjas polyethyleen, universele maat, wit

Artikelnr

Vrd

2.65.482.00

V

Bezoekersjas polypropyleen
•
•
•
•
•

zonder zakken
met 5-knoops druksluiting
opstaande kraag
elastiek in de mouwen
gewicht 40 gram

Uitvoering
Bezoekersjas polypropyleen, wit
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lab- en bezoekersjassen

Laboratoriumjas polypropyleen
•
•
•
•
•
•

eenvoudige 3/4 model 40 grams laboratoriumjas
2 zijzakken
met 5-knoops druksluiting
opstaande kraag
elastiek in de mouwen
anti-statisch behandeld

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Laboratoriumjas polypropyleen, blauw

S t/m XXL

2.66.520.00

V

Laboratoriumjas polypropyleen, wit

M t/m XXL

2.66.522.00

V

Laboratoriumjas polypropyleen, met klittenbandsluiting, wit

universeel

2.66.525.00

V

Vrd

Microgard 1500 laboratoriumjas
• 3/4 model
• drukknoopsluiting
• extra zware kwaliteit
Microgard Laboratoriumjassen zijn ook verkrijgbaar als 2000 en 2500 model.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling verkoop.

Uitvoering
Microgard 1500 laboratoriumjas (WH15-B-00-204-03),
lengte 130 cm, blauw

Maten

Artikelnr

Vrd

M t/m XXL

2.66.102.00

V

Laboratoriumjas van Tyvek
•
•
•
•
•

3/4 model lab-jas
zonder zakken
met 5-knoops druksluiting
opstaande kraag
elastiek in de mouwen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Laboratoriumjas van Tyvek (PL30NP), wit

S t/m XXL

2.67.460.00

Laboratoriumjas van Tyvek (PL309), met 2 zijzakken, wit

S t/m XXL

2.67.461.00
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schorten

Werkschort van polyethyleen
•
•
•
•

knoopsluiting aan achterzijde
universele maat
doosverpakking schort 25 mu: 1000 stuks (10x100 stuks)
doosverpakking schort 90 mu: 150 stuks (3x50 stuks)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Werkschort van polyethyleen, 150x80 cm, 90µ, à 50 st., blauw

2.64.565.00

V

Werkschort van polyethyleen, 125x80 cm, 25µ, à 100 st., blauw

2.64.570.00

V

Werkschort van polyethyleen, 125x80 cm, 25µ, à 100 st., wit

2.64.582.00

V

Artikelnr

Vrd

2.67.582.00

V

Afscheurschort van polyethyleen op blok
•
•
•
•

dikte 22 mu
universele maat
doosverpakking scheurschort 107x78 cm: 1000 stuks (10x100 stuks)
doosverpakking scheurschort 125x80 cm: 1000 stuks (50x20 stuks)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Afscheurschort van polyethyleen, 107x78 cm, à 100 st., blauw

2.64.545.00

V

Afscheurschort van polyethyleen, 125x80 cm, à 1000 st., blauw

2.64.551.00

V

Schort van Tyvek, model PA30LO
•
•
•
•
•

met flap
twee koorden om op de rug vast te maken
universele maat
afmeting 70x108 cm
doosverpakking: 100 stuks

Uitvoering
Schort van Tyvek, model PA30LO, universele maat, wit
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accessoires

Microgard coolvest, model 218
• gemaakt met de Outlast technologie. Dit is de technologie die de oorspronkelijke
temperatuur reguleert. Het brengt uw temperatuur in evenwicht door het gebruik van
gepatenteerde Thermocules die hitte absorbeert en excessieve hitte opslaat, waarbij dit
vrij wordt gegeven wanneer u het het meest nodig heeft
• met klittenbandsluiting
• ontworpen om op de huid gedragen te worden of over een lichte basislaag,
bijvoorbeeld een polyester of katoenen t-shirt
• machinewasbaar tot 60°C
• universele maat

Uitvoering
Microgard coolvest, model 218, wit

Artikelnr

Vrd

2.65.750.00

V

Artikelnr

Vrd

4.05.100.00

V

Mondmasker met elastiek
•
•
•
•
•

3-laags
met oorlus
latexvrij
verpakt per 50 stuks in handig dispenserdoosje
doosverpakking: 40x50 stuks

Uitvoering
Mondmasker met elastiek, groen

Artikelnr

Vrd

4.05.051.00

V

Hygiënemasker
• met neusbeugel
• verpakt per 50 stuks
• doosverpakking: 20x50 stuks

Uitvoering
Hygiënemasker, wit
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Disposable kleding

accessoires

Mouw van polyethyleen
• beide zijden elastiek
• afmeting: 20 x 40 cm
• verpakt per 100 stuks

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Mouw van polyethyleen, dikte 20 mu, blauw

2.65.650.00

V

Mouw van polyethyleen, dikte 20 mu, wit

2.65.662.00

V

Mouw van polyethyleen, dikte 40 mu, blauw

2.65.670.00

V

Mouw van polyethyleen, dikte 40 mu, wit

2.65.682.00

V

Mouw van Tyvek, model PS32LA
•
•
•
•
•

beide zijden elastiek
lengte 50 cm
verpakt per paar
universele maat
doosverpakking: 100 paar

Uitvoering
Mouw van Tyvek, model PS32LA, wit

Artikelnr

Vrd

2.67.682.01

V

Bent u op zoek naar andere disposables accessoires dan verwijzen wij u
graag naar de overige hoofdgroepen. De baretjes en wokkels vindt u in
de hoofdgroep Hoofdbescherming, overschoenen kunt u terugvinden in de
hoofdgroep Been- en voetbescherming en voor de disposables handschoenen
verwijzen wij u graag naar de hoofdgroep Handbescherming.
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Schorten
Werkschort van PVC/katoen
•
•
•
•

Schort van PVC op katoenen drager
eenzijdig gecoat
olie,- loog- en zuurbestendig
kleur: bruin

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Werkschort van PVC/katoen (198-2010), 70 x 90 cm

2.64.130.00

V

Werkschort van PVC/katoen (198-2010), 90 x 110 cm

2.64.170.00

V

Werkschort van PVC/katoen (198-2010), 90 x 130 cm

2.64.190.00

V

Artikelnr

Vrd

2.64.420.00

V

Werkschort Trevipol van PVC
•
•
•
•
•
•

soepel schort van PVC op trevira drager
dubbelzijdig gecoat
voor slacht- en zuivelindustrie
vet- en bloedbestendig
scheurvast
kleur: wit

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Werkschort Trevipol van PVC (198-2020), 90 x 120 cm

2.64.232.00

V

Werkschort Trevipol van PVC (198-2020), 90 x 130 cm

2.64.242.00

Werkschort Trevipol van PVC (198-2020), 90 x 140 cm

2.64.252.00

Werkschort Bisonyl
•
•
•
•

zeer soepel en licht schort
ideaal voor gebruik in de slacht- en zuivelindustrie
bestand tegen dierlijke vetten en oliën
kleur: blauw

Uitvoering
Werkschort Bisonyl (198-2040), 80 x 120 cm
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Schorten
Sioen Duotex schort 8042 Bratislava
•
•
•
•

kwaliteit: 100% polyester weefsel met PVC coating, 300 gr/m²
ideaal voor de voedingsindustrie
afmeting: 90x120 cm
doosverpakking: 50 stuks

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Sioen Duotex schort 8042 Bratislava, wit

2.64.592.00

V

Sioen Duotex schort 8042 Bratislava, groen

2.64.594.00

V

Helly Hansen schort 70090 Harstad
•
•
•
•
•

kwaliteit: polyester met PVC coating, 400 gr/m²
ideaal voor de voedingsindustrie
oliebestendig
versterkingen aan de voorzijde
verstelbare nekband

Uitvoering
Helly Hansen schort 70090 Harstad, wit
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Artikelnr
2.64.032.00

Vrd

Accessoires
M-Wear sporttas polyester/PVC
• afmeting: 70x35x30 cm
• kleur: zwart
• ideaal voor kledingpakketten

Uitvoering
M-Wear sporttas polyester/PVC

Artikelnr

Vrd

8.80.945.00

V

Spijkerschort van splitleder
• 2-vak
• met gespsluiting

Uitvoering
Spijkerschort van splitleder

Artikelnr

Vrd

2.64.285.00

V

Fristads Kansas Basic splitlederen gereedschapsriem 100076
•
•
•
•
•
•

ideaal voor de klusjesman, timmerlui, etc.
4 zakken voor spijkers en schroeven en 7 kleine gereedschapszakjes
houder voor meetlint of smetlijn en 2 houders voor hamers
met klinknagels verstevigd
riem van 50 mm nylon
gesp die aan de zijkant opengaat

Uitvoering

Artikelnr

Fristads Kansas Basic splitlederen gereedschapsriem 100076

Vrd

8.75.741.00

Fristads Kansas draadloze schroevendraaier-/ boorhouder 100037
• voor grotere schroevendraaiers en voor boren
• met klinknagels verstevigd
• Quickgrip

Uitvoering

Artikelnr

Fristads Kansas draadloze schroevendraaier-/ boorhouder 100037

Vrd

8.75.628.00

Fristads Kansas gereedschapshouder electriciën 100917
•
•
•
•
•

4 schroevendraaierhouders
3 gereedschapszakjes
tapehouder
met klinknagels verstevigd
QuickSnap

Uitvoering
Fristads Kansas gereedschapshouder electriciën 100917

Artikelnr

Vrd

8.75.451.00
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Accessoires

Kniestukken
• gemaakt van polyethyleen schuim
• afmetingen: 150x200x15 mm
• per paar af te nemen

Uitvoering
Kniestukken, zwart

Artikelnr

Vrd

2.12.358.02

V

HaVeP kniestukken
• afmetingen: 250x150 mm
• per paar af te nemen

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

2.12.359.00

V

Artikelnr

Vrd

Fristads Kansas lederen riem 100913, 122 cm, zwart

8.75.619.00

V

Fristads Kansas lederen riem 100913, 122 cm, bruin

8.75.621.00

HaVeP kniestukken, zwart

Fristads Kansas zachte riem 100910 en 100911
• gepolsterde riem die ontlast en de druk naar de taille verplaatst 70 mm polyester
• nylon band van 40 mm met metalen gesp
• warmte-reflecterende voering

Uitvoering

Artikelnr

Fristads Kansas zachte riem 100910, lengte 135 cm

8.75.622.00

Fristads Kansas zachte riem 100911, lengte 125 cm

8.75.623.00

Vrd

Fristads Kansas lederen riem 100913, 122 cm
• gesp van antiek koper (bruine riem) of antiek zilver (zwarte riem)
• breedte 40 mm

Uitvoering

Lederen riem 4237
•
•
•
•

40 mm basic riem
oud zilveren gesp
rundleder
verstelbaar d.m.v. een schroefdeel

Uitvoering
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Kleur

Artikelnr

Vrd

Lederen riem 4237-01, zwart

85 t/m 115

2.59.960.00

V

Lederen riem 4237-06, bruin

85 t/m 115

2.59.961.00

Accessoires
Uniformriem leder 0413-01
• kleur: zwart

Uitvoering
Uniformriem leder 0413-01, zwart

Maten

Artikelnr

85 t/m 135

2.59.965.00

Vrd

Fristads Kansas bretels 100079
•
•
•
•

elastische banden
extra stevige clips en lengteregelaars in antiek koperen afwerking
singelband van 50 mm
kleur: zwart

Uitvoering
Fristads Kansas bretels 100079

Artikelnr

Vrd

8.75.611.15
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INLEIDING

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste
geluiddemping en het draagcomfort. Bij het werken in een lawaaiige omgeving, of het nu voor
een paar minuten of voor meerdere uren is, is gehoorbescherming altijd nodig. Een werknemer
die zijn gehoorbescherming afneemt, omdat hij zich hiermee niet 100% comfortabel voelt,
riskeert zijn gezondheid.

Wanneer is geluid schadelijk?

80

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstelling van 8 uur per dag. Op
dit niveau dient de werkgever gehoor beschermende middelen ter beschikking te stellen.
Vanaf 85 dB(A) is het geluid “schadelijk” en dient de werkgever technische-organisatorische maatregelen te treffen, zoals werkplekken aan de hand van pictogrammen duidelijk te
maken dat gehoorbescherming verplicht is. Let wel, lawaaibelasting is niet alleen schadelijk
voor het gehoor. Daarnaast zijn vele vormen van lichamelijke stoornissen (bijv. concentratieproblemen, maag- en darmklachten en hoge bloeddruk) door een te hoge lawaaibelasting mogelijk.

dB

Wat is dB(A)?
dB(A) is de eenheid voor de sterkte van het geluid afgestemd op de
gevoeligheid van het menselijk oor. De reden dat de dB(A) in
plaats van een gewone decibel bij geluidmetingen en geluidberekeningen
wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van het (menselijk)
oor, die voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk is.

Geluidsniveau
(in dB(A))

Maximale
tijd

80

8 uur

Hiernaast vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur bij een
bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze schadelijk is.

83

4 uur

90

48 minuten

100

5 minuten

110

30 seconden

Hieronder vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt
zonder dat deze schadelijk is.

Naald die op de
vloer valt

dB(A)

0

10

20

Zacht gefluister

30

40

50

Spraak

60

Grasmaaier

70

80

Pijndrempel van het gehoor

Klinkhamer

90

100

Opstijgende
straaljager

110

120

130

140

Pijndrempel

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een lichte
gehoorbeschadiging. Gehoorbescherming aanbevolen

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een lichte
gehoorbeschadiging. Gehoorbescherming vereist

Korte blootstelling kan blijvende
gehoorschade veroorzaken
Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een
gehoorbeschadiging van medium tot ernstige aard.
Gehoorbescherming extra zorgvuldig dragen

Wanneer eenmaal bekent is dat geluidsniveaus overschreden worden, is de beste preventie nog altijd het aanpakken van de bron. Wanneer het geluid niet ingekapseld kan worden of het niveau blijft te hoog, pas dan zijn
gehoorbeschermers een vervolgstap.
Wij bieden u een grote range oordopjes, passieve en elektronische gehoorbeschermers, die geschikt zijn voor het
werk op de bouw, in de industrie, voor de hulpdiensten, voor de doe-het-zelver en vele andere toepassingen.
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Type gehoorbescherming met toepassing
Vormbare oordoppen
De oordop langzaam met de vingertoppen tot een
dunne cilinder samenrollen. Samengedrukt houden
en diep in de gehoorgang inbrengen. Dit gaat
makkelijker wanneer u de oorschelp met de vrije
hand naar achter en omhoog trekt.

Voorgevormde oordoppen
De oordop invoeren tot u voelt dat hij afdicht,
terwijl u de oorschelp met de vrije hand naar
achter en naar boven trekt. Aanvankelijk kunnen
de oordoppen beklemmend aanvoelen, vooral als
u nooit eerder oordoppen hebt gebruikt.

Gehoorbeugels
Gehoorbeugels kunnen normaliter op dezelfde
wijze worden gereinigd als voorgevormde oordoppen. De beugel niet verbuigen omdat deze
de correcte stand van de tips en bijgevolg de
akoestische afdichting bepaalt.

Gehoorkappen
Om degelijk tegen het hoofd te liggen dient de
gehoorkap de oren volledig te omsluiten. De
hoofdbeugel zodanig instellen dat de kussens
een gelijkmatige druk rond de oren uitoefenen,
hiermee krijgt u de beste geluidsdemping.
Verwijder het haar onder de kussens vandaan.
De kussens dienen minimaal 2x per jaar
vervangen te worden of vaker in het geval dat
deze stijf worden, scheuren vertonen of niet goed
meer afdichten.
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Otoplastieken
Otoplastieken zijn persoonlijk aangemeten gehoorbeschermers. Elk otoplastiek
is uniek. Let er op dat elke vijf jaar de gehoorgang verandert in verband met
het groeien van de oren. Tijdens het productieproces van de otoplastieken
wordt er een speciaal filter geplaatst. Deze zorgt ervoor, dat al het schadelijke geluid wordt afgevlakt en de hoeveelheid dB(A) wordt gereduceerd tot
onder de toelaatbare grens van 80 dB(A). Door zijn optimale bescherming en
zijn perfecte pasvorm, is de otoplastiek de meest efficiënte en comfortabele
gehoorbescherming. Raadpleeg afdeling verkoop voor meer informatie.

Verpakking en handleiding
De volgende tabel is in iedere gebruiksaanwijzing terug te vinden.

Frequentie (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

12,1

10,7

12,4

21,4

29,5

31,7

40,1

41,7

Standaard deviatie (sf) (dB)

2,3

1,9

2,9

3,2

3,7

2,8

5,3

4,5

APV (Mf-sf) (dB)

9,8

8,8

9,5

18,2

25,8

28,9

34,8

37,2

Gemiddelde waarde (Mf) (dB)

SNR= 24 dB 				
APV
SNR
H
M
L

=
=
=
=
=

H= 30 dB

M= 20 dB

L= 13 dB

Aangenomen Protectiewaarde (Mf – sf)
Single Number Rating (enkelvoudige dempingswaarde)
Hoge frequentie dempingswaarde (LC-LA = - 2 dB)
Gemiddelde (Medium) frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 2 dB)
Lage frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 10 dB)

Deze data is verkregen via 16 mensen getest volgens EN 352. De testpersonen hebben de producten gebruikt
volgens de gebruiksinstructies en er is getest in een echo vrije ruimte.

Wat betekent SNR?
SNR is een enkelvoudig nummer rating systeem (Single Number Rating), volgens de internationale norm ISO 4869.
De testen worden uitgevoerd door commerciële laboratoria die onafhankelijk van de fabrikanten opereren.
SNR’s worden uitgedrukt in decibellen (dB’s) en worden gebruikt als leidraad voor het vergelijken van de mate
van geluid reducerende capaciteiten van de verschillende gehoorbeschermers. De SNR wordt afgetrokken van een
gemiddeld gewogen geluidsniveau om de mate van geluidsdruk aan het oor te meten als men de gehoorbeschermer
draagt. De SNR waarde staat per artikel aangegeven in de catalogus.
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Normeringen
Op gehoorbescherming zijn onderstaande normen van toepassing.
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

352-1
352-2
352-3
352-4
352-5
352-6
352-7
352-8
458		
13819-1
13819-2

Gehoorkappen
Oordoppen
Gehoorkappen met helmbevestiging
Niveau-afhankelijke gehoorkappen
Gehoorkappen met actieve ruiscompensatie
Gehoorkappen met communicatie-inrichting
Nivea-uafhankelijke gehoorproppen
Audio-gehoorkappen voor entertainment doeleinden
Keuze, zorg, gebruik, onderhoud
Fysische testen
Akoestische testen

Assortiment
Het assortiment van gehoorbescherming is onderverdeeld in diverse subgroepen. In deze groepen bieden wij u vaak
de keuze tussen onderstaande A-merken en een eigen import kwaliteit.

In de catalogus staat een selectie van producten van de diverse merken, mocht u een bepaald product van een merk
niet in onze catalogus vinden, neemt u dan contact met ons op om tot de juiste keuze te komen.
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Oordoppen

3M E-A-R oordoppen

3M E-A-R oordop Classic
• vervaardigd uit zachte schuimstof van energieabsorberend polymeer die de hele dag voor optimale
gehoorbescherming en draagcomfort zorgt
• 100% recyclebaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 28 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M E-A-R oordop Classic, doosje à 250 paar (PP-01-002)

3.13.030.00

V

3M E-A-R oordop Classic, 50 sets à 5 paar (FP-01-000)

3.13.040.00

V

3M E-A-R oordop Classic met koordje
• vervaardigd uit zachte schuimstof van energieabsorberend polymeer die de hele dag voor optimale
gehoorbescherming en draagcomfort zorgt
• 100% recyclebaar
• voorzien van een goed zichtbaar koordje van blauwkleurig vinyl
• gemiddelde dempingswaarde SNR 29 dB(A)

Uitvoering
3M E-A-R oordop Classic met koordje, à 200 paar (CC-01-000)

Artikelnr

Vrd

3.13.060.00

V

3M E-A-R oordop Classic Soft
• onder invloed van de lichaamstemperatuur wordt de schuimstof zachter en vormt de oordop zich
naar de gehoorgang. Deze vervorming zorgt voor een uitstekende afscherming tegen lawaai
• hoe langer de oordop in het oor zit, hoe zachter en comfortabeler deze wordt
• gemiddelde dempingswaarde SNR 36 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M E-A-R oordop Classic Soft, à 200 paar (PP-01-800)

3.13.020.00

V

3M E-A-R oordop Classic Soft met koordje, à 200 paar (PR-01-005)

3.13.021.00

3M E-A-R oordop E-A-RSoft Yellow Neons
•
•
•
•

vervaardigd uit langzaam expanderend polyurethaanschuim
door zijn gelijkmatige drukverdeling en flexibiliteit schermt deze comfortabele oordop uitstekend af
100% recyclebaar
gemiddelde dempingswaarde SNR 36 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M E-A-R oordop E-A-RSoft Yellow Neons, met koord, à 200 paar (ES-01-005) 3.13.065.00

V

3M E-A-R oordop E-A-RSoft Yellow Neons, à 250 paar (ES-01-001)

V

3.13.070.00

3M E-A-R oordop E-A-RSoft detectable
• voorzien van een koordje dat met metaaldetector opspoorbaar is, en voorzien van een geïntegreerde
roestvrijstalen kogel in de oordop van non-food blauwe kleur
• ideaal voor in de levensmiddelenindustrie
• vervaardigd uit langzaam expanderend polyurethaanschuim
• door zijn gelijkmatige drukverdeling en flexibiliteit schermt deze comfortabele oordop uitstekend af
• 100% recyclebaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 36 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

3M E-A-R oordop E-A-RSoft detectable met koordje, à 200 paar (ES-01-011A) 3.13.075.00

Vrd
V
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3M E-A-R oordoppen

3M E-A-R oordop E-A-RSoft Blasts
•
•
•
•

vervaardigd uit langzaam expanderend polyurethaanschuim
door zijn gelijkmatige drukverdeling en flexibiliteit schermt deze comfortabele oordop uitstekend af
100% recyclebaar
gemiddelde dempingswaarde SNR 36 dB(A)

Uitvoering
3M E-A-R oordop E-A-RSoft Blasts, à 250 paar (ES-01-003)

Artikelnr

Vrd

3.13.080.00

V

3M E-A-R oordop E-A-RSoft FX
• unieke hoge demping voor een oordop
• door zijn gladde oppervlak en zijn conische vorm laat hij zich makkelijk inbrengen en zorgt hij voor
een behaaglijke, optimale passing
• de flens die door het samenrollen ontstaat is een effectief hulpmiddel bij het inbrengen van de oordop
• 100% recyclebaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 39 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M E-A-R oordop E-A-RSoft FX, à 200 paar (ES-01-020)

3.13.110.00

V

3M E-A-R oordop E-A-RSoft FX met koord, à 200 paar (ES-01-021)

3.13.115.00

V

3M oordop 1100/1110
• de zachte hypoallergene schuimstof zorgt voor optimaal draagcomfort en lage druk binnen het oor
• zijn gladde, vuilwerende opppervlak draagt bij tot een betere hygiëne, duurzaamheid en
draagcomfort
• door zijn conische vorm is deze geschikt voor de meeste gehoorgangen en laat hij zich makkelijk
inbrengen
• 100% recyclebaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 37 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M oordop 1100 à 200 paar

3.29.030.00

V

3M oordop 1110 met koord, à 100 paar

3.29.035.00

V

3M E-A-R oordop Ultrafit
• voorgevormde plastic oordopjes met een vinyl koordje
• met zijn universele maat past de gepatenteerde Ultrafit oordop in de meeste gehoorgangen en zorgt
deze voor een hoge demping
• 100% recyclebaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 32 dB(A)

Uitvoering
3M E-A-R oordop Ultrafit, à 50 paar (UF-01-000)

3M E-A-R oordop Tracer
•
•
•
•
•

oordop is door een metaaldetector opspoorbaar
voorzien van een goed zichtbaar, door een metaaldetector opspoorbaar blauwkleurig vinyl koordje
blauw is de enige als non-food geclassificeerde kleur
ideaal voor in de levensmiddelenindustrie
met zijn universele maat past deze oordop in de meeste gehoorgangen en zorgt deze voor een hoge
demping
• 100% recyclebaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 32 dB(A)

Uitvoering
3M E-A-R oordop Tracer met koord, à 50 paar (TR-01-000)
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Artikelnr

Vrd

3.13.180.00

V

Artikelnr

Vrd

3.13.150.00

V

Oordoppen

3M E-A-R gehoorbeugels

3M E-A-R gehoorbeugel Caboflex
• deze gehoorbeugel is bijzonder geschikt voor wie regelmatig een lawaaierige ruimte binnenloopt en
deze anders comfortabel rond de nek laat hangen
• beide conische oordoppen zijn geleend om zich naar de gehoorgang te richten, zodat er een bewegingsvrije geluidsafdichting ontstaat
• 100% recyclebaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 21 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M E-A-R gehoorbeugel Caboflex (CF-01-000)

3.13.300.00

V

Reserveoordoppen t.b.v. 3M E-A-R gehoorbeugel Caboflex (CS-01-000)

3.13.300.50

3M E-A-R gehoorbeugel E-A-RCaps
• één van de lichtste gehoorbeugels op de markt
• biedt werknemers die aan lawaai worden blootgesteld de hele dag betrouwbare gehoorbescherming
en is tegelijk geschikt als éénmalige gehoorbeschermer voor bezoekers
• met langzaam expanderende schuimstof
• 100% recyclebaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 23 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M E-A-R gehoorbeugel E-A-RCaps (EC-01-000)

3.13.270.00

V

Reserveoordoppen t.b.v. 3M E-A-R gehoorbeugel E-A-RCaps (ES-01-300)

3.13.270.50

3M gehoorbeugel 1310
•
•
•
•
•
•

de buigzame beugel laat zich individueel aanpassen
de zachte afgeronde oordoppen zorgen voor een gereduceerde druk en een comfortabele afdichting
de 3M 1310 is met zijn 13 gram een echte lichtgewicht
met langzaam expanderende schuimstof
100% recyclebaar
gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M gehoorbeugel 1310

3.29.310.00

V

Reservedoppen (1311) t.b.v. 3M gehoorbeugel 1310

3.29.311.00

V

3M E-A-R gehoorbeugel Swerve
•
•
•
•
•
•
•

deze gehoorbeugel is ontworpen om achter op de nek gedragen te worden
ronde oordoppen die de ingang van het gehoorkanaal afsluiten en zo comfortable zijn om te dragen
lage transmissie van geluid via de beugel
de beugel glijdt voorover en achterover en past zich aan de bewegingen van de gebruiker aan
met langzaam expanderende schuimstof
100% recyclebaar
gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M E-A-R gehoorbeugel Swerve (SW-01-000)

3.13.330.00

V

Reservedoppen t.b.v. 3M E-A-R gehoorbeugel Swerve (SW-01-001)

3.13.331.00

V
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3M E-A-R dispensers / check-meters

3M E-A-R One-Touch dispenser
• makkelijk te bedienen: met een eenvoudige draaiende beweging krijgt u de 3M E-A-R oordoppen uit
de trechtervormige houder rechtstreeks in de hand
• de draaiknop is van voren en van beide zijkanten bereikbaar, zodat u de dispenser met één hand
zowel links- als rechtsdraaiend kunt bedienen
• gemakkelijk overal te plaatsen of aan de wand te bevestigen
• de 3M E-A-R One-Touch dispenser is geschikt voor de volgende refills met 3M E-A-R oordoppen:
Classic, Soft Neons, Soft Blasts, Superfit 33, Classic Soft en Peltor Next Solar

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M E-A-R One-Touch dispenser (ongevuld) (PD-01-000)

3.13.400.00

V

3M E-A-R Classic OT-refill, à 500 paar (PD-01-001)

3.13.410.00

V

3M E-A-RSoft Yellow Neons OT-refill, à 500 paar (PD-01-002)

3.13.420.00

V

3M E-A-RSoft Blasts OT-refill, à 500 paar (PD-01-003)

3.13.430.00

3M E-A-R dispenserhouder voor wandmontage
• een E-A-R oordopdispenser aan de wand is een permanente herinnering aan de noodzakelijke
gehoorbescherming en wanneer geplaatst in een lawaaierige omgeving een uitnodiging voor zowel
het personeel als toevallige bezoekers om de oordoppen te gebruiken
• de kunststof dispenser laat zich gemakkelijk permanent aan de wand of op een andere plaats bevestigen en heeft een capaciteit van 250 paar Classic-kussenverpakkingen
• geschikt voor Classic en Soft dispenserdozen

Uitvoering
3M E-A-R dispenserhouder voor wandmontage (MD-01-002)

Artikelnr

Vrd

3.13.240.00

V

3M geluidsindicator NI-100
• de 3M geluidsindicator NI-100 waarschuwt voor mogelijk schadelijke geluidsniveaus zodat bepaald
kan worden waar gehoorbescherming moet worden gedragen. De gebruiker klikt de indicator
gewoon vast op een overhemd of jas en het ledlampje geeft aan of het geluidsniveau een waarde
overschrijdt die gevaar kan opleveren
• groen knipperen betekent dat het geluidsniveau lager is dan 85 dB(A), rood knipperen betekent dat
het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A) en gehoorbescherming moet worden gedragen

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Geluidsindicator NI-100

3.20.300.00

V

3M oplader geluidsindicator (NI-CHG)

3.20.301.00

3M Optime Sound Check-meter
• 3M heeft voor haar assortiment gehoorbescherming als onderdeel van het Optime waarschuwingssysteem een basis geluidsmeter waarmee de te volgen kleurencode wordt bepaald
• plaats de meter eenvoudigweg op de werkplek van uw werknemers om het vereiste
beschermingsniveau te bepalen
• display vertoont in stappen van één uur (tot max. acht uur) het tijdsbestek waarin de unit actief is geweest
• alvorens u een nieuwe meting uitvoert, dient u de Sound Check-meter te herstarten
• het apparaat heeft een meetnauwkeurigheid van ± 1dB
De Sound Check-meter wordt met een opbergkoffer geleverd. Deze sterke, vergrendelbare opbergkoffer
zorgt voor de hoogwaardige bescherming van die uw Sound Check-meter nodig heeft. De voering van
hogedichtheidsschuimstof houdt de meter veilig op zijn plaats en beschermt deze tegen inslag en trillingen. In de deksel van de koffer zit een documentenvak voor foto's, folders en andere documentatie.

Uitvoering
3M Optime Sound Check-meter met Euro-voeding
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Artikelnr
3.20.302.00

Vrd

Oordoppen

howard leight oordoppen

Howard Leight oordop Laser Lite
•
•
•
•
•
•

bijzonder comfortabele oordop voor langdurig gebruik
ontworpen volgens de contouren van de gehoorgang
heldere kleuren maken gehoorbescherming zichtbaar en leuk
zelfregelende schuimstof zet uit voor ideale pasvorm bij iedereen
afgeronde T-vorm voor makkelijk inbrengen en dragen
gemiddelde dempingswaarde SNR 35 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Howard Leight oordop Laser Lite, à 200 paar (3301105)

3.26.155.00

Howard Leight oordop Laser Lite met koordje, à 100 paar (3301106)

3.26.135.00

Vrd
V

Howard Leight oordop Fusion
•
•
•
•

FlexiFirm kern voor makkelijk hanteren
Flens met SoftFlange design voor prima comfort en pasvorm
uniek afneembaar systeem voor veiligheidskoordje
gemiddelde dempingswaarde SNR 28 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Howard Leight oordop Fusion standaardmaat met koordje, à 50 paar (1011282) 3.25.434.00

Howard Leight oordop Fusion small met koordje, à 50 paar (1011281)

V

3.25.435.00

Howard Leight oordop Quiet
•
•
•
•
•
•

foam oordopje, die gelijk is aan te brengen zonder eerst te rollen
wasbaar met water en zeep
individueel verpakt
ronde vorm komt eenvoudig overeen met de vorm van het gehoorkanaal
ingebouwd inbrengstaafje
gemiddelde dempingswaarde SNR 28 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Howard Leight oordop Quiet, à 50 paar (1028456)

3.25.439.00

V

Howard Leight oordop Quiet met koordje, à 50 paar (1028457)

3.25.438.00

V

Howard Leight oordop Quiet navulpak à 200 paar t.b.v. Leight Source
500 wandverdeler (3301275)

3.25.425.00

V

Howard Leight oordop Laser Trak detectable
• zelfregelende schuimstof zet uit zodat de ideale pasvorm wordt bereikt voor iedere gebruiker
• non-ferro metaal en heldere kleuren, makkelijk detecteerbaar door zowel visuele als automatische
detectie
• gemiddelde dempingswaarde SNR 35 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Howard Leight oordop Laser Trak detectable met koordje, à 100 paar (3301167) 3.26.145.00 V

Bilsom oordop 303 maat L
•
•
•
•
•

zacht en conisch voor makkelijk inbrengen en verwijderen
zacht PU schuimstof zet comfortabel uit in de gehoorgang
gladde wand voor meer hygiëne
verpakt per paar in zakje
gemiddelde dempingswaarde SNR 33 dB(A)

Uitvoering
Bilsom oordop 303 maat L, à 200 paar (1005073)

Artikelnr

Vrd

3.16.100.75

V
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Howard Leight Leight Source 500 wandverdeler
• de Leight Source 500 Earplug Dispenser is gemaakt uit solide geanodiseerd aluminium en is geschikt
voor muurmontage
• het systeem werkt met een simpele draaibeweging van een hendel
• geschikt voor 500 paar Howard Leight oordoppen, te weten de Max, Max Lite, Laser Lite, MultiMax
en de Matrix

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Howard Leight Leight Source 500 wandverdeler zonder inhoud (3301273) 3.26.199.00
Howard Leight Leight Source navulpak Max à 500 paar (3301165)

3.26.102.00

Howard Leight Leight Source navulpak Laser Lite à 500 paar (3301271)

3.26.160.00

Bilsomat 400 voor Bilsom 303 oordoppen
• kan aan de muur bevestigd worden, op een tafel gezet worden of eender waar binnen handbereik
geplaatst worden
• de inhoud is altijd zichtbaar zodat nieuwe oordoppen tijdig kunnen worden aangevuld
• een opvangschaaltje verhindert dat de oordopjes op de grond vallen
• de verdeler bestaat uit 100% recycleerbare materialen
• geleverd met 400 paar oordoppen Bilsom 303

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Bilsomat 400 met 400 paar Bilsom 303 oordoppen Large (1006202)

3.16.093.00

V

Bilsomat 400 met 400 paar Bilsom 303 oordoppen Small (1006203)

3.16.093.50

Bilsomat 400 navulpak à 200 paar Bilsom 303 oordoppen Large (1006186) 3.16.100.55

V

Bilsomat 400 navulpak à 200 paar Bilsom 303 oordoppen Small (1006187) 3.16.100.65

Moldex oordop Spark Plugs
• de oordoppen zijn gemaakt volgens de anatomie van de gehoorgang en passen zich door het
polyurethaan aan de gehoorgang aan voor een optimaal draagcomfort
• 100% PVC-vrij
• gemiddelde dempingswaarde SNR 35 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex oordop Spark Plugs 7800, à 200 paar

3.18.780.00

V

Moldex oordop Spark Plugs 7801 met koordje, à 200 paar

3.18.780.10

V

Moldex oordop Spark Plugs 7802 PocketPak, à 200 paar

3.18.780.20

Moldex oordop Pura-Fit
• klassiek vormgegeven polyurethaan oordoppen
• de grote diameter en extra lengte van het oordopje zorgen voor vergroting van de dempingwaarde
en het draagcomfort
• 100% PVC-vrij
• gemiddelde demping: SNR 34 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex oordop Pura-Fit 7700, à 200 paar

3.18.770.00

V

Moldex oordop Pura-Fit 6900 met koordje, à 200 paar

3.18.690.00

V
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moldex oordoppen

Moldex oordop Mellows
• per paar verpakte disposable oordoppen geschikt tegen lagere geluidsniveaus
• de conische vormgeving maakt het mogelijk het oordopje gemakkelijk in te brengen in de
gehoorgang waar het foam zich uit zal zetten naar de individuele anatomie van de gehoorgang
• 100% PVC-vrij
• gemiddelde dempingswaarde SNR 22 dB(A)

Uitvoering
Moldex oordop Mellows 7600, à 200 paar

Artikelnr

Vrd

3.18.791.00

V

Moldex oordop Spark Plugs Detect
• de oordoppen zijn gemaakt volgens de anatomie van de gehoorgang en passen zich door het
polyurethaan aan de gehoorgang aan voor een optimaal draagcomfort
• zowel het koord als de oordopjes zijn voorzien van metaal waardoor deze ook afzonderlijk van
elkaar volledig detecteerbaar zijn
• per paar verpakt
• 100% PVC-vrij
• gemiddelde dempingswaarde SNR 32 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Moldex oordop Spark Plugs Detect 7809, à 200 paar

Vrd

3.18.780.90

Moldex oordop Rockets
•
•
•
•
•
•

herbruikbare oordoppen van zacht materiaal met luchtkussen in de top voor een comfortabele sluiting
handig greepje voor het eenvoudig inbrengen van de oordoppen
kan keer op keer eenvoudig gereinigd en hergebruikt worden
wordt geleverd inclusief opbergdoosje
100% PVC-vrij
gemiddelde dempingswaarde SNR 30 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Moldex oordop Rockets 6400, à 50 paar

3.18.640.00

Moldex oordop Rockets 6401 met koordje, à 50 paar

3.18.640.10

Vrd
V

Moldex oordop Rockets Full Detect
• herbruikbare detecteerbare oordoppen met koordje van zacht materiaal met luchtkussen in de top
voor een comfortabele sluiting
• het materiaal is verwerkt in de oordop en het koord om volledige detectie mogelijk te maken
• handig greepje voor het eenvoudig inbrengen van de oordoppen
• kan keer op keer eenvoudig gereinigd en hergebruikt worden
• wordt geleverd inclusief opbergdoosje
• 100% PVC-vrij
• gemiddelde dempingswaarde SNR 30 dB(A)

Uitvoering
Moldex oordop Rockets Full Detect 6409, à 50 paar
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Artikelnr

Vrd

3.18.640.90

V

Oordoppen

moldex gehoorbeugels
Moldex gehoorbeugel WaveBand 2K
• modern vormgegeven gehoorbeugel voorzien van veilige, zachte en comfortabele foam doppen met
twee zachte plastic grip punten voor optimaal gebruiksgemak
• zeer licht model, slechts 12 gram
• comfortabel bij een banddruk van slechts 1,2 N
• geen contactpunten en geen storend contact geluid
• 100% PVC-vrij
• gemiddelde dempingswaarde SNR 27 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Moldex gehoorbeugel WaveBand 2K 6800

3.18.680.00

Reserveoordoppen (6825) à 50 paar
t.b.v. Moldex gehoorbeugel WaveBand 2K 6800 en Jazz-Band 2 6700

3.18.682.50

Vrd

Moldex gehoorbeugel Jazz-Band 2
•
•
•
•
•

modern vormgegeven gehoorbeugel voorzien van veilige, zachte en comfortabele foam doppen
tweesoortig beugelmateriaal vermindert de geluidsgeleiding
uniek draagkoord met veiligheidssluiting
100% PVC-vrij
gemiddelde dempingswaarde SNR 23 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex gehoorbeugel Jazz-Band 2 6700

3.18.670.00

V

Reserveoordoppen (6825) à 50 paar
t.b.v. Moldex gehoorbeugel WaveBand 2K 6800 en Jazz-Band 2 6700

3.18.682.50

Moldex gehoorbeugel Pura-Band
•
•
•
•

lichtgewicht uitvoering zorgt voor optimaal draagcomfort
wasbare oordoppen van zacht thermoplastisch materiaal
100% PVC-vrij
gemiddelde dempingswaarde SNR 22 dB(A)

Uitvoering
Moldex gehoorbeugel Pura-Band 6600

Artikelnr

Vrd

3.18.660.00

V
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MOLDEX INNOVATIES

BESCHERMING TEGEN
FIJNSTOF, NEVEL & ROOK

BESCHERMING TEGEN
GAS NEVEL EN STOF

BESCHERMING TEGEN
LAWAAI

s mall

Vouwfilter Technologie

Fil t e r Sys t e e m

[AIR Series]

EASYL CK

260%

EasyLock ® stoffilters kunnen worden gekoppeld aan de EasyLock ® gasfilters of
direct aan het masker zelf. Adapters of
separate voorgeassembleerde filters zijn
overbodig.

meer filteroppervlak

 Aanzienlijk minder
ademweerstand

®

Veilige pasvorm
voor iedere gehoorgang
Verkrijgbaar in 2 maten

 Hoge filtercapaciteit

Vanuit onze ontwikkelingsafdeling is de focus doorlopend gericht op de gebruiker en sinds 2008 ook op de bewustwording
van het gebruik van PVC-vrije producten.

Moldex-Metric AG & Co. KG,
Ebweg 1A, 2991 LS Barendrecht, Postbus 42, 2990 AA Barendrecht,
Tel: +31(0)180-530053, Fax: +31(0)180-530055 ,
info@nl.moldex-europe.com, www.moldex.nl

www.moldex.nl

Oordoppen

moldex dispensers

Moldex stations
•
•
•
•
•

praktische dispensers met vele voordelen
uniek uitgiftepunt voor Moldex Pura-Fit, Spark Plugs (Detect) en Mellows oordoppen
de wandhouder is inclusief bevestigingsmateriaal en WORDT ALTIJD APART GELEVERD
verwisselbare voorraadhouder
door eenvoudig te draaien aan de knop aan de onderzijde van de dispenser valt het dopje direct in
uw hand
• de container wordt uit hygiënisch oogpunt in zijn geheel vervangen
• 100% PVC-vrij

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex station klein met 250 paar Spark Plugs oordoppen (7825)

3.18.782.50

V

Moldex station met 500 paar Spark Plugs oordoppen (7850)

3.18.785.00

V

Moldex station klein met 250 paar Pura-Fit oordoppen (7725)

3.18.772.50

Moldex station met 500 paar Pura-Fit oordoppen (7750)

3.18.775.00

Moldex station klein met 250 paar Spark Plugs Detect oordoppen (7829)

3.18.782.90

Moldex station met 500 paar Spark Plugs Detect oordoppen (7859)

3.18.785.90

Moldex station klein met 250 paar Mellows oordoppen (7625)

3.18.792.00

V

Moldex station met 500 paar Mellows oordoppen (7650)

3.18.793.00

V

V

Moldex wandhouder 7060
• Wandhouder t.b.v. Moldex Station 7825, 7850, 7725, 7750, 7829, 7859, 7625 en 7650
• de wandhouder is inclusief bevestigingsmateriaal
• het moldex station kan in één handeling worden vervangen

Uitvoering
Moldex wandhouder 7060 t.b.v. Moldex Stations (7060)

Artikelnr

Vrd

3.18.706.00

V
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msa oordoppen

MSA oordop RIGHT small/medium
• zeer goed comfort en demping
• elke oordop wordt uitgevoerd met een zeskant holte, waardoor de dop gemakkelijk te hanteren is
wanneer u deze in het oor steekt
• de oordop kent een vlakke demping, hetgeen betekent dat spraak en waarschuwingssignalen nog
steeds hoorbaar zijn
• gemiddelde dempingswaarde SNR 33 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

MSA oordop RIGHT small/medium, à 200 paar (10087441)

3.17.105.00

MSA oordop RIGHT small/medium, navulverpakking à 200 paar
(10087442)

3.17.106.00

MSA oordop RIGHT small/medium met koordje, à 100 paar (10087443)

3.17.107.00

Vrd

MSA oordop RIGHT medium/large
• zeer goed comfort en demping
• elke oordop wordt uitgevoerd met een zeskant holte, waardoor de dop gemakkelijk te hanteren is
wanneer u deze in het oor steekt
• de oordop kent een vlakke demping, hetgeen betekent dat spraak en waarschuwingssignalen nog
steeds hoorbaar zijn
• gemiddelde dempingswaarde SNR 37 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA oordop RIGHT medium/large, à 200 paar (10087444)

3.17.110.00

V

MSA oordop RIGHT medium/large, navulverpakking à 200 paar
(10087445)

3.17.111.00

V

MSA oordop RIGHT medium/large met koordje, à 100 paar (10087446)

3.17.112.00

V

MSA oordop RIGHT medium/large detecteerbaar met koordje,
à 100 paar (10087447)

3.17.113.00

V

MSA oordop RIGHT voor hergebruik
•
•
•
•

zeer goed comfort en demping
uniek, twee flenzen, ontwerp voor betrouwbare bescherming
vervaardigd uit siliconenrubber van medische kwaliteit
gemiddelde dempingswaarde SNR 23 dB(A)

Uitvoering
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Artikelnr

MSA oordop RIGHT voor hergebruik, à 50 paar (10087449)

3.17.120.00

MSA oordop RIGHT voor hergebruik met koordje, à 50 paar (10087450)

3.17.121.00

MSA oordop RIGHT voor hergebruik detecteerbaar met koordje,
à 50 paar (10087451)

3.17.122.00

Vrd

Oordoppen

msa gehoorbeugels / dispensers
MSA gehoorbeugel RIGHT
• op dezelfde manier ontworpen als de left/RIGHT gehoorkappen met een linker en rechter oordop
• de schuimbekleding is ovaal vormgegeven voor een betere pasvorm in het buitenste deel van het oor
• het is zeer comfortabel in het gebruik, omdat de hoofdband niet beweegt wanneer de oordoppen
inzitten (minder risico op contact met kleding of andere PBM's)
• wanneer u een koord wilt bevestigen aan de hoofdband zijn er hiervoor kleine gaatjes beschikbaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 24 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

MSA gehoorbeugel RIGHT (10087452)

3.17.125.00

Reserve oordoppen t.b.v. MSA gehoorbeugel RIGHT, à 100 paar
(10087453)

3.17.126.00

Vrd

MSA gehoorbeugel DuoBand
•
•
•
•
•
•
•
•

ontworpen om optimaal comfort en veiligheid te verzekeren
met de instelbare drukband kan de drager de band op zijn of haar draagcomfort afstellen
de band is van DuoFit oordopjes voorzien zodat ze makkelijk kan worden schoongemaakt
twee flenzen, gepatenteerd ontwerp voor betrouwbare bescherming
unieke hoofdband met instelmogelijkheid voor comfort
vervaardigd uit siliconenrubber van medische kwaliteit
eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk te reinigen
gemiddelde dempingswaarde SNR 24 dB(A)

Uitvoering
MSA gehoorbeugel DuoBand (10024506)

Artikelnr

Vrd

3.17.080.00

V

MSA RIGHT dispenser
•
•
•
•

het RIGHT programma omvat ook een dispenser met een capaciteit van meer dan 2 navulzakken
U kunt dus bijvullen voordat de dispenser helemaal leeg is
uitnemen is heel gemakkelijk, gewoon draaien en er komt één oordop per keer uit
de dispenser wordt geleverd exclusief oordoppen

Uitvoering
MSA RIGHT dispenser (10087448)

Artikelnr

Vrd

3.17.115.00

V
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uvex oordoppen

uvex oordop x-fit

Art.nr. 3.17.210.00

• het ergonomisch design en het unieke PU foam, dat volgens een compleet nieuwe formule
gemaakt wordt, voorkomen irritatie van de gehoorgang; Hierdoor kan deze oordop
probleemloos en pijnloos langdurig achtereen gedragen worden
• het geluidsniveau wordt door het dragen van deze oordop dusdanig verminderd, dat de
oordop zelfs bij zeer hard geluid ingezet kan worden
• met name de lage tonen worden sterk geabsorbeerd, terwijl communicatie met anderen
nog probleemloos plaats kan vinden
• de uvex x-fit oordop is bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen, dit door het gebruikte
materiaal en de X-vorm aan het uiteinde
• gemiddelde dempingswaarde SNR 37 dB(A)

Art.nr. 3.17.211.00

Uitvoering

Art.nr. 3.17.207.00

Artikelnr

Vrd

uvex oordop x-fit, à 200 paar (2112-001)

3.17.205.00

V

uvex oordop x-fit met koordje, à 100 paar (2112-010)

3.17.210.00

V

uvex oordop x-fit, 12x5 paar (2112-015)

3.17.209.00

uvex oordop x-fit, 50 paar in minidispenser (2112-013)

3.17.207.00

uvex vervangoordoppen x-fit, à 300 paar (2112-022)

3.17.208.00

uvex oordop x-fit detec met koordje, à 100 paar (2112-011)

3.17.211.00

uvex oordop com4-fit
• met zijn compacte ergonomisch ontwerp is de uvex com4-fit uiterst comfortabel, met name voor de
kleinere oor gangen of voor langdurig gebruik
• de uvex com4-fit foam heeft een gesloten oppervlak wat de kans op besmetting vermindert
• de zachte foam doppen bieden zeer goede comfort voor de dragers in elke omgeving
• gemiddelde dempingswaarde SNR 33 dB(A)

Uitvoering
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Artikelnr

uvex oordop com4-fit, à 200 paar (2112-004)

3.17.215.00

uvex oordop com4-fit met koordje, à 100 paar (2112-012)

3.17.220.00

Vrd

Oordoppen

uvex oordoppen

uvex oordop whisper
•
•
•
•

herbruikbare voorgevormde lamellenoordoppen uit zacht elastomeer
ze bieden dankzij zachte lamellen en voorgevormd design een ongeëvenaard draagcomfort
dagelijks wasbaar met gewone zeep onder stromend water waardoor kostenbesparend
gemiddelde dempingswaarde SNR 23 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

uvex oordop whisper met koordje in hygiënebox, à 50 paar (2111-202)

3.17.240.00

uvex oordop whisper met koordje in minibox, à 50 paar (2111-201)

3.17.242.00

Vrd

uvex oordop whisper+
•
•
•
•

herbruikbare voorgevormde lamellenoordoppen uit zacht elastomeer
ze bieden dankzij zachte lamellen en voorgevormd design een ongeëvenaard draagcomfort
dagelijks wasbaar met gewone zeep onder stromend water waardoor kostenbesparend
gemiddelde dempingswaarde SNR 27 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

uvex oordop whisper+ met koordje in minibox, à 50 paar (2111-212)

3.17.243.00

uvex oordop whisper+ met koordje in hygiënebox, à 50 paar (2111-217)

3.17.241.00

Vrd

uvex oordop whisper+ detec
•
•
•
•
•
•

herbruikbare, detecteerbare, voorgevormde lamellenoordoppen uit zacht elastomeer
ze bieden dankzij zachte lamellen en voorgevormd design een ongeëvenaard draagcomfort
dagelijks wasbaar met gewone zeep onder stromend water waardoor kostenbesparend
door de blauwe kleur goed zichtbaar in productie omgevingen
ideaal voor gebruik in de foodindustrie
gemiddelde dempingswaarde SNR 27 dB(A)

Uitvoering
uvex oordop whisper+ detec met koordje in minibox, à 50 paar
(2111-213)

Artikelnr

Vrd

3.17.245.00

V
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Oordoppen

uvex gehoorbeugels / dispensers

uvex gehoorbeugel x-cap
• het innovatieve ontwerp van de uvex x-cap met unieke "ovaalvormige" zachte foam oordop, maakt
het een zeer comfortabele en praktische gehoorbeschermer
• een gewicht van slechts 8 gram, de uvex x-cap is zeer licht, waardoor het comfortabel is om te
dragen voor langere perioden en ideaal voor de mensen die zich moeten verplaatsen in en uit
lawaaiierige gebieden
• de oordopjes kunnen worden gewassen of vervangen
• gemiddelde dempingswaarde SNR 24 dB(A)

Uitvoering
uvex gehoorbeugel x-cap, à 10 stuks (2125-341)

Artikelnr

Vrd

3.17.235.00

V

uvex gehoorbeugel x-fold
• door het extra voordeel opvouwbaar te zijn, kan de x-fold gemakkelijk in elke overhemd of jas
gestopt worden
• innovatief design met unieke en ovale oordopjes
• de oordopjes kunnen worden gewassen of vervangen
• gemiddelde dempingswaarde SNR 23 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

uvex gehoorbeugel x-fold, à 5 stuks (2125-344)

Vrd

3.17.236.00

uvex reservedoppen t.b.v. x-cap en x-fold
• reserve oordoppen voor de x-cap gehoorbeugel en de x-fold gehoorbeugel
• verpakt per 5 paar in zakje

Uitvoering

Artikelnr

uvex reservedoppen t.b.v. x-cap en x-fold, à 60 paar (2125-351)

Vrd

3.17.238.00

uvex x-fit dispenser "one 2 click"
•
•
•
•
•
•

gemakkelijk te bedienen
robuuste dispenser voor wandmontage
met 1 klik ligt de oordop in de hand
geschikt voor oordoppen x-fit en com4-fit
wordt geleverd zonder vulling
geschikt voor 400 paar oordoppen

Uitvoering
uvex x-fit dispenser "one 2 click" (2112-000)
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Artikelnr
3.17.219.00

Vrd

Gehoorkappen

3m peltor - passief

3M Peltor gehoorkap H4A
• "Basic" gehoorkap geschikt voor lichte algemene werkzaamheden
• kleur: blauw
• gemiddelde dempingswaarde SNR 24 dB(A)

Uitvoering
3M Peltor gehoorkap H4A-300 met hoofdbeugel

Artikelnr

Vrd

3.19.500.00

V

3M Peltor gehoorkap Kid
• gehoorkappen voor kinderen dempen hoge geluisniveaus effectief tot een onschadelijk niveau zonder
de drager van de omgeving af te sluiten
• comfortabele gehoorkappen: met schuimplastic gevulde afdichtingsringen zorgen voor een zachte druk
• gewicht: 140 gram
• geschikt voor kinderen tot 7 jaar
• gemiddelde dempingswaarde SNR 27 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

3M Peltor gehoorkap Kid Hi-Viz met hoofdbeugel (H510AK-442-GB)

3.19.925.00

3M Peltor gehoorkap Kid neon roze met hoofdbeugel (H510AK-442-RE)

3.19.929.00

Vrd

3M Peltor gehoorkap Optime I
• een zeer breed inzetbare beschermer, gekenmerkt door een laag gewicht
• door de combinatie van een laag profiel en een inwendig zeer ruime diepte kan de beschermer heel
eenvoudig worden gecombineerd met andere uitrustingen en geeft het oor alle ruimte
• kan zowel kortere als langere tijd gedragen worden
• uitermate geschikt voor omgevingen met een lichtere mate van industrieel lawaai

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor gehoorkap Optime I met hoofbeugel, SNR 27 dB(A) (H510A-401-GU) 3.19.900.10

V

3M Peltor gehoorkap Optime I met nekbeugel, SNR 26 dB(A) (H510B-403-GU) 3.19.901.10

V

3M Peltor gehoorkap Optime I opvouwbaar, SNR 28 dB(A) (H510F-404-GU)

3.19.903.10

3M Peltor gehoorkap Optime I met helmbevestiging, SNR 26 dB(A)
(H510P3E-405-GU)

3.19.906.10

V

3M Peltor hygiëneset t.b.v. Optime I (HY51)

3.19.909.10

V
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Gehoorkappen

3m peltor - passief

3M Peltor gehoorkap Optime II
•
•
•
•

ontwikkeld voor veeleisende, lawaaierige omgevingen
biedt maximale demping, ook bij zeer lage frequenties
afdichtringen gevuld met unieke combinatie van vloeistof en schuim
de afdichtringen zijn voorzien van ventilatiekanalen en bekleed met een zacht,
bedrukt en hygïenisch folie

Opvouwbare hoofdbeugel

Nekband

Uitvoering

P3 - Helmbevestiging

Artikelnr

Vrd

3M Peltor gehoorkap Optime II met hoofdbeugel, SNR 31 dB(A)
(H520A-407-GQ)

3.19.700.10

V

3M Peltor gehoorkap Optime II met nekbeugel, SNR 31 dB(A)
(H520B-408-GQ)

3.19.701.10

V

3M Peltor gehoorkap Optime II opvouwbaar, SNR 31 dB(A)
(H520F-409-GQ)

3.19.703.10

V

3M Peltor gehoorkap Optime II met helmbevestiging, SNR 30 dB(A)
(H520P3E-410-GQ)

3.19.706.10

V

3M Peltor hygiëneset t.b.v. Optime II (HY52)

3.19.709.10

V

3M Peltor gehoorkap Optime III
• ontwikkeld voor bijzonder lawaaierige omgevingen
• bescherming is gebaseerd op een nieuwe techniek met dubbele schalen, waardoor de resonantie in
de kap tot een minimum wordt beperkt
• grootst mogelijk comfort, zelfs bij langdurig gebruik
• de brede afdichtringen zijn gevuld met een zacht schuimplastic voor de beste pasvorm en een lage
aandrukkingskracht

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

3M Peltor gehoorkap Optime III met hoofdbeugel, SNR 35 dB(A)
(H540A-411-SV)

3.19.010.10

V

3M Peltor gehoorkap Optime III met nekbeugel, SNR 35 dB(A)
(H540B-412-SV)

3.19.011.10

V

3M Peltor gehoorkap Optime III met helmbevestiging, SNR 34 dB(A)
(H540P3E-413-SV)

3.19.016.10

V

3M Peltor hygiëneset t.b.v. Optime III (HY54)

3.19.019.10

V

Gehoorkappen

3m peltor - passief / elektronisch

3M Peltor gehoorkap Optime Push To Listen
• met handmatig regelbare luisterfunctie
• door op de knop aan de zijkant van de kap te drukken wordt de geluidsdemping verlaagd zodat
men elkaar kan verstaan
• elektronisch-passieve gehoorkap, met een passieve en een elektronische zijde. Wanneer de knop
wordt ingedrukt, opent zich de geluidspoort voor communicatie
• de geluidspoort wordt na dertig seconden elektronisch gesloten, maar deze functie kan desgewenst
handmatig op een kortere tijd worden afgesteld

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor gehoorkap Optime Push To Listen met hoofdbeugel,
SNR 31 dB(A) (MT155H530A 380)

3.20.311.00

V

3M Peltor gehoorkap Optime Push To Listen met helmbevestiging,
SNR 29 dB(A) (MT155H530P3 380)

3.20.311.50

3M Peltor gehoorkap XP Radio
•
•
•
•
•
•
•

de XP Radio gehoorkappen zijn uitgevoerd in zwart en hebben zachte oorkussens
de gehoorkap heeft een tweede generatie circuitboard voor een uitstekende radio-ontvangst
op de 3,5 mm stereo audio-ingang kan een MP3-speler aangesloten worden
de gehoorkap is verkrijgbaar in twee versies: met hoofdband (zachtgevoerd) en met helmbevestiging
hij werkt op twee AA-batterijen. Deze zijn meegeleverd, net als een stereokabel
de gebruiksduur van de batterij is ongeveer 60 uur
gemiddelde dempingswaarde SNR 32 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor gehoorkap XP Radio met hoofdbeugel, (HRXP7A-01)

3.20.303.00

V

3M Peltor gehoorkap XP Radio met hoofdbeugel, oplaadbare batterij
en lader (HRXP7A-01 ACK)

3.20.303.10

3M Peltor gehoorkap XP Radio met helmbevestiging (HRXP7P3E-01)

3.20.303.05

3M Peltor gehoorkap XP Radio met helmbevestiging, oplaadbare batterij
en lader (HRXP7P3E-01 ACK)

3.20.303.15

3M Peltor gehoorkap Workstyle Radio
• gehoor beschermd en tegelijk naar de radio luisteren
• ontwikkeld voor werkzaamheden in de open lucht, zoals bosbouw, landschapsbeheer, grasmaaien, etc
• extra zachtgevoerde hoofdbeugel die het gewicht verdeelt en tweepunten ophanging met lage druk
voor langdurig draagcomfort
• zachte, vloeistof en schuimgevulde oorkussens voor extra draagcomfort
• audio input voor MP3 speler
• levensduur batterij ca. 200 uur

Uitvoering
3M Peltor gehoorkap Workstyle Radio met hoofdbeugel, SNR 32 dB(A)
(HRXS7A-01)

Artikelnr

Vrd

3.20.306.00

V

3M Peltor gehoorkap Workstyle Radio met helmbevestiging, SNR 29 dB(A)
3.20.306.10
(HRXS7P3E-01)
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Gehoorkappen

3m peltor
elektronisch / communicatie

3M Peltor gehoorkap Workstyle Alert
• comfortabele niveau afhankelijke radiogehoorkap met effectieve bescherming tegen schadelijk
lawaai. Extra gehoorbeveiliging dankzij de niveau afhankelijke functie, harde geluiden worden
gedempt en zachte geluiden worden versterkt. Radio ontvanger met stereoweergave en een bas voor
extra werkplezier
• de niveau afhankelijke functie luistert naar de omgeving en past de weergave aan. In beide
oorkappen zit een microfoon die alle geluiden opvangt. Voordat het geluid het oor bereikt, wordt de
akoestische informatie elektronisch geanalyseerd en verwerkt
• handige volumeknoppen voor radio en niveau afhankelijke functie
• korte, buigzame antenne met uitstekende ontvangst, zonder irriterende interferenties
• automatische omschakeling van stereo naar mono wanneer het signaal te zwak wordt
• FM/AM-omschakelaar
• gewicht: 400 gram
• gemiddelde dempingswaarde SNR 32 dB(A)

Uitvoering
3M Peltor gehoorkap Workstyle Alert met hoofdbeugel (M2RX7A)

Artikelnr

Vrd

3.20.308.00

V

3M Peltor gehoorkap Pro-Tac II
• bevordert de communicatie en veiligheid
• niveau afhankelijke functie waarmee het omgevingsgeluid in stereo wordt waargenomen: spraak,
machinegeluiden en waarschuwingssignalen
• veel ruimte voor de oren
• bij het uitschakelen wordt de laatste instelling opgeslagen
• headset-optie met beugel-gemonteerde microfoon
• automatische uitschakeling twee uur na de laatste activering
• levensduur batterij circa 1000 uur. Waarschuwingssignaal bij lage batterijspanning voordat de unit
wordt uitgeschakeld
• audio-aansluiting voor externe radio

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor gehoorkap Pro-Tac II met hoofdbeugel, SNR 32 dB(A)
(MT15H7A2 SV)

3.20.407.90

V

3M Peltor gehoorkap Pro-Tac II met helmbevestiging, SNR 31 dB(A)
(MT15H7P3E2 SV)

3.20.407.95

3M Peltor gehoorkap Lite-Com III PMR446
• uitvoering met 8 kanalen in de PMR 446 MHz band
• 38 subkanalen op de PMR-kanalen, waardoor verschillende gebruikersgroepen met elkaar kunnen
communiceren zonder interferentie met andere groepen
• ingebouwde "active sound" functie voor het waarnemen van omgevingsgeluid: waarschuwingssignalen, machinegeluiden, spraak, enz.
• gevaarlijk sterke impulsgeluiden worden onmiddellijk gedempt
• de instellingen van het apparaat worden door een elektronische stem in de oortelefoons bevestigd
• LCD-display voor de zichtbare weergave van de geavanceerde en standaard instellingen
• aparte PTT-knop voor de secundaire ingang waarop u een mobiele telefoon, een intercom of een
andere radiobron kunt aansluiten
• wanneer de Lite-Com III niet wordt gebruikt, wordt hij automatisch uitgeschakeld om de batterijen te
sparen

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

3M Peltor gehoorkap Lite-Com III PMR446 met hoofdbeugel, SNR 31 dB(A)
3.20.407.62
(MT53H7A440B)

V

3M Peltor gehoorkap Lite-Com III PMR446 met helmbevestiging,
SNR 30 dB(A) (MT53H7P3E440B)

V

3.20.407.66

Gehoorkappen

3m peltor - communicatie

3M Peltor gehoorkap Lite-Com WS Bluetooth Headset
• headsets met ingebouwde en programmeerbare two-way communicatie
• de 3M Peltor WS Lite-Com headset gaat een stap verder door toevoeging van een Bluetooth koppeling met onder meer een Dect, GSM of MP3 speler. Dit biedt de mogelijkheid om naar radio of
muziek te luisteren en gelijktijdig contact te hebben via de ingebouwde licentievrije 446 MHz radio,
of binnenkomende Dect of GSM telefoongesprekken aan te nemen
• beschikt over een ingebouwde portofoon die u met uw stem activeert
• zowel de 446 MHz. radio als de Bluetooth koppeling zijn ingebouwd in een gehoorbeschermer met
stereo microfoon, die het omgevingsgeluid gecontroleerd doorgeeft aan de gebruiker. Inkomende
geluiden worden begrensd op een maximum van 82 dB.
• de Lite-Com WS Headsets zijn voorzien van Bluetooth voor een directe verbinding met bijvoorbeeld
een mobiele telefoon
• functies: Porto, Dup, AS, BT
• gewicht : 464 gram
• gemiddelde dempingswaarde SNR 31 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

3M Peltor gehoorkap Lite-Com WS Bluetooth Headset met hoofdbeugel
(MT53H7A4410WS5)

Vrd

3.20.407.58

3M Peltor gehoorkap Lite-Com Basic PMR 446 MHz
• communicatie op 8 kanalen in de PMR 446 MHz band
• 38 subkanalen, waardoor verschillende gebruikersgroepen met elkaar kunnen communiceren zonder
interferentie met andere groepen
• de instellingen van het apparaat worden door een elektronische stem in de oortelefoons bevestigd
• wanneer de Lite-Com Basic niet wordt gebruikt, wordt hij automatisch uitgeschakeld om de batterijen
te sparen

Uitvoering

Artikelnr

3M Peltor gehoorkap Lite-Com Basic PMR 446 MHz met hoofdbeugel,
SNR 31 dB(A) (MT53H7A4400)

3.20.407.63

3M Peltor gehoorkap Lite-Com Basic PMR 446 MHz met helmbevestiging,
SNR 30 dB(A) (MT53H7P3E4400)

3.20.407.64

Vrd

3M Peltor gehoorkap Alert Flex Headset
• comfortabele niveau afhankelijke radiogehoorkap met effectieve bescherming tegen schadelijk
lawaai. Extra gehoorbeveiliging dankzij de niveau afhankelijke functie, harde geluiden worden
gedempt en zachte geluiden worden versterkt. Radio ontvanger met stereoweergave en een bas
voor extra werkplezier
• de niveau afhankelijke functie "luistert" naar de omgeving en past de weergave aan. In beide
oorkappen zit een microfoon die alle geluiden opvangt. Voordat het geluid het oor bereikt, wordt de
akoestische informatie elektronisch geanalyseerd en verwerkt
• handige volumeknoppen voor radio en niveau afhankelijke functie
• korte, buigzame antenne met uitstekende ontvangst, zonder irriterende interferenties, ook onder
zware omstandigheden
• automatische omschakeling van stereo naar mono wanneer het signaal te zwak wordt
• FM/AM-omschakelaar
• met Flex-Headset. Standaard ingang voor aansluiting van nevenapparatuur
• flex-snoeren voor verschillende soorten commuinicatieapparaten: radio, GSM of DECT-telefoon

Uitvoering

Artikelnr

3M Peltor gehoorkap Alert Flex Headset met hoofdbeugel,
SNR 32 dB(A) (M2RX7A-77)

3.20.309.00

3M Peltor gehoorkap Alert Flex Headset met helmbevestiging,
SNR 31 dB(A) (M2RX7P3E-77)

3.20.309.50

Vrd
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Gehoorkappen

3m peltor - communicatie
/ Howard leight

3M Peltor gehoorkap WS Headset Bluetooth
• draadloze verbinding met telefoon of radio bij gebruik van Bluetooth technologie
• goede verbinding tussen headset en telefoon tot op tien meter afstand van elkaar, ook zonder
zichtverbinding
• volume en antwoordknop op de oorkap
• hoogdempende oorkappen met geoptimaliseerd akoestisch design en ruime plaats voor de oren voor
optimale geluidsweergave en comfort
• microfoon met effectieve ruiscompensatie voor duidelijke en betrouwbare communicatie
• ingebouwde microfoonhals met handige snelafstelling
• zachte, brede, vloeistofgevulde oorkussens. Hoofdbeugel van dubbele individueel verende draad van
roestvrij verenstaal. Hiermee wordt een gelijkmatige en consistente drukverdeling rond de oren verkregen, voor optimaal draagcomfort
• op beugel gemonteerde oortelefoons. Deze reduceren de resonantie en de vervorming, en
garanderen een natuurgetrouwe geluidsweergave ook in een omgeving met zware geluidsoverlast

Uitvoering

Artikelnr

3M Peltor gehoorkap WS Headset Bluetooth met hoofdbeugel,
SNR 31 dB(A) (MT53H7AWS2)

3.20.310.00

3M Peltor gehoorkap WS Headset Bluetooth met helmbevestiging,
SNR 30 dB(A) (MT53H7P3EWS2)

3.20.310.50

Vrd

Howard Leight gehoorkap Mach 1
•
•
•
•
•

aanpasbaar aan iedere hoofdomtrek
brede oorkussens verlagen druk op het hoofd
laag gewicht: meer draagcomfort
diëlektrisch design van de oorschelpen verlaagt risico's bij werken in omgeving met hoogspanning
gemiddelde dempingswaarde SNR 23 dB(A)

Uitvoering
Howard Leight gehoorkap Mach 1 (1010421)

Howard Leight gehoorkap Thunder
• gehoorkap met maximale gehoorbescherming
• 3 dempingsniveaus (T1 tot T3) voor gebruik in lage tot hoge lawaaibereiken
• hoofdband met gelijkmatige druk, die zich aan alle hoofdafmetingen aanpast en een hoger comfort
bij lange draagduur biedt
• vormvaste externe hoofdband bestand tegen ruwe behandeling
• verluchte hoofdband vermindert druk op het hoofd en ademt beter in warme of vochtige omgevingen
(enkel T2 en T3)
• Quick-Click hoogteverstelling (metaalvrij)
• opklikbare en gemakkelijk vervangbare oorkussens. Grote schelpen drukken niet op het oor

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

Howard Leight gehoorkap Thunder T1 met hoofdbeugel, SNR 30 dB(A)
(1010928)

3.16.611.00

V

Howard Leight gehoorkap Thunder T1H met helmbevestiging,
SNR 29 dB(A) (1012533)

3.16.608.00

V

Howard Leight gehoorkap Thunder T2 met hoofdbeugel, SNR 33 dB(A)
(1010929)

3.16.612.00

Howard Leight gehoorkap Thunder T2H met helmbevestiging,
SNR 30 dB(A) (1012534)

3.16.609.00

Howard Leight gehoorkap Thunder T3 met hoofdbeugel, SNR 36 dB(A)
(1010970)

3.16.613.00

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Thunder T1/T1H (1010974)

3.16.690.00

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Thunder T2/T2H (1010975)

3.16.691.00

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Thunder T3 (1010976)

3.16.692.00

V

Artikelnr

Vrd

3.16.515.00

V

Gehoorkappen

Howard leight

Howard Leight gehoorkap Viking
• de universele hoofdband kan in drie posities gedragen worden: op het hoofd, in de nek of onder de kin
• de inwendig verluchte hoofdband vermindert de druk op het hoofd en ademt beter in warme en
vochtige omgevingen
• vormvaste buitenste hoofdband, die bestand is tegen ruwe en de meest veeleisende omgevingen
• de opklikbare oorkussens zijn vervangbaar in een handomdraai
• de elastische hoofdband zorgt voor lekker strak zitten, ook bij het dragen in de nek of onder de kin
• diëlektrisch: geschikt voor alle werkplekken

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Howard Leight gehoorkap Viking V1 met hoofdbeugel, SNR 30 dB(A)
(1010925)

3.16.585.00

V

Howard Leight gehoorkap Viking V3 met hoofdbeugel, SNR 32 dB(A)
(1011170)

3.16.595.00

V

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Viking V1 (1011998)

3.16.686.00

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Viking V3 (1012000)

3.16.688.00

Howard Leight gehoorkap Leightning
•
•
•
•
•

robuuste stalen hoofdband met grote weerstand
exclusieve opklikbare oorkussens, snel en eenvoudig vervangbaar
diverse dempingsprofielen, van matig tot hoog
modern design doet de draagacceptatie verhogen
telescopische hoogte verstelling, die vast blijft zitten tijdens het dragen

Uitvoering

Artikelnr

Howard Leight gehoorkap Leightning L1 met hoofdbeugel, SNR 30 dB(A)
(1010922)

3.16.614.00

Howard Leight gehoorkap Leightning L2 met hoofdbeugel, SNR 31 dB(A)
(1010923)

3.16.615.00

Howard Leight gehoorkap Leightning L3 met hoofdbeugel, SNR 34 dB(A)
(1010924)

3.16.616.00

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Leightning L1 (1011998)

3.16.693.00

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Leightning L2 (1011999)

3.16.694.00

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Leightning L3 (1011200)

3.16.695.00

Vrd

V

Howard Leight gehoorkap Clarity
• de gelijkmatige demping maakt het mogelijk om stemmen, aanwijzingen en andere belangrijke
signalen natuurlijker te horen, maar blokkeert schadelijk lawaai
• diëlektrisch ontwerp, geschikt voor alle werkplekken, vooral waar men in contact komt met elektriciteit
• hoofdband met gelijkmatige drukverdeling, passend op alle hoofdafmetingen en veel comfort bij
langere draagduur en de inwendig verluchte hoofdband verlaagt de druk op het hoofd en ademt
beter onder warme en/of vochtige omstandigheden
• vormvaste buitenste hoofdband, die bestand is tegen ruwe behandeling
• Quick-Click hoogteverstelling, blijft de hele dag in de goede positie staan
• inklikbare en gemakkelijk vervangbare oorkussens

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Howard Leight gehoorkap Clarity C1 met hoofdbeugel, SNR 25 dB(A)
(1011142)

3.16.617.00

Howard Leight gehoorkap Clarity C1H met helmbevestiging,
SNR 26 dB(A) (1011262)

3.16.621.00

V

Howard Leight gehoorkap Clarity C1F opvouwbaar, SNR 26 dB(A)
(1011143)

3.16.620.00

V

Howard Leight gehoorkap Clarity C2 met hoofdbeugel, SNR 30 dB(A)
(1011145)

3.16.618.00

Howard Leight gehoorkap Clarity C3 met hoofdbeugel, SNR 33 dB(A)
(1011146)

3.16.619.00

Howard Leight gehoorkap Clarity C3H met helmbevestiging,
SNR 30 dB(A) (1011243)

3.16.622.00

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Clarity C1/C1H/C1F (1006080)

3.16.825.00

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Clarity C2/C3/C3H (1006081)

3.16.826.00
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Gehoorkappen

Howard leight / moldex

Howard Leight gehoorkap Radio
•
•
•
•
•

robuust ontwerp voor gebruik in grote ruimtes en in open lucht
op 82 dB(A) volumebegrensde radio
2 AA-batterijen voor 140 uur luisterplezier, schakelt automatisch uit na 4 uur
brede kunststof hoofdband inwendig apart gewatteerd
gemiddelde dempingswaarde SNR 28 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Howard Leight gehoorkap Radio met hoofdbeugel (10110375)

3.16.665.00

V

Howard Leight hygiëne set t.b.v. Radio (1008000)

3.16.697.00

Moldex gehoorkap M1 6100
•
•
•
•
•
•

6 onafhankelijke afstelpunten maken een pasvorm naar eigen wens mogelijk
tweepunts ophanging en draaibare kappen verdelen de druk gelijkmatig
een extra brede hoofdband, die van zachte kussentjes is voorzien voor een maximum aan comfort
met soft coat demping aan buitenzijde
stalen, veerkrachtig materiaal garandeert vormvastheid voor een lange levensduur
de gehoorkap is eenvoudig samen te vouwen tot een compacte afmeting om hem makkelijk en
hygiënisch op te bergen
• gemiddelde dempingswaarde SNR 31 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Moldex gehoorkap M1 6100 met hoofdbeugel

Vrd

3.18.610.00

Moldex gehoorkap M2 6200
• ingebouwde handgrepen van de kappen maken het snel en eenvoudig opzetten en de aansluiting op
de oren mogelijk
• met soft coat demping aan buitenzijde
• ruime afstelmogelijkheden van de kappen maken de beste drukverdeling voor alle maten mogelijk
• oorkap kan in combinatie met hoofdbescherming ook achter de nek of onder de kin gedragen
worden
• gemiddelde dempingswaarde SNR 28 dB(A)

Uitvoering
Moldex gehoorkap M2 6200 met hoofdbeugel

Artikelnr

Vrd

3.18.620.00

V

Moldex hygiëne set 6105 t.b.v. Moldex 6100/6200
• de schuimstof vullingen en afdichtingsringen zijn afneembaar en kunnen vervangen worden door de
reserveonderdelen van deze hygiëne set

Uitvoering
Moldex hygiëne set 6105 t.b.v. Moldex 6100/6200
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Artikelnr
3.18.610.50

Vrd

Gehoorkappen

msa - passief left/right

MSA gehoorkap left/RIGHT LOW
• left/RIGHT is de eerste set gehoorbeschermers die echt persoonlijk is in de meest uitgebreide zin van
het woord. Voor het allereerst verschilt de linker gehoorbeschermer van de rechter waardoor ze beter
passen
• individuele schelpen voor het linker en het rechteroor
• grote schelp biedt meer ruimte voor het oor
• dunnere en flexibelere geluidsreductieringen
• de revolutionaire hoofdband en de dunnere flexibele gehoorkappen garanderen een beter
draagcomfort

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA gehoorkap left/RIGHT LOW met hoofdbeugel, geel, SNR 24 dB(A)
(10087434)

3.17.011.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT LOW met hoofdbeugel, blauw, SNR 24 dB(A)
(10087435)

3.17.021.00

MSA gehoorkap left/RIGHT LOW met hoofdbeugel, wit, SNR 24 dB(A)
(10087436)

3.17.016.00

MSA gehoorkap left/RIGHT LOW met helmbevestiging, geel,
SNR 25 dB(A) (10087437)

3.17.001.00

MSA gehoorkap left/RIGHT LOW met helmbevestiging, blauw,
SNR 25 dB(A) (10087438)

3.17.000.00

MSA gehoorkap left/RIGHT LOW met helmbevestiging, wit,
SNR 25 dB(A) (10087439)

3.17.006.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT MEDIUM
• left/RIGHT is de eerste set gehoorbeschermers die echt persoonlijk is in de meest uitgebreide zin van
het woord. Voor het allereerst verschilt de linker gehoorbeschermer van de rechter waardoor ze beter
passen
• individuele schelpen voor het linker en het rechteroor
• grote schelp biedt meer ruimte voor het oor
• dunnere en flexibelere geluidsreductieringen
• de revolutionaire hoofdband en de dunnere flexibele gehoorkappen garanderen een beter
draagcomfort

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA gehoorkap left/RIGHT MEDIUM met hoofdbeugel, geel,
SNR 28 dB(A) (10087425)

3.17.012.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT MEDIUM met hoofdbeugel, blauw,
SNR 28 dB(A) (10087426)

3.17.022.00

MSA gehoorkap left/RIGHT MEDIUM met hoofdbeugel, wit, SNR 28 dB(A)
3.17.017.00
(10087427)
MSA gehoorkap left/RIGHT MEDIUM met helmbevestiging, geel,
SNR 28 dB(A) (10087428)

3.17.002.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT MEDIUM met helmbevestiging, blauw,
SNR 28 dB(A) (10087429)

3.17.005.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT MEDIUM met helmbevestiging, wit,
SNR 28 dB(A) (10087430)

3.17.007.00

V
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Gehoorkappen

msa - passief left/right

MSA gehoorkap left/RIGHT HIGH
• left/RIGHT is de eerste set gehoorbeschermers die echt persoonlijk is in de meest uitgebreide zin van
het woord. Voor het allereerst verschilt de linker gehoorbeschermer van de rechter waardoor ze beter
passen
• individuele schelpen voor het linker en het rechteroor
• grote schelp biedt meer ruimte voor het oor
• dunnere en flexibelere geluidsreductieringen
• de revolutionaire hoofdband en de dunnere flexibele gehoorkappen garanderen een beter
draagcomfort

Uitvoering
MSA gehoorkap left/RIGHT HIGH met hoofdbeugel, geel, SNR 33 dB(A)
(10087399)

Artikelnr

Vrd

3.17.013.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT HIGH met hoofdbeugel, blauw, SNR 33 dB(A)
3.17.023.00
(10087400)
MSA gehoorkap left/RIGHT HIGH met hoofdbeugel, wit, SNR 33 dB(A)
(10087421)

3.17.018.00

MSA gehoorkap left/RIGHT HIGH met helmbevestiging, geel,
SNR 31 dB(A) (10087422)

3.17.003.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT HIGH met helmbevestiging, blauw,
SNR 31 dB(A) (10087423)

3.17.004.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT HIGH met helmbevestiging, wit, SNR 31 dB(A)
3.17.008.00
(10087424)

V

MSA hygiëne sets t.b.v. left/RIGHT gehoorkappen
• om de geluiddempende werking van de gehoorbeschermers te waarborgen is het belangrijk om
regelmatig de oorkussens en schuimstof vullingen te vervangen
• bij normaal gebruik moet de hygiënekit minimaal twee maal per jaar worden vervangen
• elke hygiënekit bestaat uit een paar oorkussens, afstandsringen en schuimstof vullingen

Uitvoering
MSA hygiëne sets t.b.v. left/RIGHT LOW gehoorkappen (10092878)
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Artikelnr
3.17.026.00

MSA hygiëne sets t.b.v. left/RIGHT MEDIUM gehoorkappen (10092879)

3.17.027.00

MSA hygiëne sets t.b.v. left/RIGHT HIGH gehoorkappen (10092880)

3.17.028.00

Vrd

Gehoorkappen

msa - elektronisch left/right

MSA gehoorkap left/RIGHT FM met draaiknopuitvoering
•
•
•
•
•
•
•
•
•

individuele gehoorkappen voor het linker en rechteroor
anatomisch gevormde kussens
grotere gehoorkappen zorgen voor meer ruimte voor het oor
geluidniveaus van microfoons en speakers zijn beperkt tot max 82 dB (A)
stem af op je favoriete zender en blijf beschermd
radiofrequentiebereik, 88-108 MHz
instapmodel FM-radio, ideaal voor bijvoorbeeld grasmaaien en doe-het-zelf toepassingen
grote draaiknoppen garanderen een gemakkelijke afstemming en volumeregeling
gemiddelde dempingswaarde SNR 24 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

MSA gehoorkap left/RIGHT FM met draaiknopuitvoering, wit (10114476)

3.17.081.00

MSA gehoorkap left/RIGHT FM met draaiknopuitvoering, geel
(10114477)

3.17.082.00

MSA gehoorkap left/RIGHT FM met draaiknopuitvoering, blauw
(10114478)

3.17.083.00

Vrd

V

MSA gehoorkap left/RIGHT FM Pro
met druknopuitvoering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

individuele gehoorkappen voor het linker en rechteroor
anatomisch gevormde kussens
grotere gehoorkappen zorgen voor meer ruimte voor het oor
geluidniveaus van microfoons en speakers zijn beperkt tot max 82 dB (A)
FM radio voor professioneel gebruik
uitstekende radio ontvangst en superieure geluidskwaliteit
automatische afstemming en volumeregeling met drie gemakkelijk te bedienen drukknoppen
batterijbespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
AUX ingang MP3 aansluiting of comradio
kleur: blauw
gemiddelde dempingswaarde: SNR 27 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA gehoorkap left/RIGHT FM Pro met druknopuitvoering,
met hoofdbeugel (10108381)

3.17.085.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT FM Pro met druknopuitvoering,
met helmbevestiging (10111829)

3.17.086.00

V

Helmbevestiging

301

omdat we allemaal verschillend zijn
Onze nieuwe gehoorbeschermers zijn gebaseerd op twee belangrijke concepten:
– Eén, we zijn allemaal verschillend.
Onze hoofden zijn verschillend van vorm en maat, en onze
oren zijn ook verschillend op ons hoofd gepositioneerd.
– Twee, we verschillen ook van onszelf.
Wij weten dat dit misschien een beetje raar overkomt, maar
wat we be doelen is dat onze linker en rechter kant niet symetrisch zijn. Kijk maar naar jezelf in de spiegel.
Opvallend, vindt u niet?

left/RIGHT is het eerste gehoorbeschermingsontwerp met een
aparte linker en rechter gehoorkap. Probeer het en u zult het
verschil meteen merken.
Maar dat is niet alles. We hebben nog een aantal geijkte ideeën
overboord gezet.
Daarnaast hebben we een nieuwe serie oordoppen ontwikkeld
in twee verschillende maten: small/medium en medium/large.
De „RIGHT” serie natuurlijk.
Wilt u meer weten? Ga naar onze website
www.MSAsafety.com

MSA Nederland, Telefoon +31 (229) 25www.MSAsafety.com
03 03 n MSA Belgium, Telefoon +32 (3) 491 9150

n

www.MSAsafety.com

Gehoorkappen

msa - elektronisch left/right

MSA gehoorkap left/RIGHT CutOff Pro
• left/RIGHT CutOff Pro zijn niveau-afhankelijke gehoorbeschermers van een hoge kwaliteit en met een
natuurlijke geluidsreductie
• left/RIGHT CutOff Pro maakt verbale communicatie en het duidelijk horen van geluidssignalen,
alarmen en andere belangrijke signalen mogelijk terwijl de gehoorbeschermers worden gedragen
• versterking van zwakke signalen via het elektronische systeem
• batterijbespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
• AUX-ingang voor MP3-aansluiting of com-radio
• gemiddelde dempingswaarde SNR 27 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA gehoorkap left/RIGHT CutOff Pro met hoofdbeugel, geel
(10111789)

3.17.090.00

V

MSA gehoorkap left/RIGHT CutOff Pro met hoofdbeugel, blauw
(10108383)

3.17.091.00

MSA gehoorkap left/RIGHT CutOff Pro met helmbevestiging, geel
(10111823)

3.17.092.00

MSA gehoorkap left/RIGHT CutOff Pro met helmbevestiging, blauw
(10111826)

3.17.093.00

MSA gehoorkap left/RIGHT Dual Pro
• left/RIGHT Dual Pro is een complete gehoorbescherming die een niveau afhankelijke functie
combineert met FM-radio. Dit biedt maximale veiligheid en gemak.
• left/RIGHT Dual Pro maakt veilig luisteren naar de radio mogelijk terwijl tegelijk omgevingsgeluiden,
zoals alarmsignalen, bewegende voertuigen en andere belangrijke signalen hoorbaar blijven
• ze zijn ideaal voor langdurig gebruik in gevaarlijke omgevingen
• individuele aanpassing van de balans tussen de twee functies geeft de drager de mogelijkheid om de
functionaliteit aan te passen aan de werkomgeving
• batterijbespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
• AUX-ingang voor MP3-aansluiting of com-radio
• kleur: blauw
• gemiddelde dempingswaarde SNR 27 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

MSA gehoorkap left/RIGHT Dual Pro met hoofdbeugel (10108385)

3.17.095.00

MSA gehoorkap left/RIGHT Dual Pro met helmbevestiging (10111832)

3.17.096.00

Vrd

MSA hygiëne set t.b.v. left/RIGHT elektronische gehoorkappen
• om de geluiddempende werking van de gehoorbeschermers te waarborgen is het belangrijk om
regelmatig de oorkussens en schuimstof vullingen te vervangen
• bij normaal gebruik moet de hygiënekit minimaal twee maal per jaar worden vervangen
• elke hygiënekit bestaat uit een paar oorkussens, afstandsringen en schuimstof vullingen

Uitvoering
MSA hygiëne set t.b.v. left/RIGHT elektronische gehoorkappen
(10094605)

Artikelnr

Vrd

3.17.099.00

V
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Gehoorkappen

msa - passief / M-Safe

MSA gehoorkap XLS
• de XLS biedt een goede combinatie van kwaliteit, comfort en waar voor uw geld
• de XLS is hoofdzakelijk bedoeld voor lichtere industriële omgevingen en voor doe-het-zelf
werkzaamheden
• extra brede hoofdband
• tweepuntsbevestiging op de oorbeschermers
• hoofdband biedt veel grip
• unieke spuitgegoten voeringen
• weegt slechts 218 g
• gemiddelde dempingswaarde SNR 25 dB(A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA gehoorkap XLS met hoofdbeugel (SOR24010)

3.17.015.00

V

MSA hygiëne set t.b.v. XLS (SOR60088)

3.17.015.10

MSA gehoorkap EXC
• de oorbeschermer die zó comfortabel is dat u hem wel altijd zou willen dragen
• unieke spuitgegoten voeringen bieden uitstekende demping en maximale ruimte voor de oren binnen
de oorbeschermer
• de EXC kan worden uitgerust met verschillende vizieren en is geschikt voor de meeste
geluidsomstandigheden
• slank model oorbeschermer

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA gehoorkap EXC met hoofdbeugel, SNR 27 dB(A) (SOR20010)

3.17.040.00

V

MSA gehoorkap EXC met helmbevestiging, SNR 26 dB(A) (SOR10012)

3.17.030.00

V

MSA hygiëne set t.b.v. EXC (SOR60080)

3.17.040.10

V

MSA gehoorkap HPE
• de HPE-oorbeschermers zijn ontworpen om bescherming te bieden in omgevingen met zeer hoge
geluidsniveaus, vooral bij geluiden met lage frequenties
• de dikke, zachte, met schuim gevulde kussens bieden veel comfort en een perfecte afscherming
• instelbare hoofdband
• demping van hoge en lage geluidsfrequentie
• tweepuntsbevestiging

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA gehoorkap HPE met hoofdbeugel, SNR 32 dB(A) (SOR22010)

3.17.025.00

V

MSA gehoorkap HPE met helmbevestiging, SNR 31 dB(A) (SOR12012)

3.17.035.00

V

MSA hygiëne set t.b.v. HPE (SOR60083)

3.17.025.10

V

M-Safe gehoorkap
•
•
•
•

met hoofdbeugel
comfortabele gehoorkap met schuimplastic gevulde afdichtingsringen
kleur: rood
gemiddelde dempingswaarde SNR 25 dB(A)

Uitvoering
M-Safe gehoorkap met hoofdbeugel
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Artikelnr

Vrd

3.28.260.00

V

Gehoorkappen

uvex

uvex gehoorkap 1
• uvex 1 is een diëlektrische gehoorkap
• het combineert perfect de individuele eisen van aanpasbaarheid met zijn drie-positie hoofdband
(hoofd/nek/kin) systeem en uitstekende demping
• de diëlektrische gehoorkap is uitstekend voor het gebruik dicht bij hoogspanning
• gewicht: 121 gram
• gemiddelde dempingswaarde SNR 21 dB (A)

Uitvoering

Artikelnr

uvex gehoorkap 1 met hoofdbeugel (2500-000)

Vrd

3.17.300.00

uvex gehoorkap 2
•
•
•
•
•
•

uvex 2 is een vouwbare gehoorkap
de hoofdband is perfect passend op de meeste hoofden en is bestand tegen buigen en vervormingen
de uvex 2 combineert perfecte bescherming, vanwege de hoge demping, lichtheid en klein volume
extreem hoog draagcomfort
gewicht: 207 gram
gemiddelde dempingswaarde SNR 27 dB (A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex gehoorkap 2 met hoofdbeugel, (2500-001)

3.17.310.00

V

uvex gehoorkap 2H met helmbevestiging, (2500-021)

3.17.316.00

V

uvex gehoorkap 3
•
•
•
•
•
•

uvex 3 is een vouwbare gehoorkap
de hoofdband is perfect passend op de meeste hoofden en is bestand tegen buigen en vervormingen
de uvex 3 combineert perfecte bescherming, vanwege de hoge demping, lichtheid en kleine volume
extreem hoog draagcomfort
gewicht: 239 gram
gemiddelde dempingswaarde SNR 31 dB (A)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex gehoorkap 3 met hoofdbeugel, 239 gram (2500-002)

3.17.320.00

V

uvex gehoorkap 3H met helmbevestiging, 245 gram (2500-022)

3.17.326.00

uvex gehoorkap X
• uvex x voldoet aan alle eisen van een gehoorkap die moeten beschermen tegen extreem hoge
niveaus van blootstelling aan lawaai
• de unieke vorm van de uvex x combineert het concept van perfecte bescherming in extreem
lawaaierige omgeving
• het zeer lichtge en ronde design geeft de veiligheid van extreem hoge demping, licht en comfortabel
• gewicht: 220 gram
• gemiddelde dempingswaarde SNR 36 dB (A)

Uitvoering
uvex gehoorkap X met hoofdbeugel (2500-030)

Artikelnr

Vrd

3.17.330.00
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Otoplastieken
Het gehoor is een complex en uiterst gevoelig zintuig waarmee zorgvuldig
dient te worden omgegaan. Het stelt ons in staat om adequaat te reageren,
onderling te communiceren of te genieten van onze favoriete muziek.
Maar het gehoororgaan is ook zeer kwetsbaar. Hoge geluidsniveaus
verstoren niet alleen onze communicatie maar veroorzaken directe nadelige
gevolgen waarvan niet iedereen zich bewust is. Het belangrijkste
nadelige gevolg is gehoorschade, en dit is een onomkeerbaar proces!
Lawaaidoofheid staat immers in vele landen in de top 3 van beroepsziekten.

Hard Komfort

De Hard Komfort is dé revolutionaire gehoorbeschermer die
volledig op maat wordt aangepast aan ieder oor en voor elke
toepassing. Revolutionair wat betreft productie én wat betreft
hoormogelijkheden. Bij de grootste geluidshinder kunnen mensen toch met elkaar spreken en horen wat er gezegd wordt
zonder het storende lawaai. Boodschappen en opdrachten
zijn zo in een lawaaiige omgeving nooit meer aan dovemansoren besteed.

Variblue

Blue-tooth oplossing voor het luisteren
van muziek en of het voeren van een
telefoongesprek in een lawaaiige
omgeving.

Soft Komfort

VariCom

De VariCom bestaat uit een op maat gemaakt oorstukje,
voorzien van een hoogwaardige microfoon en luidspreker. Alle
elektronica is geïntegreerd in het oorstukje en bij deze dus ook
afgeschermd van het omgevingslawaai. De VariCom kan via
een PTT (Push To Talk) interface worden aangesloten op de
meest gangbare portofoons.

De Soft Komfort wordt op verzoek geproduceerd en bestaat uit hoogwaardige siliconen bestanddelen waardoor het
oor van maximaal comfort geniet.

Uniﬁt

Uiterst betrouwbare universele gehoorbeschermer. Ideaal voor parttimers, doe
het-zelvers en uitzendkrachten.

Wilt u meer informatie over otoplastieken, neemt u contact op met de afdeling verkoop.
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ADEMHALINGSBESCHERMING

4

4

INLEIDING

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor
dienen er mogelijk maatregelen te worden getroffen. Als het nodig is de ademhalingswegen
te beschermen, dient men eerst de risico’s goed te definiëren. Verontreinigingen kunnen in
verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen.
Ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en er kan sprake zijn van zuurstofverdringing. Als op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan
worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp
ademhalingsbescherming dragen. Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden
in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming.

Ademhalingsbescherming

Afhankelijk

Stofmaskers

Halfgelaatmaskers

Volgelaatmaskers

Onafhankelijk

Motoraangedreven systemen

Ademlucht
toestellen

Toevoerslang
Verseluchtkap

Bij gebruikmaking van omgevingslucht afhankelijke adembescherming, zoals stofmaskers, half- en volgelaatsmaskers
met filters en volgelaatsmaskers of luchtkappen/helmen met aanblaasfilters, wordt de inzet beperkt door een aantal
omgevingsfactoren:
• soort verontreiniging of combinatie van verontreinigingen
• concentratie van het aanwezige gas, aërosol
• alleen filteren tot een concentratie beneden de grenswaarde
Voorwaarde is echter dat het zuurstof gehalte in de lucht altijd minimaal 19% moet zijn.
Indien er bij verontreinigingen in de omgevingslucht spraken is van één of meer van de onderstaande factoren, dient
altijd onafhankelijke ademhalingsbescherming te worden toegepast in de vorm van slangenmaskers, verse
luchtkappen (Airline systemen met gefiltreerde compressor lucht,) of persluchttoestellen:
• bij het werken in besloten ruimten (riolen, opslagtanks, kelders, etc.)
• bij een zuurstofconcentratie van minder dan 19%
• bij aanwezigheid van een bijzondere stof
• bij overschrijding van de voor filters maximaal toegestane concentratie verontreiniging
• bij de aanwezigheid van zuurstof verdringende gassen
• als de concentratie te hoog is

Afhankelijke ademhalingsbescherming
Hierbij praten we van adembescherming, die de lucht van de werkomgeving filtert voordat deze ingeademd wordt.
Afhankelijke ademhalingsbescherming bestaat uit een filter en een masker.
Maskers met filters zijn er in vele uitvoeringen die verderop beschreven worden en dienen altijd gecombineerd te
worden met stoffilters, gasfilters of combinatiefilters.
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Maskers
De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke
voorkeur. De volgende soorten maskers komen terug in dit hoofdstuk: Onderhoudsvrije stofmaskers,
halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers.
Onderhoudsvrije stofmaskers
Stofmaskers bedekken mond, neus en kin. Na gebruik worden onderhoudsvrije stofmaskers weggegooid en
vervangen. Er zijn stofmaskers die gevouwen kunnen worden en er zijn stofmaskers die voorgevormd zijn, de
zogenaamde “Cup” modellen. Een stofmasker kan ook uitgerust zijn met een uitademventiel. Een uitademventiel bij
een stofmasker heeft meerdere comfort verhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen
binnenin het masker en temperatuur en vochtigheid verminderen binnenin het masker.

Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen, dus
niet tegen dampen van bijvoorbeeld verf. Er zijn 3 stofbeschermingsklassen die worden aangegeven met de
zogenaamde FFP (Filtering Facepiece Particles)-codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De inwaartse lekkage bepaalt de
beschermingsgraad die het stofmasker kan bieden.
FFP1
FFP2
FFP3

Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen.
Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 4x de grenswaarde
Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen.
Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 10x de grenswaarde
Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen.
Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 50x de grenswaarde

Wat is de grenswaarde
Om te kunnen bepalen welke soort ademhalingsbescherming nodig is, moet u de schadelijkheid van de stof, het gas
of de damp weten en weten hoeveel ervan vrijkomt. Een maat voor schadelijkheid is de grenswaarde, de maximaal
aanvaarde concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. Een aantal grenswaarden is door de overheid
vastgesteld, dit zijn de publieke, wettelijke grenswaarden. Indien men onder deze grenswaarde blijft, is
ademhalingsbescherming niet nodig, tenzij anders wordt voorgeschreven.
Grenswaarden worden uitgedrukt in:
• ppm (parts per million = aantal deeltjes verontreiniging per miljoen deeltjes lucht)
• mg/m3 (milligrammen per kubieke meter)
• v/m3 (vezels per kubieke meter)
MAC-waarde
Een nog veel gebruikte waarde, maar tegenwoordig vervangen door de grenswaarde. MAC staat voor Maximaal
Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, nevel of stof.
Om het verschil aan te geven tussen de concentratie van schadelijke stoffen binnen en buiten het filtermasker wordt
de nominale protectiefactor (NPF) gebruikt. De nominale protectiefactor (NPF) geeft de verhouding aan tussen de concentratie buiten het masker en de concentratie in het masker. Een hoge NPF biedt een hoge graad van bescherming.
Voor het bepalen van de protectiegraad van een adembeschermingsmiddel moet men de NPF van het adembeschermingsmiddel en de concentratie schadelijke stoffen in de omgeving weten.
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Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het product kent men de maximale concentratie waaronder
men veilig kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie op de werkplek reeds kent, kan men ook
deze concentratie delen door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.
Extra coderingen bij (stof)maskers
De EN 149:2001 (Adembeschermingsmiddelen –filterende halfgelaatsmaskers ter bescherming tegen deeltjes) heeft
een aanvulling A1:2009 gekregen. Deze nieuwe norm geeft duidelijkheid. Zo heeft de codering van een stofmasker
nu een extra aanduiding, waaruit blijkt of het masker herbruikbaar is, of niet.
R staat voor “Re-usable particle filtering half-mask” (herbruikbaar) en NR staat voor “Non Re-usable particle filtering
half-mask” (niet herbruikbaar). (Stof)maskers met de codering R kunnen meerdere keren gebruikt worden en (stof)
maskers met de codering NR zijn uitsluitend te gebruiken gedurende 1 shift.
Maskers die tevens de Dolomiettest (duurzaamheidtest van het filter) hebben ondergaan krijgen ook de codering D.
Deze test geeft aan dat het filter niet te snel “dichtslaat” (verstopt). Een dergelijk masker mag meerdere keren worden gebruikt binnen een 8-urige werkdag.
Stofmaskers die ook een uitademventiel hebben krijgen vaak de codering V (valve) mee.

Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers
Deze maskers zijn geschikt om te gebruiken voor een doeltreffende
bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes, de maskers
hebben een universele pasvorm en zijn voorzien van filters die niet
vervangen kunnen worden. Ze zijn te gebruiken tot ze beschadigd
zijn, de gasfilters verzadigd raken of de stoffilters verstopt raken.

Halfgelaatsmaskers
Deze maskers bedekken mond, neus en kin. Ze worden
uitgevoerd als enkel- en dubbelpatroon maskers. Maskers met
twee filters hebben een betere verdeling van het gewicht en een
lagere ademhalingsweerstand, wat het draagcomfort positief
beïnvloedt. Filters zwaarder dan 300 gram mogen niet op een
halfgelaatsmasker gedragen worden en zijn dus verplicht op een
volgelaatsmasker te dragen.

Volgelaatsmaskers
Deze maskers bedekken het hele gelaat, d.w.z. mond, neus, kin en gezicht
en bieden dus een betere integrale bescherming van het gelaat in vergelijking met een halfgelaatsmasker. Dit masker biedt bovendien bescherming
van de ogen, en heeft door de constructie de beste afsluiting op het gezicht.
Alle mogelijke filters kunnen dan ook met een volgelaatsmasker worden
gecombineerd. Een spraakmembraan bevordert de goede verstaanbaarheid
van de drager.
Volgelaatsmaskers zijn er in drie klassen:
Klasse 1 licht werk, spuitwerkzaamheden
Klasse 2 algemeen gebruik, robuuster masker t.b.v. industrieel gebruik
Klasse 3 zware omstandigheden, bijvoorbeeld brandweer
Zowel half- en volgelaatsmaskers worden gebruikt met klasse 1 of 2 filters, deze filters kunnen voorzien zijn van een
bajonet aansluiting of 40 mm DIN schroefdraad aansluiting EN 148-1.
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Filters
Ademhalingsbeschermingsmiddelen kunnen zijn voorzien van een stoffilter, een gasfilter of een combinatie van een
stof- en een gasfilter.
Stoffilters
Behalve stofmaskers waarbij het hele masker uit filtermateriaal bestaat, zijn er ook
verwisselbare stoffilters. Een stoffilter patroon of inlegfilter, welke in combinatie met
een halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker of aanblaasunit wordt gebruikt, wordt aangeduid met de kleurcodering wit en de letter P(artikel) 1, 2 of 3. Deze worden
alleen als verwisselbaar filter in maskers gebruikt. De gebruiker kan dus, afhankelijk
van het type stof, zelf kiezen welk type filter hij in het masker aan wil brengen.
Hoelang kan een stoffilter gebruikt worden?
Een stoffilter is te gebruiken tot de ademweerstand door vervuiling te ver oploopt.
De gebruiksduur wordt echter ook door andere factoren bepaald, namelijk:
• verontreiniging door de gebruiker (bacteriën, speeksel, etc.)
• vochtopname van het filter door uitgeademde lucht
• door vaak op- en afzetten kan de verontreiniging van de buitenzijde de
binnenzijde van het masker verontreinigen
• door lekkages langs de randen raakt het filter/masker op de randen vervuild
• door de conditie van de drager; De één heeft een goede conditie en de ander
een slechte, waardoor die veel meer lucht door het masker heen trekt
De feitelijke inzetduur dient dus per inzet vooraf te worden bepaald o.a. door rekening te houden met de hiervoor
vermelde omgevingsfactoren.
Gasfilters
Een gas of damp kan worden afgevangen met een
gasfilter. Een gasfilter beschermt niet gelijktijdig ook
tegen stofdeeltjes, tenzij de gasfilter is gecombineerd
met een deeltjesfilter. Er zijn verschillende soorten
gasfilters.
Deze zijn afgestemd op een bepaald type gas waar
tegen ze bescherming bieden. Het type gasfilter kunt
u herkennen aan de letter- en de kleurcode (zie tabel
hieronder).

Type

Kleurmarkering

Toepassing

A
B
E
K
AX
NO-P3
Hg-P3
CO
Reactor P3
SX

Bruin
Grijs
Geel
Groen
Bruin
Blauw/wit
Rood/wit
Zwart
Oranje/wit
Violet

Organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65°C
Anorganische gassen en dampen (met uitzondering van koolmonoxide)
Zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen
Ammoniak en organische ammoniaverbindingen
Organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
Stikstofoxiden
Kwikzilverdampen en deeltjes
Koolmonoxide
Radioactief jodium en deeltjes
Specifieke gassen en dampen

De gasfilters type A, B, E en K zijn verkrijgbaar in drie verschillende capaciteiten, namelijk:

Filterklasse

Maximale concentratie van schadelijk gas in de lucht

1 (lage capaciteit)
2 (gemiddelde capaciteit)
3 (hoge capaciteit)

1.000 ppm (0,1%)
5.000 ppm (0,5%)
10.000 ppm (1%)

De gasfilterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de filteromschrijving, bijvoorbeeld B2, A1, ABEK2.
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Filter keuzetabel
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De filteraanbevelingen in deze tabel zijn gebaseerd op pure stoffen. Er moet rekening
gehouden worden met onzuiverheden bij het werken met mengsels, nevenproducten of
afvalproducten. Voor meer informatie over stoffen die niet in deze lijst vermeld staan kunt
u contact opnemen met afdeling verkoop.
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Combinatiefilters
De verschillende soorten gas- en deeltjesfilters kunnen gecombineerd worden gebruikt, door het samenvoegen van twee verwisselbare filters of gecombineerd een onderdeel vormen van
het masker. Indien combinatiefilters worden gebruikt, neemt
meestal de beschermingstijd af. Dat geldt bijvoorbeeld voor het
zogenoemde ABEK-filter dat is samengesteld uit een A-, een B-,
een E- en een K-filter.
Combinatiefilters bevatten alle kleuren van de aanwezige aparte filters. Deze mogen nooit in wisselende werkomgevingen
worden gebruikt en niet hergebruikt worden in verband met
gevaar voor mogelijke chemische reacties.

Hoelang kan een gasfilter gebruikt worden?
De inzettijden van gasfilters zijn niet direct naar de praktijk te vertalen. Omgevingsfactoren en werkomstandigheden
zoals concentratieverontreiniging, luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur, windsnelheid, ademlucht volume per
minuut, soort gas of damp, kookpunt en de inzetduur, kunnen de doorslagtijd zowel in positieve als negatieve zin
beïnvloeden. De feitelijke inzetduur dient dus per inzet te worden bepaald. Een gasfilter is verzadigd zodra door
reuk of smaak de doorslag van de verontreiniging wordt waargenomen. Dan moet u de filters onmiddellijk
vervangen. Gasfilters waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, mogen niet meer worden ingezet.
Gebruikte gasfilters mogen ongeacht de mogelijk korte inzettijd niet worden hergebruikt.
Systemen voor ademhalingsbescherming
Een aanblaasfiltersysteem of motorunit biedt ademhalingsbescherming tegen verontreinigende deeltjes en gassen.
Er zijn filters beschikbaar die beschermen tegen schadelijke deeltjes alleen, gassen, dampen of combinaties daarvan. Motorunits zijn ontworpen om te dragen onderaan op de rug van de gebruiker, een ergonomische comfortabele riem zorgt ervoor dat de unit gedurende de hele werktijd prettig gedragen kan worden. Omdat het aanbod van
gefilterde lucht groter is dan het gebruik (min. 120 l/min bij gebruik van een kap) is er sprake van een “overflow”.
In het masker of de luchtkap heerst dan een lichte overdruk, waarbij het teveel aan lucht weer wordt afgeblazen via
de uitademventielen van het masker of de halskraag.
Er zijn systemen die een akoestisch signaal geven als de luchtstroom te gering is. Zo’n systeem kan gecombineerd
worden met een hoofdkap, lashelm of een veiligheidshelm die voorzien is van een gelaatscherm of geïntegreerd is
in een hoofdkap. Met een motorunit wordt de gefilterde omgevingslucht in de hoofdkap geblazen dus deze units zijn
niet geschikt voor besloten ruimten.

Onafhankelijke adembescherming
Wanneer men gaat werken in een ruimte waar optimale ventilatie
niet mogelijk is en de kans op het vrijkomen van gevaarlijke
dampen of gassen tot de mogelijkheden behoort, is het dragen
van onafhankelijke adembescherming verplicht. Deze dient te
bestaan uit adembeschermingsmiddelen die niet afhankelijk zijn
van de omgevingslucht in de ruimte. Deze middelen worden
bijvoorbeeld gebruikt bij het werken in riolering, tanks,
bij de brandweer en reddingsteams.
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Vluchtmaskers- en apparaten
Als er zich een situaties voordoet waarbij men zich in veiligheid moet brengen is
het veelal verplicht om een vluchtmasker binnen handbereik te hebben. Vluchtmaskers- en apparaten bestaan zowel in een afhankelijke (met filter) als onafhankelijke
(met ademluchtcilinder) of gesloten (zuurstof) kringloopversies. Deze apparaten
zijn alleen geschikt als vluchtapparaten, en mogen dus niet worden gebruikt voor
iets anders dan zichzelf in veiligheid brengen.

Gasdetectie
Het betreden van besloten ruimtes brengt bepaalde risico’s met zich mee. Voor zo’n
ruimte betreden mag worden dient met de procedure “Veilig werken in besloten ruimtes” te volgen. Het is verplicht om een meting te doen zodat men er zeker van is dat
er geen zuurstoftekort is, geen explosie of brandgevaar is bij een te hoge concentratie
explosieve stoffen en er geen gevaar is voor vergiftiging door een te hoge
concentratie gassen of dampen.
Een enkelvoudige of Multi gasdetector waarschuwt of een ruimte wel of niet betreden
mag worden. De meters in ons leveringsprogramma meten o.a. zuurstof, zwavelwaterstof, koolmonoxide, brandbare gassen en explosie gevaar. Om een optimale werking
te garanderen moeten de meters wel frequent getest en gekalibreerd worden.

Normeringen
Op ademhalingsbescherming zijn onderstaande normen van toepassing.
EN 136		
EN 137		
EN 140
EN 141
EN 143
EN 146
EN 148-1
EN 149:2001
EN 270		
EN 402
EN 403
EN 405
EN 529
EN 1146
EN 1827
		
EN 1835
EN 12021
EN 12941
EN 12942
EN 14387
EN 14593-1
EN 14593-2
EN 14594

Volgelaatsmaskers
Onafhankelijk ademluchttoestel
Halfgelaatsmaskers en kwartmaskers
Gas- en combinatiefilters (let op, dit is oude norm, is vervangen door EN 14387)
Deeltjesfilters
Aangedreven filters (let op, dit is oude norm, is vervangen door EN 12941)
Standaard schroefdraad voor gelaatsstukken (RD 40)
Stofmaskers
Persluchttoestellen met kap (let op, dit is oude norm, is vervangen door EN 14593/EN 14594)
Persluchtademhaling toestellen voor vluchtdoeleinden met volgelaatsmaskers of mondstukgarnituur
Vluchtmaskers (met kap voor vluchtdoeleinden bij brand)
Filterend halfgelaatsmasker ter bescherming tegen gassen of gassen en deeltjes
Keuze gebruik, verzorging en onderhoud ademhalingsbeschermende middelen
Onafhankelijke ademlucht vluchttoestellen met kap
Halfgelaatsmaskers zonder inademventiel en met deelbare filters ter bescherming tegen gas of
gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes
Slangentoestellen (let op, dit is oude norm, is vervangen door EN 14593-1 en 2/EN 14594)
Perslucht voor ademhalingstoestellen
Aangedreven filters gecombineerd met een helm of een kap
Aangedreven filters gecombineerd met vol-, half- of kwartgelaatsmaskers
Gas- en combinatiefilters
Slangentoestel met ademautomaat en volgelaatsmasker
Slangentoestel met ademautomaat en halfgelaatsmasker
Slangentoestel met continue stromende perslucht
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Assortiment
Het assortiment van ademhalingsbescherming is onderverdeeld in diverse subgroepen. In deze groepen bieden wij
u vaak de keuze tussen onderstaande A-merken en een eigen import kwaliteit.

In de catalogus staat een selectie van producten van de diverse merken, mocht u een bepaald product van een
bepaald merk niet in onze catalogus vinden, neemt u dan contact met ons op om tot de juiste keuze te komen.
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Onderhoudsvrije stofmaskers

3M FFP1

3M Aura 9310+ stofmasker FFP1 NR D
• opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• de 3M lage ademweerstandsfiltertechnologie zorgt voor een efficiënte filtratie met een lage
ademweerstand voor consistent hoogkwalitatieve prestaties
• het vooraf vormgegeven neusstuk past zich aan de neus en de gelaatscontouren aan
• groot, zacht neusschuim voelt comfortabel aan op de huid
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
3M Aura 9310+ stofmasker FFP1 NR D

Artikelnr

Vrd

4.99.310.00

V

3M Aura 9312+ stofmasker FFP1 NR D
• opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• de 3M lage ademweerstandsfiltertechnologie zorgt voor een efficiënte filtratie met een lage
ademweerstand voor consistent hoogkwalitatieve prestaties
• het vooraf vormgegeven neusstuk past zich aan de neus en de gelaatscontouren aan
• groot, zacht neusschuim voelt comfortabel aan op de huid
• het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
3M Aura 9312+ stofmasker FFP1 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.99.312.00

V

3M 8310 stofmasker FFP1 NR D
•
•
•
•
•

m-vormige neusclip voor makkelijke aanpassing rond de neus
stevige buitenschaal voor extra duurzaamheid
gevlochten hoofdbanden met kleurcode voor herkenning beschermingsniveau
zachte gewafelde rand voor comfortabele en stevige pasvorm
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8310 stofmasker FFP1 NR D

Artikelnr

Vrd

4.98.310.00

V

3M 8312 stofmasker FFP1 NR D
•
•
•
•
•
•

m-vormige neusclip voor makkelijke aanpassing rond de neus
stevige buitenschaal voor extra duurzaamheid
gevlochten hoofdbanden met kleurcode voor herkenning beschermingsniveau
het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
zachte gewafelde rand voor comfortabele en stevige pasvorm
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8312 stofmasker FFP1 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.98.312.00

V

3M 8710 stofmasker FFP1 NR D
• cupvormig model
• de bolle vorm, de dubbele hoofdbandjes, het neuskussentje en de aluminium neusbeugel garanderen
een goede afdichting voor de meeste gelaatsvormen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8710 stofmasker FFP1 NR D

Artikelnr

Vrd

4.98.710.00

V
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3M FFP2

3M 8825 stofmasker FFP2 R D
• op vier punten instelbare hoofdbanden en een vervormbare neusbeugel garanderen een
gemakkelijke en goede afdichting en pasvorm
• zeer comfortabel omdat het een zachte gelaats-afdichtingsrand heeft die ervoor zorgt dat een goede
pasvorm wordt verkregen voor de meeste gelaatsvormen
• het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8825 stofmasker FFP2 R D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.98.825.00

V

3M Aura 9320+ stofmasker FFP2 NR D
• opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• de 3M lage ademweerstandsfiltertechnologie zorgt voor een efficiënte filtratie met een lage
ademweerstand voor consistent hoogkwalitatieve prestaties
• het vooraf vormgegeven neusstuk past zich aan de neus en de gelaatscontouren aan
• groot, zacht neusschuim voelt comfortabel aan op de huid
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
3M Aura 9320+ stofmasker FFP2 NR D

Artikelnr

Vrd

4.99.320.00

V

Artikelnr

Vrd

4.98.320.00

V

3M Aura 9322+ stofmasker FFP2 NR D
• opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• de 3M lage ademweerstandsfiltertechnologie zorgt voor een efficiënte filtratie met een lage
ademweerstand voor consistent hoogkwalitatieve prestaties
• het vooraf vormgegeven neusstuk past zich aan de neus en de gelaatscontouren aan
• groot, zacht neusschuim voelt comfortabel aan op de huid
• het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
3M Aura 9322+ stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.99.322.00

V

3M 8320 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•
•

m-vormige neusclip voor makkelijke aanpassing rond de neus
stevige buitenschaal voor extra duurzaamheid
gevlochten hoofdbanden met kleurcode voor herkenning beschermingsniveau
zachte gewafelde rand voor comfortabele en stevige pasvorm
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8320 stofmasker FFP2 NR D

3M 8322 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•
•
•

m-vormige neusclip voor makkelijke aanpassing rond de neus
stevige buitenschaal voor extra duurzaamheid
gevlochten hoofdbanden met kleurcode voor herkenning beschermingsniveau
met 3M Cool Flow uitademventiel voor het uitademen van warmte en vocht
zachte gewafelde rand voor comfortabele en stevige pasvorm
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8322 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel
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Artikelnr

Vrd

4.98.322.00

V

Onderhoudsvrije stofmaskers 3M FFP2 / 3M FFP3
3M 8810 stofmasker FFP2 NR D
• cupvormig model
• de bolle vorm, de dubbele hoofdbandjes, het neuskussentje en de aluminium neusbeugel garanderen
een goede afdichting voor de meeste gelaatsvormen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8810 stofmasker FFP2 NR D

Artikelnr

Vrd

4.98.810.00

V

3M 8822 stofmasker FFP2 NR D
• cupvormig model
• de bolle vorm, de dubbele hoofdbandjes, het neuskussentje en de aluminium neusbeugel garanderen
een goede afdichting voor de meeste gelaatsvormen
• het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8822 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.98.822.00

V

3M 8835 stofmasker FFP3 R D
•
•
•
•
•
•

stevige binnenschaal en cupontwerp
zachte gelaatsafdichting aan de binnenkant
doeltreffende filtratie in combinatie met een lage ademweerstand
het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
verstelbare gevlochten hoofdbanden zorgen voor een betere pasvorm
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8835 stofmasker FFP3 R D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.98.835.09

V

3M Aura 9330+ stofmasker FFP3 NR D
• opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• de 3M lage ademweerstandsfiltertechnologie zorgt voor een efficiënte filtratie met een lage
ademweerstand voor consistent hoogkwalitatieve prestaties
• het vooraf vormgegeven neusstuk past zich aan de neus en de gelaatscontouren aan
• groot, zacht neusschuim voelt comfortabel aan op de huid
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
3M Aura 9330+ stofmasker FFP3 NR D

Artikelnr

Vrd

4.99.330.00
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Onderhoudsvrije stofmaskers

3M FFP3

3M Aura 9332+ stofmasker FFP3 NR D
• opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• de 3M lage ademweerstandsfiltertechnologie zorgt voor een efficiënte filtratie met een
lage ademweerstand voor consistent hoogkwalitatieve prestaties
• het vooraf vormgegeven neusstuk past zich aan de neus en de gelaatscontouren aan
• groot, zacht neusschuim voelt comfortabel aan op de huid
• het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme,
vochtige omgevingen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
3M Aura 9332+ stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel

3M 8833 stofmasker FFP3 R D
•
•
•
•
•
•

m-vormige neusclip voor makkelijke aanpassing rond de neus
stevige buitenschaal voor extra duurzaamheid
gevlochten hoofdbanden met kleurcode voor herkenning beschermingsniveau
het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
zachte gewafelde rand voor comfortabele en stevige pasvorm
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
3M 8833 stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel

320

Artikelnr

Vrd

4.98.833.00

V

Artikelnr

Vrd

4.99.332.00

V

Onderhoudsvrije stofmaskers

3M specifiek

3M 9906 stofmasker FFP1 NR D
• bescherming tegen hinderlijk HF-gas en waterstoffluoride enkel onder de grenswaarde
• de vormgeving, het ontwerp met de twee hoofdbanden, de neusafdichting van schuim en de
aluminium neusbeugel garanderen een goede aansluiting bij verscheidene groottes van gelaat
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

3M 9906 stofmasker FFP1 NR D

Vrd

4.99.906.00

3M 9913 stofmasker FFP1 NR D
• bescherming tegen organische dampen enkel onder de grenswaarde
• de vormgeving, het ontwerp met de twee hoofdbanden, de neusafdichting van schuim en de
aluminium neusbeugel garanderen een goede aansluiting bij verscheidene groottes van gelaat
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
3M 9913 stofmasker FFP1 NR D

Artikelnr

Vrd

4.99.913.00

V

3M 9914 stofmasker FFP1 NR D
• bescherming tegen organische dampen enkel onder de grenswaarde
• de vormgeving, het ontwerp met de twee hoofdbanden, de neusafdichting van schuim en de
aluminium neusbeugel garanderen een goede aansluiting bij verscheidene grootten van gelaat
• het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
3M 9914 stofmasker FFP1 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.99.914.00

V

3M 9915 stofmasker FFP1 NR D
• bescherming tegen zure gassen waaronder waterstoffluoride, zwaveldioxide en chloor allen enkel
onder de grenswaarde
• de vormgeving, het ontwerp met de twee hoofdbanden, de neusafdichting van schuim en de
aluminium neusbeugel garanderen een goede aansluiting bij verscheidene grootten van gelaat
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

3M 9915 stofmasker FFP1 NR D

Vrd

4.99.915.00

3M 9925 lasrook stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•

specifiek ontworpen om bescherming te bieden tegen de lasrook die tijdens het lassen vrijkomt
een actieve koollaag verwijdert de ozon die bij MIG-, TIG- en booglassen vrijkomt
de speciaal behandelde buitenschaal vergroot de brandvertragende werking
een lichtgewicht masker en biedt efficiënte, comfortabele en hygiënische bescherming tegen fijnstof,
nevels en metaaldampen (o.a. lasrook)
• op vier punten instelbare hoofdbanden en vervormbare neusbeugel
• het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
3M 9925 lasrook stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.99.925.00

V
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3M specifiek

3M 9928 Premium lasrook stofmasker FFP2 R D
•
•
•
•
•

specifiek ontworpen om bescherming te bieden tegen de lasrook die tijdens het lassen vrijkomt
een actieve koollaag verwijdert de ozon die bij MIG-, TIG- en booglassen vrijkomt
de speciaal behandelde buitenschaal vergroot de brandvertragende werking
met zachte binnenrand
een lichtgewicht masker en biedt efficiënte, comfortabele en hygiënische bescherming tegen fijnstof,
nevels en metaaldampen (o.a. lasrook)
• op vier punten instelbare hoofdbanden en vervormbare neusbeugel
• het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
3M 9928 Premium lasrook stofmasker FFP2 R D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.99.928.00

V

3M 9936 stofmasker FFP3 R D
•
•
•
•
•
•

masker met actieve koollaag biedt bescherming tegen stof en nevel
de 3M lage ademweerstandsfiltertechnologie zorgt voor een efficiënte filtratie met een
lage ademweerstand voor consistent hoogkwalitatieve prestaties
m-vormige neusclip voor makkelijke aanpassing rond de neus
het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

3M 9936 stofmasker FFP3 R D, met uitademventiel

Vrd

4.99.936.00

3M Aura 9422+ stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vouwmasker speciaal geschikt voor de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie
gemaakt zonder nietjes of kleine, afneembare onderdelen
duidelijk zichtbaar en metaal detecteerbaar
het ingenieuze ontwerp met 3 panelen is geschikt voor een groot aantal gezichtsvormen en
afmetingen, laat bewegingen van het gezicht toe en laat gemakkelijk door het stofmasker spreken
door de innovatieve filtertechnologie van 3M met lage ademhalingsweerstand kunnen gebruikers
door het stofmasker heen ademhalen zonder dat dit veel moeite kost
op het toppaneel is reliëf aangebracht, waardoor oogbescherming minder beslaat wanneer het
stofmasker in een warme en vochtige omgeving gebruikt wordt
het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
zacht schuimrubber en een gladde voering zorgen voor een comfortabele pasvorm op het gezicht
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

3M Aura 9422+ stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Vrd

4.99.422.00

3M Aura 9432+ stofmasker FFP3 NR D
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vouwmasker speciaal geschikt voor de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie
gemaakt zonder nietjes of kleine, afneembare onderdelen
duidelijk zichtbaar en metaal detecteerbaar
het ingenieuze ontwerp met 3 panelen is geschikt voor een groot aantal gezichtsvormen en
afmetingen, laat bewegingen van het gezicht toe en laat gemakkelijk door het stofmasker spreken
door de innovatieve filtertechnologie van 3M met lage ademhalingsweerstand kunnen gebruikers
door het stofmasker heen ademhalen zonder dat dit veel moeite kost
op het toppaneel is reliëf aangebracht, waardoor oogbescherming minder beslaat wanneer het
stofmasker in een warme en vochtige omgeving gebruikt wordt
het 3M Cool Flow uitademventiel zorgt voor een verhoogd comfort in warme, vochtige omgevingen
zacht schuimrubber en een gladde voering zorgen voor een comfortabele pasvorm op het gezicht
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
3M Aura 9432+ stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel
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Artikelnr
4.99.432.00

Vrd

Onderhoudsvrije stofmaskers

moldex FFp1

Moldex 2360 stofmasker FFP1 NR D
•
•
•
•
•
•

tegen onschadelijk fijnstof, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen
de ActivForm afsluiting vergroot de veiligheid en het comfort
de DuraMesh buitenschaal is sterk, comfortabel en vormvast
de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
100% PVC-vrij
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 2360 stofmasker FFP1 NR D

Artikelnr

Vrd

4.82.360.00

V

Moldex 2365 stofmasker FFP1 NR D
•
•
•
•
•

tegen onschadelijk fijnstof, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen
de ActivForm afsluiting vergroot de veiligheid en het comfort
de DuraMesh buitenschaal is sterk, comfortabel en vormvast
de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
het Klima uitademventiel geeft een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming in het masker
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 2365 stofmasker FFP1 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.82.365.00

V

Moldex 2380 stofmasker FFP1 NR D
•
•
•
•

tegen onschadelijk fijnstof, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen
de ActivForm afsluiting vergroot de veiligheid en het comfort
de DuraMesh buitenschaal is sterk, comfortabel en vormvast
het met een huidvriendelijk schuim bekleedde neusprofiel en de clipsluiting op de draagband maken
dit masker bijzonder gebruiksvriendelijk en comfortabel
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 2380 stofmasker FFP1 NR D

Vrd

4.82.380.00

Moldex 2385 stofmasker FFP1 NR D
•
•
•
•

tegen onschadelijk fijnstof, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen
de ActivForm afsluiting vergroot de veiligheid en het comfort
de DuraMesh buitenschaal is sterk, comfortabel en vormvast
het met een huidvriendelijk schuim bekleedde neusprofiel en de clipsluiting op de draagband maken
dit masker bijzonder gebruiksvriendelijk en comfortabel
• het Klima uitademventiel geeft een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming in het masker
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 2385 stofmasker FFP1 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.82.385.00
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moldex FFp2

Moldex 2400 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•
•

tegen schadelijke fijnstoffen, rook en nevels en olie gebaseerde aërosolen
de ActivForm afsluiting en de vormvaste DuraMesh buitenschaal vergroten de veiligheid
de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
100% PVC-vrij
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 2400 stofmasker FFP2 NR D

Artikelnr

Vrd

4.82.400.00

V

Moldex 2405 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•

tegen schadelijke fijnstoffen, rook en nevels en olie gebaseerde aërosolen
de ActivForm afsluiting en de vormvaste DuraMesh buitenschaal vergroten de veiligheid
de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
het Klima uitademventiel geeft een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming in het masker
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

KLIMA-VENTIEL. De extra grote
opening reduceert warmte en vocht.

Rondom lopende draagbanden.
Snel, simpel en veilig op- en af
zetten.
Uitvoering
Moldex 2405 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Moldex 2480 stofmasker FFP2 NR D
• tegen schadelijke fijnstoffen, rook en nevels en olie gebaseerde aërosolen
• de ActivForm afsluiting, het neusprofiel en de vormvaste DuraMesh buitenschaal vergroten het
draagcomfort en de veiligheid
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 2480 stofmasker FFP2 NR D
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Artikelnr
4.82.480.00

Vrd

Artikelnr

Vrd

4.82.405.00

V

Onderhoudsvrije stofmaskers

moldex FFp2

Moldex 2485 stofmasker FFP2 NR D
• tegen schadelijke fijnstoffen, rook en nevels en olie gebaseerde aërosolen
• de ActivForm afsluiting, het neusprofiel en de vormvaste DuraMesh buitenschaal vergroten het
draagcomfort en de veiligheid
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• het Klima uitademventiel geeft een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming in het masker
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 2485 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.82.485.00

V

Moldex 2470 vouwmasker FFP2 NR D
• tegen schadelijke fijnstoffen, rook en nevels en olie gebaseerde aërosolen
• door middel van individuele verpakking is het masker hygiënisch beschermd voordat het gebruikt
gaat worden
• door één simpele handeling te ontvouwen waardoor een volwaardig Moldex stofmasker ontstaat
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 2470 vouwmasker FFP2 NR D

Vrd

4.82.470.00

Moldex 2475 vouwmasker FFP2 NR D
• tegen schadelijke fijnstoffen, rook en nevels en olie gebaseerde aërosolen
• door middel van individuele verpakking is het masker hygiënisch beschermd voordat het gebruikt
gaat worden
• door één simpele handeling te ontvouwen waardoor een volwaardig Moldex stofmasker ontstaat
• het Klima uitademventiel geeft een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming in het masker
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 2475 vouwmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Vrd

4.82.475.00

Moldex 2495 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•
•
•

masker in maat M/L tegen schadelijke fijnstoffen, rook en nevels en olie gebaseerde aërosolen
de ActivForm afsluiting en de vormvaste DuraMesh buitenschaal vergroten de veiligheid
de solodraagband maakt het mogelijk op eenvoudige wijze het masker met één hand op- en af te zetten
het neusprofiel is bekleed met een huidvriendelijk schuim ter vergroting van het draagcomfort
100% PVC-vrij
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Ook verkrijgbaar in maat S/M, model 2498.

Uitvoering
Moldex 2495 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.82.495.00

V
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Onderhoudsvrije stofmaskers

moldex FFp2

Moldex 3100 AIR stofmasker FFP2 NR D
• masker in maat M/L tegen schadelijke fijnstoffen, rook en nevels en olie gebaseerde aërosolen
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• met unieke Vouwfilter Technologie voor de laagste ademweerstand
• d.m.v. individuele verpakking is het masker hygiënisch beschermd voordat het gebruikt gaat worden
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
Ook verkrijgbaar in maat S, model 3150.

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 3100 AIR stofmasker FFP2 NR D

Vrd

4.83.100.00

Moldex 3105 AIR stofmasker FFP2 NR D
• masker in maat M/L tegen schadelijke fijnstoffen, rook en nevels en olie gebaseerde aërosolen
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• met unieke Vouwfilter Technologie voor de laagste ademweerstand
• d.m.v. individuele verpakking is het masker hygiënisch beschermd voordat het gebruikt gaat worden
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• het Klima uitademventiel geeft een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming in het masker
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
Ook verkrijgbaar in maat S, model 3155.

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 3105 AIR stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Vrd

4.83.105.00

Moldex 3305 AIR Plus stofmasker FFP2 R D
• tegen alle fijnstof, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• met unieke Vouwfilter Technologie voor de laagste ademweerstand
• het Klima uitademventiel zorgt voor een minimale uitademweerstand en voorkoming van condens
vorming in het masker
• door de wasbare Kraton afdichting is het masker geschikt voor hergebruik
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 3305 AIR Plus stofmasker FFP2 R D, met uitademventiel
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Artikelnr

Vrd

4.83.305.00

V

Onderhoudsvrije stofmaskers

moldex FFP3

Moldex 2555 stofmasker FFP3 NR D
• tegen alle fijnstof, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• het Klima uitademventiel geeft een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming in het masker
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 2555 stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel

Vrd

4.82.555.00

Moldex 2505 stofmasker FFP3 NR D
• tegen alle fijnstof, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• het Klima uitademventiel geeft een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming in het masker
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 2505 stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.82.505.00

V

Moldex 3200 AIR stofmasker FFP3 NR D
• masker in maat M/L tegen alle schadelijke fijnstoffen, rook en op water en olie gebaseerde nevels/
aërosolen
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• met unieke Vouwfilter Technologie voor de laagste ademweerstand
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• per stuk verpakt
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
Ook verkrijgbaar in maat S, model 3250.

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 3200 AIR stofmasker FFP3 NR D

Vrd

4.83.200.00

Moldex 3205 AIR stofmasker FFP3 NR D
• masker in maat M/L tegen alle schadelijke fijnstoffen, rook en op water en olie gebaseerde nevels/
aërosolen
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• met unieke Vouwfilter Technologie voor de laagste ademweerstand
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• voorzien van het Klima uitademventiel voor minimale uitademweerstand
• per stuk verpakt
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
Ook verkrijgbaar in maat S, model 3255.

Uitvoering
Moldex 3205 AIR stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.83.205.00

327

4

moldex

Onderhoudsvrije stofmaskers FFp3 / specifiek

Moldex 3405 AIR stofmasker FFP3 R D
• tegen alle schadelijke fijnstoffen, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• het Klima uitademventiel zorgt voor een minimale uitademweerstand en voorkoming van condens
vorming in het masker
• met unieke Vouwfilter Technologie voor de laagste ademweerstand
• door de wasbare Kraton afdichting is het masker geschikt voor hergebruik
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• per stuk verpakt
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 3405 AIR stofmasker FFP3 R D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.83.405.00

V

Moldex 3505 AIR Plus stofmasker FFP3 NR
• tegen alle schadelijke fijnstoffen, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• het Klima uitademventiel zorgt voor een minimale uitademweerstand en voorkoming van condens
vorming in het masker
• met unieke Vouwfilter Technologie voor de laagste ademweerstand
• door de wasbare Kraton afdichting is het masker geschikt voor hergebruik
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• per stuk verpakt
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 3505 AIR Plus stofmasker FFP3 NR, met uitademventiel

Moldex 2435 stofmasker FFP2 NR D
• tegen schadelijke fijnstoffen, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen zoals zure
gassen en organische dampen en geuren
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• het Klima uitademventiel geeft een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming in het masker
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
Moldex 2435 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel
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Artikelnr
4.82.435.00

Vrd

Artikelnr

Vrd

4.83.505.00

V

Onderhoudsvrije stofmaskers

moldex specifiek /
MSA FFP1

Moldex 2445 lasrookmasker FFP2 NR D
• lasrookmasker met een filtererende laag van actiefkool
• tegen schadelijk fijnstof, rook en op water gebaseerde nevels/aërosolen/ozonbescherming
• een zeer goede pasvorm en hoogwaardige aansluiting op het gelaat door de ActivForm afsluiting en
DuraMesh buitenschaal
• het Klima uitademventiel zorgt voor een minimalisering van de uitademweerstand en voorkomt
condensvorming
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• de draagbandclip maakt het mogelijk om tijdens onderbrekingen met een eenvoudige handeling het
masker om de nek te dragen
• 100% PVC-vrij
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 2445 lasrookmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Vrd

4.82.445.00

MSA Affinity FLS stofmasker FFP1 NR D
• het dunne en lichte, maar toch hoogwaardige filtermateriaal biedt een hoog draagcomfort bij gebruik
voor langere tijd
• door het eenvoudige ontwerp met verticale vouw kan dit masker goed worden gedragen onder
gelaatsschermen
• met de vooraf gevormde neusclip kan de contour eenvoudig worden aangepast, zodat hij goed past
en er geen uitgeademde lucht ontsnapt en de veiligheidsbril beslaat
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
MSA Affinity FLS stofmasker FFP1 NR D, groen (10097425)

Artikelnr

Vrd

4.05.250.00

V

MSA Affinity FLS-V stofmasker FFP1 NR D
• het dunne en lichte, maar toch hoogwaardige filtermateriaal biedt een hoog draagcomfort bij gebruik
voor langere tijd
• door het eenvoudige ontwerp met verticale vouw kan dit masker goed worden gedragen onder
gelaatsschermen
• met de vooraf gevormde neusclip kan de contour eenvoudig worden aangepast, zodat hij goed past
en er geen uitgeademde lucht ontsnapt en de veiligheidsbril beslaat
• met uitademventiel voor het uitademen van warmte en vocht
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
MSA Affinity FLS-V stofmasker FFP1 NR D, groen, met uitademventiel
(10097426)

Artikelnr

Vrd

4.05.251.00

V

MSA Affinity Plus stofmasker FFP1 NR D
• in combinatie met de voorgevormde neuscup en een externe elastieken band wordt een goede en
veilige pasvorm gewaarborgd
• de zachte cup biedt een goede maar zachte en comfortabele pasvorm, gedurende lange periodes
• AnthroCurve afdichting voor een goede pasvorm
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
MSA Affinity Plus stofmasker FFP1 NR D, groen (10042750)

Artikelnr

Vrd

4.05.260.00
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MSA Affinity Plus-V stofmasker FFP1 NR D
• in combinatie met de voorgevormde neuscup en een externe elastieken band wordt een goede en
veilige pasvorm gewaarborgd
• de zachte cup biedt een goede maar zachte en comfortabele pasvorm, gedurende lange periodes
• AnthroCurve afdichting voor een goede pasvorm
• met uitademventiel voor het uitademen van warmte en vocht
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

MSA Affinity Plus-V stofmasker FFP1 NR D, groen, met uitademventiel
(10042751)

Vrd

4.05.261.00

MSA Affinity FLS stofmasker FFP2 NR D
• het dunne en lichte, maar toch hoogwaardige filtermateriaal biedt een hoog draagcomfort bij gebruik
voor langere tijd
• door het eenvoudige ontwerp met verticale vouw kan dit masker goed worden gedragen onder
gelaatsschermen
• met de vooraf gevormde neusclip kan de contour eenvoudig worden aangepast, zodat hij goed past
en er geen uitgeademde lucht ontsnapt en de veiligheidsbril beslaat
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
MSA Affinity FLS stofmasker FFP2 NR D, geel (10097427)

Artikelnr

Vrd

4.05.252.00

V

MSA Affinity FLS-V stofmasker FFP2 NR D
• het dunne en lichte, maar toch hoogwaardige filtermateriaal biedt een hoog draagcomfort bij gebruik
voor langere tijd
• door het eenvoudige ontwerp met verticale vouw kan dit masker goed worden gedragen onder
gelaatsschermen
• met de vooraf gevormde neusclip kan de contour eenvoudig worden aangepast, zodat hij goed past
en er geen uitgeademde lucht ontsnapt en de veiligheidsbril beslaat
• met uitademventiel voor het uitademen van warmte en vocht
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
MSA Affinity FLS-V stofmasker FFP2 NR D, geel, met uitademventiel (10097428)

Artikelnr

Vrd

4.05.253.00

V

MSA Affinity Plus stofmasker FFP2 NR D
• in combinatie met de voorgevormde neuscup en een externe elastieken band wordt een goede en
veilige pasvorm gewaarborgd
• de zachte cup biedt een goede maar zachte en comfortabele pasvorm, gedurende lange periodes
• AnthroCurve afdichting voor een goede pasvorm
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

MSA Affinity Plus stofmasker FFP2 NR D, geel (10042752)

Vrd

4.05.262.00

MSA Affinity Plus-V stofmasker FFP2 NR D
• in combinatie met de voorgevormde neuscup en een externe elastieken band wordt een goede en
veilige pasvorm gewaarborgd
• de zachte cup biedt een goede maar zachte en comfortabele pasvorm, gedurende lange periodes
• AnthroCurve afdichting voor een goede pasvorm
• met uitademventiel voor het uitademen van warmte en vocht
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
MSA Affinity Plus-V stofmasker FFP2 NR D, geel, met uitademventiel
(10042753)
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Artikelnr
4.05.263.00

Vrd

msa FFP3 /

Onderhoudsvrije stofmaskers M-SAFE FFP1 / FFP2
MSA Affinity FLS-V stofmasker FFP3 NR D
• het dunne en lichte, maar toch hoogwaardige filtermateriaal biedt een hoog draagcomfort bij gebruik
voor langere tijd
• door het eenvoudige ontwerp met verticale vouw kan dit masker goed worden gedragen onder
gelaatsschermen
• met de vooraf gevormde neusclip kan de contour eenvoudig worden aangepast, zodat hij goed past
en er geen uitgeademde lucht ontsnapt en de veiligheidsbril beslaat
• met uitademventiel voor het uitademen van warmte en vocht
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
MSA Affinity FLS-V stofmasker FFP3 NR D, rood, met uitademventiel
(10097429)

Artikelnr

Vrd

4.05.254.00

V

Artikelnr

Vrd

4.05.610.00

V

MSA Affinity Plus-V stofmasker FFP3 NR D
• in combinatie met de voorgevormde neuscup en een externe elastieken band wordt een goede en
veilige pasvorm gewaarborgd
• de zachte cup biedt een goede maar zachte en comfortabele pasvorm, gedurende lange periodes
• AnthroCurve afdichting voor een goede pasvorm
• met verstelbare elastische band
• met uitademventiel voor het uitademen van warmte en vocht
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

MSA Affinity Plus-V stofmasker FFP3 NR D, rood, met uitademventiel
(10069902)

Vrd

4.05.266.00

M-Safe 6100 stofmasker FFP1 NR D
• makkelijk te vormen neusbeugel
• comfortabel te dragen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
M-Safe 6100 stofmasker FFP1 NR D

M-Safe 6200 stofmasker FFP2 NR D
• makkelijk te vormen neusbeugel
• comfortabel te dragen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
M-Safe 6200 stofmasker FFP2 NR D

Artikelnr

Vrd

4.05.620.00

V
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m-safe
FFP2 / FFP3

M-Safe 6210 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•

met uitademventiel
makkelijk te vormen neusbeugel
comfortabel te dragen
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
M-Safe 6210 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.05.621.00

V

M-Safe 4210 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•
•
•

met uitademventiel
makkelijk te vormen neusbeugel
opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
comfortabel te dragen
per stuk verpakt
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
M-Safe 4210 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.05.421.00

V

Artikelnr

Vrd

4.05.634.00

V

M-Safe 4310 stofmasker FFP3 NR D
•
•
•
•
•
•

met uitademventiel
makkelijk te vormen neusbeugel
opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
comfortabel te dragen
per stuk verpakt
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
M-Safe 4310 stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel

Artikelnr

Vrd

4.05.431.00

V

M-Safe 6340 stofmasker FFP3 NR D
•
•
•
•
•

met uitademventiel
makkelijk te vormen neusbeugel
comfortabel te dragen
met instelbare hoofdbanden
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
M-Safe 6340 stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel
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uvex FFP1 / FFP2

uvex silv-Air 7112 stofmasker FFP1 NR D
• voorgevormd masker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
• masker is metaalvrij
• de 3D-neusvorm zorgt voor een comfortabele pasvorm, perfecte afdichting en voorkomt het beslaan
van brillen
• sluit perfect af rond de neus zonder de noodzaak om een neusbeugel in te stellen
• goede compatibiliteit met veiligheidsbrillen
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
uvex silv-Air 7112 stofmasker FFP1 NR D, met uitademventiel (8707-112)

Artikelnr

Vrd

4.70.711.20

V

Artikelnr

Vrd

uvex silv-Air 2110 stofmasker FFP1 NR D
•
•
•
•

voorgevormd masker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
de zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
met comfortabele neusbeugel
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

uvex silv-Air 2110 stofmasker FFP1 NR D, met uitademventiel (8732-110)

Vrd

4.70.211.00

uvex silv-Air 3110 stofmasker FFP1 NR D
•
•
•
•

vouwmasker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
met comfortabele neusbeugel
per stuk verpakt
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Uitvoering
uvex silv-Air 3110 stofmasker FFP1 NR D, met uitademventiel (8733-110)

4.70.311.00

uvex silv-Air 7212 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•
•

voorgevormd masker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
de zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
met comfortabele neusbeugel
sluit perfect af rond de neus zonder de noodzaak om een neusbeugel in te stellen
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
uvex silv-Air 7212 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel (8707-212)

Artikelnr

Vrd

4.70.721.20

V

uvex silv-Air 2210 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•

voorgevormd masker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
de zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
met comfortabele neusbeugel
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering
uvex silv-Air 2210 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel (8732-210)

Artikelnr

Vrd

4.70.221.00

V
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uvex ffp2 / ffp3

uvex silv-Air 3210 stofmasker FFP2 NR D
•
•
•
•

vouwmasker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
met comfortabele neusbeugel
per stuk verpakt
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

uvex silv-Air 3210 stofmasker FFP2 NR D, met uitademventiel (8733-210)

Vrd

4.70.321.00

uvex silv-Air 7312 stofmasker FFP3 R D
• voorgevormd masker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
• de zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het
masker
• met comfortabele neusbeugel
• sluit perfect af rond de neus zonder de noodzaak om een neusbeugel in te stellen
• met op 4 punten instelbare hoofdbanden  
• inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

4-punts hoofdband bevestiging

4-point headband attachment for a comfortable,
secure fit of the mask.

Anatomically preformed nose area and integrated
nosepiece within the filter material, ensures an
excellent perfect fit and the highest level of wearer
comfort.

The high-quality filter material ensures low breathing
resistance, while the smooth white filter surface reduces
the risk of contamination through “linting”, in areas
with strict hygiene standards.

128

rtable,

ed

Onderhoudsvrije stofmaskers

Anatomisch voorgevormde

Anatomically
preformed nose area and integrated
neusbeugel
nosepiece within the filter material, ensures an
excellent perfect fit and the highest level of wearer
comfort.

The high-quality filter material ensures low breathing
resistance, while the smooth white filter surface reduces
the risk of contamination through “linting”, in areas
with strict hygiene standards.

Uitvoering
Minimale uitademweerstand

The high-quality filter material ensures low breathing
resistance, while the smooth white filter surface reduces
the risk of contamination through “linting”, in areas
with strict hygiene standards.

uvex silv-Air 7312 stofmasker FFP3 R D, met uitademventiel (8707-312)

Artikelnr

Vrd

4.70.731.20

V
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uvex ffp3

uvex silv-Air 2310 stofmasker FFP3 NR D
•
•
•
•
•

voorgevormd masker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
de zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
met comfortabele neusbeugel
met op 4 punten instelbare hoofdbanden
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
uvex silv-Air 2310 stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel (8732-310)

Artikelnr

Vrd

4.70.231.00

V

uvex 3D silv-Air 7333 stofmasker FFP3 NR D
•
•
•
•
•
•

voorgevormd masker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
met 3 kamer systeem
met 2 extra filters met inhalatie klep voor lage ademweerstand en meer comfort
met comfortabele neusbeugel
de zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering

Artikelnr

uvex 3D silv-Air 7333 stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel
(8707-333)

Vrd

4.70.733.30

uvex silv-Air 3310 stofmasker FFP3 NR D
•
•
•
•
•

vouwmasker met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
de zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
met comfortabele neusbeugel
per stuk verpakt
inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Uitvoering
uvex silv-Air 3310 stofmasker FFP3 NR D, met uitademventiel (8733-310)
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Artikelnr
4.70.331.00

Vrd

Halfgelaatsmaskers

3M

3M 7500-serie halfgelaatsmaskers
• het 3M Cool Flow Valve uitademventiel zorgt voor meer duurzaamheid en is gemakkelijk schoon
te houden. De verminderde ademweerstand reduceert de opbouw van warmte in het masker en
vergroot uw comfort
• uitgerust met het bajonet-kliksysteem, dat brede dubbele filters biedt om u te beschermen tegen
gassen, dampen en stof
• kunnen ook gebruikt worden met de 3M systemen met luchttoevoer
• speciale dunne neusbrug, die de flexibiliteit verbetert en de druk op de neus vermindert
• hoofdharnas vermindert de druk aan de achterkant van het hoofd en reduceert spanning op het
gezicht
• zachte en plooibare siliconen gelaatsafdichting
• aan beide zijden gemonteerde filters zorgen voor een evenwichtiger gevoel en beter gezichtsveld
• verkrijgbaar in drie maten met verschillende kleuren

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M 7501 halfgelaatsmasker, maat S (grijsblauw)

4.97.501.00

V

3M 7502 halfgelaatsmasker, maat M (lichtblauw)

4.97.502.00

V

3M 7503 halfgelaatsmasker, maat L (donkerblauw)

4.97.503.00

V

3M 7000-serie halfgelaatsmaskers
• volledig te onderhouden halfgelaatsmasker met natuurrubberen gelaatsafdichting en getextureerd
neusstuk, zodat de het gelaatsstuk minder wegglijdt en minder huidirritatie veroorzaakt
• de 7000 serie halfgelaatsmaskers worden gebruikt met twee lichtgewicht filters aan weerszijde van
het gezicht, die met één simpele handbeweging door middel van een bajonetsluiting op het
gelaatsstuk worden geplaatst
• flexibel systeem (uitvoerbaar met gas/damp en/of deeltjesfilters en met luchttoevoer)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M 7002 halfgelaatsmasker (medium)

4.97.002.00

V

3M 7003 halfgelaatsmasker (grote maat)

4.97.003.00

V

3M 6000-serie halfgelaatsmaskers
• de 3M 6000 herbruikbare halfgelaatsmaskers zijn zuinig, vergen weinig onderhoud, zijn eenvoudig
te hanteren en licht van gewicht
• met naar achteren gericht bajonetkliksysteem zorgt voor een veilige en zekere pasvorm en kan
daarmee aangesloten worden op een grote verscheidenheid aan dubbele filters om de gebruiker te
beschermen tegen gassen, dampen, stof, afhankelijk van de individuele behoeften
• zacht gelaatsstuk van elastomeer
• V-vormige ophanging voor goede pasvorm en draagcomfort
• aan beide zijden gemonteerde filters zorgen voor een evenwichtiger gevoel en beter gezichtsveld
• met uitademventiel en gemakkelijk te bevestigen nekband
• maskers kunnen ook worden gebruikt in combinatie met 3M systemen met luchttoevoer voor extra
gemak en flexibiliteit
• verkrijgbaar in drie maten met verschillende kleuren

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M 6100 halfgelaatsmasker, maat S (lichtgrijs)

4.96.100.00

V

3M 6200 halfgelaatsmasker, maat M (grijs)

4.96.200.00

V

3M 6300 halfgelaatsmasker, maat L (donkergrijs)

4.96.300.00

V

337

4

Halfgelaatsmaskers

3M

3M 4000-serie halfgelaatsmaskers
• de maskers uit de 3M 4000-serie vormen een reeks gebruiksklare en onderhoudsvrije
halfgelaatsmaskers
• vier versies verkrijgbaar, die elk bescherming biedt tegen verschillende gevaren
• ze zijn ontworpen voor een doeltreffende en comfortabele bescherming tegen vele gassen, dampen
en stofdeeltjes
• zacht hypoallergeen materiaal met getextureerde gelaatsafdichting
• centrale positie van het uitademventiel voor het doeltreffend verwijderen van vocht en warmte
• verstelbare hoofdcradle en nekbanden
• wordt geleverd met hersluitbare draagtas
De 3M 400 filterbeschermer (4.90.400.00) tegen overspray is verkrijgbaar om de levensduur van de
stoffilters te helpen verlengen.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M 4251 organische damp + stofmasker FFA1P2D

4.94.251.00

V

3M 4255 organische damp + stofmasker FFA2P3D

4.94.255.00

V

3M 4277 organische damp/anorganisch + zuurgas/
stofmasker FFABE1P3D

4.94.277.00

V

3M 4279 organische damp/anorganisch + zuurgas/ammoniak/
stofmasker FFABEK1P3D

4.94.279.00

V

3M Starterskit voor halfgelaatsmaskers met A1P2R filtercombinatie
• met de 3M starterskit voor halfgelaatsmaskers heeft u een oplossing voor de meeste algemene
toepassingen in de industrie, bouw, landbouw en schilderbranche
• door de luxe, transparante verpakking is het type masker duidelijk te herkennen en kunt u eenvoudig
kiezen voor de juiste bescherming
• elke verpakking bevat een herbruikbaar halfgelaatsmasker gecombineerd met een set filters om te
beschermen tegen gassen, dampen en stofdeeltjes
• inhoud: 1x halfgelaatsmasker, 2x 6051 A1 filter tegen organische dampen en gassen,
4x 5925 P2R filter tegen vaste en vloeibare deeltjes en 2x 501 filterhouder voor deeltjesfilter
Om de levensduur van het masker te optimaliseren is het belangrijk de filters tijdig te vervangen.
3M heeft daarom ook een filterverpakking toegevoegd. De filterverpakking bevat 4x 6051 gas en
dampfilters, 8x 5925 deeltjesfilters en 2x 501 houders.

Uitvoering

Artikelnr

3M starterskit 6212M (6200 masker maat M)

4.96.212.00

3M filter navulverpakking 5125 voor A1P2R

4.95.125.00

Vrd

3M Starterskit voor halfgelaatsmaskers met A2P3R filtercombinatie
• met de 3M starterskit voor halfgelaatsmaskers heeft u een oplossing voor de meeste algemene
toepassingen in de industrie, bouw, landbouw en schilderbranche
• door de luxe, transparante verpakking is het type masker duidelijk te herkennen en kunt u eenvoudig
kiezen voor de juiste bescherming
• elke verpakking bevat een herbruikbaar halfgelaatsmasker gecombineerd met een set filters om te
beschermen tegen gassen, dampen en stofdeeltjes
• inhoud: 1x halfgelaatsmasker, 2x 6055 A2 filter tegen organische dampen en gassen,
4x 5935 P3R filter tegen vaste en vloeibare deeltjes en 2x 501 filterhouder voor deeltjesfilter
Om de levensduur van het masker te optimaliseren is het belangrijk de filters tijdig te vervangen.
3M heeft daarom ook een filterverpakking toegevoegd. De filterverpakking bevat 4x 6055 gas en
dampfilters, 8x 5935 deeltjesfilters en 2x 501 houders.

Uitvoering
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Artikelnr

3M starterskit 6223M (6200 masker maat M)

4.96.223.00

3M starterskit 7523M (7502 masker maat M)

4.97.523.00

3M starterskit 7523L (7502 masker maat L)

4.97.523.01

3M filter navulverpakking 5535 voor A2P3R

4.95.535.00

Vrd

Halfgelaatsmaskers

3M / moldex

3M 0106 draagtas t.b.v. halfgelaatsmaskers
• draagtas 3M 0106 voor halfgelaatsmaskers is ontworpen om 3M-halfgelaatsmaskers en
benodigdeden (filters) mee te nemen
• de tas kan over de schouder of rond het middel worden gedragen

Uitvoering

Artikelnr

3M 0106 draagtas t.b.v. halfgelaatsmaskers

Vrd

4.90.106.00

3M 0105 maskerreiniger
• vochtige doekjes waarmee u het masker kunt reinigen en verfrissen zonder dit te beschadigen
• doekjes per stuk verpakt

Uitvoering
3M 0105 maskerreiniger, doos à 40 stuks

Artikelnr

Vrd

4.90.200.00

V

Moldex 7000-serie halfgelaatsmaskers met Easylock filteraansluiting
• herbruikbaar halfgelaatmasker verkrijgbaar in 3 maten
• maskergedeelte is gemaakt van zacht huidvriendelijk TPE
• de Easylock aansluiting maakt het mogelijk om de Easylock filters in alle combinaties zonder adapter
aan het masker te bevestigen
• de spanning op de draagband is individueel in te stellen door de circulaire draagband verdeling
• door de "dropdown" modus is het mogelijk om met een eenvoudige handeling het masker tijdens
onderbrekingen om de nek te dragen
• 100% PVC-vrij
• verkrijgbaar in drie maten

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex 7001 halfgelaatsmasker, maat S

4.87.001.00

V

Moldex 7002 halfgelaatsmasker, maat M

4.87.002.00

V

Moldex 7003 halfgelaatsmasker, maat L

4.87.003.00

V

Moldex 8000-serie halfgelaatsmaskers
• de 8000-serie is een kostenbesparende en duurzame adembescherming, die een hoge prestatie biedt
en onderhoudsarm is
• ontworpen voor verhoogd draagcomfort en verbeterd gezichtsveld, zijn de 8000-serie maskers licht
in gewicht en hebben een goede pasvorm
• te combineren met gemakkelijk verwisselbare gas- en fijnstoffilters. Hierdoor is het masker
onderhoudsarm en kosten besparend
• het zachte materiaal (TPE) en de circulaire draagband verdeling maken het een comfortabel masker
om te dragen
• 100% PVC-vrij
• verkrijgbaar in drie maten

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex 8001 halfgelaatsmasker, maat S

4.88.001.00

V

Moldex 8002 halfgelaatsmasker, maat M

4.88.002.00

V

Moldex 8003 halfgelaatsmasker, maat L

4.88.003.00

V
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Verschillende gezichten, verschillende plaatsen,
universele pasvorm
Advantage 400 Halfgelaatsmasker
Het nieuwe Advantage 400 halfgelaatsmasker sluit perfect aan op de vele verschillende gezichten die er
op de wereld zijn en zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen. Neem voor meer informatie s.v.p.
contact op met MSA.

MSA Nederland, Telefoon +31 (229) 25www.MSAsafety.com
03 03 MSA Belgium, Telefoon +32 (3) 491 9150 www.MSAsafety.com
■

■

Halfgelaatsmaskers

moldex / msa

Moldex 5000-serie halfgelaatsmaskers
• de 5000-serie is prettig en gemakkelijk in gebruik
• voorgemonteerd geleverd voor gebruik tijdens de meeste gas- en damp toepassingen, combineren
deze effectieve, onderhoudsarme maskers hoge prestaties met een minimum aan onderhoud
• speciaal ontworpen voor een groter draagcomfort en een verbeterd gezichtsveld, zijn de 5000-serie
maskers licht in gewicht met een goede pasvorm
• gasfilters met ingebouwde inademventielen, die vast in het gelaatsstuk gemonteerd zijn, bieden
bescherming tegen gassen en dampen

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 5104 halfgelaatsmasker met FFA1 filter, maat M/L

4.85.102.00

Moldex 5174 halfgelaatsmasker met FFA1P2 R D filter, maat M/L

4.85.174.00

Moldex 5504 halfgelaatsmasker met FFA2 filter, maat M/L

4.85.504.00

Moldex 5584 halfgelaatsmasker met FFA2P3 R D filter, maat M/L

4.85.584.00

Moldex 5904 halfgelaatsmasker met FFA1B1E1K1 filter, maat M/L

4.85.904.00

Moldex 5984 halfgelaatsmasker met FFA1B1E1K1P3 R D filter, maat M/L

4.85.984.00

Vrd

Moldex opbergemmer 8093
• hersluitbare individuele opbergbox met beschrijfbare ruimte voor de serie 5000 of 8000
• 100% PVC-vrij

Uitvoering
Moldex opbergemmer 8093

Artikelnr

Vrd

4.88.093.00

V

MSA Advantage 410 halfgelaatsmasker
met enkelvoudige schroefdraadverbinding
• het masker bestaat slechts uit drie hoofdcomponenten, die eenvoudig kunnen worden gereinigd:
bandenstel, neusstukken en een 4-punts front
• door het bandenstel uit één stuk kan het masker intuïtief worden opgezet en biedt het bovendien een
hoog comfort en veel flexibiliteit
• de drop down modus stelt de gebruiker in staat het masker te verwijderen zonder overige
beschermingsmiddelen (zoals helm, bril of gehoorkap) af te hoeven doen
• het masker kan op de borst worden gehangen tot het volgende gebruik
• met het afsluitsysteem kan het bandenstel precies passend gemaakt worden
• het MultiFlex neusstuk bestaat uit één geheel en is gemaakt van een stevige kunststof met een zachte
coating van siliconen. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat het gelaatsstuk een grote
duurzaamheid heeft en buitengewoon stabiel is tijdens het dragen

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA Advantage 410 halfgelaatsmasker met schroefdraadverbinding,
maat S (10102276)

4.14.308.10

MSA Advantage 410 halfgelaatsmasker met schroefdraadverbinding,
maat M (10102277)

4.14.308.20

V

MSA Advantage 410 halfgelaatsmasker met schroefdraadverbinding,
maat L (10102278)

4.14.308.30

V
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Halfgelaatsmaskers

MSA

MSA Advantage 420 halfgelaatsmasker
met dubbele bajonetaansluiting
• het masker bestaat slechts uit drie hoofdcomponenten, die eenvoudig kunnen worden gereinigd:
bandenstel, neusstukken en een 4-punts front
• door het bandenstel uit één stuk kan het masker intuïtief worden opgezet en biedt het bovendien een
hoog comfort en veel flexibiliteit
• de drop down modus stelt de gebruiker in staat het masker te verwijderen zonder overige
beschermingsmiddelen (zoals helm, bril of gehoorkap) af te hoeven doen
• het masker kan op de borst worden gehangen tot het volgende gebruik
• met het afsluitsysteem kan het bandenstel precies passend gemaakt worden
• het MultiFlex neusstuk bestaat uit één geheel en is gemaakt van een stevige kunststof met een zachte
coating van siliconen. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat het gelaatsstuk een grote
duurzaamheid heeft en buitengewoon stabiel is tijdens het dragen

Uitvoering

Artikelnr
4.14.309.10

MSA Advantage 420 halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting,
maat M (10102274)

4.14.309.20

V

MSA Advantage 420 halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting,
maat L (10102275)

4.14.309.30

V

MSA Advantage 200 LS halfgelaatsmasker
• ideaal voor toepassingen, waarbij werknemers bij verschillende jobs zijn blootgesteld aan
verschillende risico's, zoals hoge concentraties rook, nevel en gas
• uitgerust met MultiFlex-systeem, een zachte plooibare combinatie van rubber en kunststof die een
voortreffelijke stabiliteit bezit en zich geheel aan het gezicht van de drager aanpast
• vervaardigd uit helder blauw thermoplastisch rubber
• masker bestaat uit het gelaatsdeel, een 4-punts bevestiging, in- en uitademventiel en het
hoofdbandenstel
• voor de Advantage 200 LS wordt een complete range aan stof-, gas- en combinatiefilters
aangeboden, die volgens de EN 14387 en EN 143 zijn toegelaten
• verkrijgbaar in 3 maten
Voor het opbergen en meedragen van het masker is de MSA Advantage opbergtas (10016038) een
perfecte oplossing. Artikelnummer: 4.17.375.00

Uitvoering
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Vrd

MSA Advantage 420 halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting,
maat S (10102273)

Artikelnr

Vrd

MSA Advantage 200 LS halfgelaatsmasker, maat S (430357)

4.14.301.00

V

MSA Advantage 200 LS halfgelaatsmasker, maat M (430356)

4.14.302.00

V

MSA Advantage 200 LS halfgelaatsmasker, maat L (430358)

4.14.303.00

V

Halfgelaatsmaskers

spasciani

Spasciani Duo halfgelaatsmasker
• duurzaam halfgelaatsmasker gemaakt van rubber
• anatomisch gevormd
• eenvoudige en snelle filter-bevestiging door het Quick-Connection systeem

Uitvoering
Spasciani Duo halfgelaatsmasker (102000000)

Artikelnr

Vrd

4.17.260.00

V

Spasciani Duetta halfgelaatsmasker
• onderhoudsvrij halfmasker gemaakt van composietmateriaal
• eenvoudige en snelle filter-bevestiging door het Quick-Connection systeem

Uitvoering
Spasciani Duetta halfgelaatsmasker (102530000)

Artikelnr

Vrd

4.17.250.00

V

Spasciani ST85 halfgelaatsmasker
• met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting

Uitvoering
Spasciani ST85 halfgelaatsmasker (111200000)

Artikelnr

Vrd

4.17.400.00

V
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3M

3M 6000-serie volgelaatsmaskers
• de volgelaatsmaskers uit de 3M 6000-serie zijn eenvoudig te hanteren en zeer comfortabel in
gebruik en voldoen aan de norm EN 136:1998 (klasse 1)
• de uitademopening zorgt voor extra duurzaamheid en is gemakkelijk schoon te houden
• uitgerust met bajonet kliksysteem, waardoor ze kunnen worden aangesloten op een breed assortiment
dubbele filters ter bescherming tegen gassen, dampen en stof, afhankelijk van de individuele behoeften
• zacht en hypoallergeen gelaatsstuk van elastomeer
• lens over het hele gelaat, lens is van polycarbonaat, kras- en schokbestendig
• ophanging met vier hoofdbanden
• 3M Cool Flow Valve helpt de warmteopbouw binnen het masker te verminderen
• het dubbele filter zorgt voor een evenwichtiger gevoel en pasvorm omdat een zwaar enkel filter aan
de voorkant wordt vermeden
• verkrijgbaar in drie maten met verschillende kleuren
Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M 6700 volgelaatsmasker, maat S (lichtgrijs)

4.96.700.00

3M 6800 volgelaatsmasker, maat M (grijs)

4.96.800.00

V

3M 6900 volgelaatsmasker, maat L (donkergrijs)

4.96.900.00

V

3M FF-400 volgelaatsmasker
• het 3M FF-400 herbruikbaar volgelaatsmasker is speciaal ontworpen voor comfort en flexibiliteit
onder zware werkomstandigheden
• volgelaatsmasker met een zachte siliconen neusbeugel en een ruime lens voor optimaal gezichtsveld
• met unieke 3M Scotchgard Protector coating. Hierdoor is de lens nog beter bestand tegen vuil,
verf en vlekken en zo gemakkelijk te reinigen
• het 3M uitademventiel helpt de opbouw van warmte en vocht in het masker te reduceren waardoor
het masker koeler en comfortabeler draagt
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)
Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering

Artikelnr

3M FF-401 volgelaatsmasker, maat S

4.96.401.00

3M FF-402 volgelaatsmasker, maat M

4.96.402.00

3M FF-403 volgelaatsmasker, maat L

4.96.403.00

Vrd

3M 7907 S volgelaatsmasker
• een volledig te onderhouden volgelaatsmasker (siliconen)
• dubbele gelaatsafdichting voor een veilige en zekere pasvorm, die past bij de meeste gelaatsvormen
en afmetingen
• ophanging met 6 banden
• spraakmembraan verbetert communicatie
• kras- en stootvaste polycarbonaat ruit
• 3M-bajonetkliksysteem voor filteraansluiting
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)
Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering
3M 7907 S volgelaatsmasker

Artikelnr

Vrd

4.97.907.00

V

3M 0105 maskerreiniger
• vochtige doekjes waarmee u het masker kunt reinigen en verfrissen zonder dit te beschadigen
• doekjes per stuk verpakt

Uitvoering
3M 0105 maskerreiniger, doos à 40 stuks
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Artikelnr

Vrd

4.90.200.00

V

Volgelaatsmaskers

3m / moldex

3M opbergemmer t.b.v. volgelaatsmaskers
• emmer om uw volgelaatsmasker in te bewaren
• kleur: wit

Uitvoering
3M witte opbergemmer t.b.v. volgelaatsmaskers

Artikelnr

Vrd

4.90.140.00

V

Moldex 9000-serie volgelaatsmaskers
met Easylock filteraansluiting
• extreem lichtgewicht volgelaatsmasker door de frameloze constructie van hypoallergeen
thermoplastisch elastomeer
• het krasvaste panoramavenster van polycarbonaat maakt dat bewegingen in de
omgeving helder kunnen worden waargenomen
• gemakkelijk opzetten door de ruim openstaande hoofbanden
• de Easylock aansluiting is bijzonder gebruiksvriendelijk en zorgt dat er geen
aparte adapters nodig zijn om de filters te koppelen aan het gelaatstuk
• het onderhoud is eenvoudig door de overzichtelijkheid van het masker en
de onderdelen
• extreem lichtgewicht, slechts 360 gram
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)
• 100% PVC-vrij

Eenvoudig ‘instappen’ door de ruim
openstaande hoofdbanden.

EASY L

Panoramavenster - gemaakt van
krasvast polycarbonaat.

Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.
Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex 9001 volgelaatsmasker met EasyLock aansluiting, maat S

4.89.001.00

Moldex 9002 volgelaatsmasker met EasyLock aansluiting, maat M

4.89.002.00

V

Moldex 9003 volgelaatsmasker met EasyLock aansluiting, maat L

4.89.003.00

V
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moldex / msa

Moldex 9000-serie volgelaatsmaskers met DIN aansluiting
• extreem lichtgewicht volgelaatsmasker door de frameloze constructie van hypoallergeen
thermoplastisch elastomeer
• het krasvaste panoramavenster van polycarbonaat maakt dat bewegingen in de omgeving helder
kunnen worden waargenomen
• gemakkelijk opzetten door de ruim openstaande hoofbanden
• universele schroefdraadaansluiting zorgt dat alle DIN-filters gekoppeld kunnen worden aan gelaatstuk
• het onderhoud is eenvoudig door de overzichtelijkheid van het masker en de onderdelen
• extreem lichtgewicht, slechts 360 gram
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)
• 100% PVC-vrij
Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering

Artikelnr

Moldex 9004 volgelaatsmasker met DIN aansluiting, maat S

4.89.004.00

Moldex 9005 volgelaatsmasker met DIN aansluiting, maat M

4.89.005.00

Moldex 9006 volgelaatsmasker met DIN aansluiting, maat L

4.89.006.00

Vrd

MSA Advantage 3200 Twin volgelaatsmasker
• de Advantage 3000 serie biedt nieuwe standaarden voor de volgelaatsmaskers, zowel voor de
bescherming alsook voor onvergelijkbare comfort
• het opzetten van het masker gaat ongelofelijk snel met het Advantage bandenstel
• naast de functionaliteit geeft de optisch gecorrigeerde ruit de drager een helder, onvervormd zicht
• de grijs/blauwe kleur van het masker geeft het masker een esthetische verschijning
• uitvoering met bajonet aansluiting
• geschikt voor gebruik met de Advantage filterserie en tevens voor de unieke TabTec en Flexi-fliters
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)
• verkrijgbaar in drie maten
Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering

Artikelnr

MSA Advantage 3211 Twin volgelaatsmasker, maat S (10027727)

4.14.304.10

MSA Advantage 3221 Twin volgelaatsmasker, maat M (10027726)

4.14.304.20

V

MSA Advantage 3231 Twin volgelaatsmasker, maat L (10027728)

4.14.304.30

V

MSA Advantage 3100 Single volgelaatsmasker
• de Advantage 3000 serie biedt nieuwe standaarden voor de volgelaatsmaskers, zowel voor de
bescherming alsook voor onvergelijkbare comfort
• het opzetten van het masker gaat ongelofelijk snel met het Advantage bandenstel
• naast de functionaliteit geeft de optisch gecorrigeerde ruit de drager een helder, onvervormd zicht
• de grijs/blauwe kleur van het masker geeft het masker een esthetische verschijning
• uitvoering met schroefdraad aansluiting
• geschikt voor gebruik met alle filterseries met draadaansluiting volgens EN 148-1
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)
• verkrijgbaar in drie maten
Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering
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Vrd

Artikelnr

MSA Advantage 3111 Single volgelaatsmasker, maat S (10027724)

4.17.577.00

MSA Advantage 3121 Single volgelaatsmasker, maat M (10027723)

4.17.576.00

MSA Advantage 3131 Single volgelaatsmasker, maat L (10027725)

4.17.575.00

Vrd

Volgelaatsmaskers

msa

MSA 3S Basic Plus volgelaatsmasker
• met name gemaakt voor gebruik in de industrie, omgang met gevaarlijke stoffen en het
tegengaan van vervuiling, alsmede voor die vakgebieden die adembescherming nodig
hebben
• ontworpen voor toepassing met filters met een standaard RD 40 schroefdraadaansluiting,
airline systemen én aanblaasunits
• het polycarbonaat vizier is krasbestendig en bijna onbreekbaar. Bovendien heeft het een
goed gezichtsveld en het vizier is voorzien van een wit afdichtraam en is eenvoudig te
vervangen
• het 5-punts bandenstel met rolgespen maakt snel opzetten en afnemen van het masker
mogelijk, zonder dat instellen vooraf nodig is
• de witte gekleurde adapter voor het adembeschermingsapparaat heeft een
schroefdraadaansluiting met EN 148-1. Een deel van de adapter is de geïntegreerde
uitademventiel, die ook wordt gebruikt voor spraak-communicatie
• gemakkelijk te onderhouden, de onderdelen die regelmatig moeten worden vervangen
zijn gemakkelijk toegankelijk
• universele maat
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.
Uitvoering
MSA 3S Basic Plus volgelaatsmasker (2055790)

Artikelnr

Vrd

4.17.570.10

V

MSA 3S volgelaatsmasker
• de gelaatsafdichting is vervaardigd van een speciale rubbersamenstelling, wat het zacht en
comfortabel maakt
• het brede afdichtingsvlak en een diepere kin-insteek waarborgen een goede, comfortabele pasvorm
en een goede afdichting
• de ruit is vervaardigd uit slagbestendig kunststof (polycarbonaat) gasdicht ingeklemd in een 2-delig
kunststof frame
• het aansluitstuk bevat roldraadaansluiting of snelkoppeling, inademventiel en spreekmembraan met
uitademventiel
• de rubberen gespbeschermers aan het maskerlichaam zijn vergroot waardoor het masker
comfortabel geplaatst kan worden. Met de draagband kan de 3S op de borst worden gedragen,
klaar voor gebruik
• het binnenmasker biedt een optimale luchtstroom en voorkomt dat de ruit beslaat
• met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)
Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA 3S volgelaatsmasker, PC ruit, maat universeel (2055000)

4.17.570.00

V

MSA 3S Smal volgelaatsmasker, PC ruit, maat smal (2055779)

4.17.570.50

MSA 3S-Siliconen volgelaatsmasker, PC ruit, maat universeel (2055718)

4.17.571.00
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MSA Ultra Elite volgelaatsmasker
• het vizier zorgt voor een gezichtsveld van praktisch 100%. Ter verbetering van de chemische en
mechanische bestendigheid is de ruit standaard aan beide zijden met silicaat gecoat
• het binnenmasker zorgt voor een gunstige ademluchtgeleiding en de vorm en uitvoering zijn
bijzonder comfortabel
• het spraakmembraan biedt uitstekende spraakoverdracht
• de Connector behuist de inadem- en uitademventielen, het spraakmembraan en de standaard
koppeling of snelkoppeling
• het bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker mogelijk zonder dat instellen vooraf nodig is
• het gelaatsscherm heeft een zeer comfortabele enkele afdichtingsflens. Deze is beschikbaar in rubber
zwart of siliconen geel
• het kinstuk heeft veel ruimte voor alle gezichtsvormen en -maten
• met ronde schroefdraad RD 40 verbinding (EN 148-1)
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)
Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA Ultra Elite volgelaatsmasker, universele maat (2056700)

4.17.580.00

V

MSA Ultra Elite-Silicone volgelaatsmasker, universele maat (2056718)

4.17.590.00

MSA Ultra Elite-PS-MaXX volgelaatsmasker
• met AutoMaXX plugverbinding
• volgelaatsmasker voor twee-weg ademhaling met veerdruk uitademventiel en voor ademluchttoestellen
met AutoMaXX-AS positieve druk ademautomaat
• het vizier zorgt voor een gezichtsveld van praktisch 100%. Ter verbetering van de chemische en
mechanische bestendigheid is de ruit standaard aan beide zijden met silicaat gecoat
• het binnenmasker zorgt voor een gunstige ademluchtgeleiding en de vorm en uitvoering zijn
bijzonder comfortabel
• het spraakmembraan biedt uitstekende spraakoverdracht
• de Connector behuist de inadem- en uitademventielen, het spraakmembraan en de standaard
koppeling of snelkoppeling
• het bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker mogelijk zonder dat instellen vooraf nodig is
• het gelaatsscherm heeft een zeer comfortabele enkele afdichtingsflens. Deze is beschikbaar in rubber
zwart of siliconen geel
• het kinstuk heeft veel ruimte voor alle gezichtsvormen en -maten
• met ronde schroefdraad RD 40 verbinding (EN 148-1)
• voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)
Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA Ultra Elite-PS-MaXX volgelaatsmasker, universele maat (10031385)

4.14.415.00

V

MSA Ultra Elite-PS-MaXX-Silicone volgelaatsmasker, universele maat
(10031384)

4.17.581.03

MSA Advantage opbergbus
• ontwikkeld voor het Advantage 3000 volgelaatsmasker, maar is ook te gebruiken in combinatie met
alle andere MSA volgelaatsmaskers, zoals de 3S en Ultra Elite modellen
• ophangsysteem voor tegen de muur, waar de opbergbus na gebruik aan kan worden bevestigd
• biedt ruimte voor een schroeffilter en/of ruimte voor een set Advantage bajonet filters
• zwart plastic
• inclusief draagbanden

Uitvoering
MSA Advantage opbergbus (10026179)

Artikelnr

Vrd

4.17.370.00

V
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Spasciani TR82 volgelaatsmasker
•
•
•
•
•
•

volgelaatsmasker met onderdruk
spreekmembraan
verstelbare hoofdbanden
luchtcirculatieventielen in het binnenmasker zorgen voor een condensvrije ruit
voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)
met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting

Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Spasciani TR82 volgelaatsmasker, kunststof, met hard coated ruit (112240000)

4.17.510.00

V

Spasciani TR82 volgelaatsmasker, neopreen, met veiligheidsglas (112220000)

4.17.515.00

V

Spasciani TR82 volgelaatsmasker, neopreen, met polycarbonaat ruit (112190000) 4.17.520.00

V

Spasciani TR82 volgelaatsmasker, siliconen, met polycarbonaat ruit (112170000) 4.17.530.00

V

Spasciani TR2002 volgelaatsmasker
•
•
•
•
•
•

volgelaatsmasker met onderdruk
met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
het vizier heeft een goed panoramisch gezichtsveld
het 5 banden bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker gemakkelijk
met draagriem
voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2 of 3)

Onderdelen en accessoires
zijn los te verkrijgen.

Uitvoering
Spasciani TR2002 CL2 volgelaatsmasker, blauw TPE, klasse 2 (113020000)

Artikelnr

Vrd

4.17.535.00

V

Spasciani TR2002 CL3 volgelaatsmasker, zwart neopreen, klasse 3 (113030000) 4.17.545.00
Spasciani TR2002 CL3 volgelaatsmasker, geel siliconen, klasse 3 (113080000)

Spasciani TR2002 Dupla volgelaatsmasker
•
•
•
•
•
•

volgelaatsmasker met onderdruk
met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
het vizier heeft een goed panoramisch gezichtsveld
het 5 banden bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker gemakkelijk
met draagriem
voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

Onderdelen en accessoires zijn los te verkrijgen.

Uitvoering
Spasciani TR2002 Dupla volgelaatsmasker, zwart TPE (113090000)
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Artikelnr

Vrd

4.17.540.00

V

4.17.547.00

Filters voor herbruikbare maskers

3M

3M 2000-serie deeltjesfilters t.b.v. 6000- en 7000- series
•
•
•
•
•

licht van gewicht
lage ademweerstand door gebruik van beide kanten van filters
bajonet kliksysteem zorgt voor precieze en veiligere vergrendeling
stoffilter 2125 beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes
stoffilter 2128 beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes + actieve koolstof voor extra bescherming
tegen organische dampen, zure gassen en ozon onder de maximum toegestane concentratie (TLV)
• stoffilter 2135 beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes
• stoffilter 2138 beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes + actieve koolstof voor extra bescherming
tegen organische dampen, zure gassen onder de maximum toegestane concentratie (TLV), alsmede
ozon met een Nominale Beschermingsfactor van 10

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M 2125 deeltjesfilter P2R

4.92.125.00

V

3M 2128 deeltjesfilter P2R, ozon, organische damp, zure gassen

4.92.128.00

V

3M 2135 deeltjesfilter P3R

4.92.135.00

V

3M 2138 deeltjesfilter P3R, ozon, organische damp, zure gassen

4.92.138.00

V

3M 5000-serie tussenfilters tegen deeltjes t.b.v. 6000- series
• tussenfilter tegen deeltjes. Voor gebruik in combinatie met gas- en dampfilters
• beschermen tegen vaste en vloeibare deeltjes

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M 5911 tussenfilter P1R

4.95.911.00

V

3M 5925 tussenfilter P2R

4.95.925.00

V

3M 5935 tussenfilter P3R

4.95.935.00

V

3M 6035-/6038 deeltjesfilters t.b.v. 6000- series
• lichtgewicht, eenvoudige bajonetaansluiting
• het speciale ontwerp van de behuizing zorgt ervoor dat vloeistofspatten het filterelement niet kunnen
binnendringen
• de unieke wijze waarop de luchtstroom wordt gekanaliseerd verlengt de levensduur van het filter en
beschermt het filter tegen vroegtijdige verstopping en tegen de indringing van water en vonken
• deeltjesfilter 6035 beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes
• deeltjesfilter 6038 beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes, organische dampen en zure gassen
onder WNG

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M 6035 stoffilter P3

4.96.035.00

V

3M 6038 combifilter P3R

4.96.038.00
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3M gas- en dampfilters t.b.v. 6000- en 7500- series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

licht van gewicht en lage ademweerstand
uitstekend zicht als gevolg van unieke trapeziumvorm
bajonetkliksysteem zorgt voor precieze en veiligere vergrendeling
alle filters uit de 3M 6000-serie kunnen in combinatie met stoffilters uit de 3M 5000-serie worden
gebruikt, mits hierbij een 3M 501-filterkap wordt gebruikt
filter 6051 A1 beschermt tegen organische dampen en gassen (met kookpunt boven 65 ºC)
filter 6054 K1 beschermt tegen ammoniak en derivaten van ammoniak
filter 6055 A2 beschermt tegen organische dampen en gassen (met kookpunt boven 65 ºC)
filter 6057 ABE1 beschermt tegen organische dampen, anorganische en zure dampen
filter 6059 ABEK1 beschermt tegen organische dampen, anorganische en zure gassen, ammoniak en
derivaten van ammoniak
filter 6075 A1+Formaldehyde beschermt tegen organische dampen en formaldehydedampen
filter 6096 HgP3R beschermt tegen dampen en kwikdeeltjes
filter 6098 AXP3R beschermt tegen monocomponent organische dampen (met kookpunt onder 65 ºC)
en deeltjes (allleen te gebruiken met volgelaatsmasker)
filter 6099 ABEK2P3 beschermt tegen organische dampen, anorganische en zure gassen, ammoniak,
derivaten en deeltjes (allleen te gebruiken met volgelaatsmasker)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M 6051 filter A1

4.96.051.00

V

3M 6054 filter K1

4.96.054.00

3M 6055 filter A2

4.96.055.00

V

3M 6057 filter ABE1

4.96.057.00

V

3M 6059 filter ABEK1

4.96.059.00

V

3M 6075 filter A1+Formaldehyde

4.96.075.00

3M 6096 filter HgP3R

4.96.096.00

3M 6098 filter AXP3R

4.96.098.00

3M 6099 filter ABEK2P3

4.96.099.00

V

3M filterhouders
• houder voor het bevestigen van het deeltjesfilter boven op de gas- en dampfilters

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

3M 501 filterkap 5000-serie

4.90.501.00

V

3M 502 stoffilteraansluitstuk 2000-serie

4.90.502.00

3M 603 houder 5000-serie stoffilter

4.90.603.00

Filters voor herbruikbare maskers
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Moldex fijnstoffilters t.b.v. 8000-series
• verwisselbare fijnstoffilterkussens beschermen tegen stof, nevel en rook
• Moldex voorzetfilterhouder en voorzetfilterkap zijn noodzakelijk voor verbinding aan de gelaatsmaskers

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex 8060 fijnstoffilter P1 R D

4.88.060.00

Moldex 8070 fijnstoffilter P2 R D

4.88.070.00

V

Moldex 8080 fijnstoffilter P3 R D

4.88.080.00

V

Moldex houders voor fijnstoffilters
• Moldex filterhouder 8090 is voor de gaspatronen en past voor alle fijnstoffilters
• Moldex filterhouder 8095 past direct op het halfgelaatstuk en is houder voor alle fijnstoffilters

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex 8090 filterhouder voor series 5000 en 8000

4.88.090.00

V

Moldex 8095 filterhouder voor 8000 serie

4.88.095.00

V

Moldex EasyLock fijnstoffilters t.b.v. 7000- en 9000-series
• fijnstoffilters met de geavanceerde vouwfilter technologie van Moldex
• het filter is zonder adapter met 1 klik te bevestigen aan het gelaatstuk door het Easylock systeem

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex 9010 EasyLock fijnstoffilter P1 R

4.89.010.00

Moldex 9020 EasyLock fijnstoffilter P2 R

4.89.020.00

V

Moldex 9030 EasyLock fijnstoffilter P3 R

4.89.030.00

V

Moldex gasfilters t.b.v. 8000-serie
• gasfilters zijn in diverse uitvoeringen te verkrijgen
• 8100 gasfilterpatroon A1 beschermt tegen organisch gas met een kookpunt groter dan 65°C
• 8500 gasfilterpatroon A2 beschermt bij hoge concentraties organisch gas met een kookpunt hoger
dan 65°C
• 8200 gasfilterpatroon A1B1E1 beschermt tegen organisch-, anorganisch- en zure gassen met een
kookpunt hoger dan 65°C
• 8900 gasfilterpatroon A1B1E1K1 beschermt tegen organisch-, anorganisch-, ammoniak en zure
gassen met een koop punt groter dan 65°C

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex 8100 gasfilterpatroon A1

4.88.100.00

V

Moldex 8500 gasfilterpatroon A2

4.88.500.00

V

Moldex 8200 gasfilterpatroon A1B1E1

4.88.200.00

Moldex 8900 gasfilterpatroon A1B1E1K1

4.88.900.00

V

Moldex EasyLock gas- en dampfilters t.b.v. 7000- en 9000-series
• gasfilters zijn in diverse uitvoeringen te verkrijgen
• gasfilters welke door het Easylock systeem met 1 klik zonder adapter te bevestigen is aan het gelaatstuk

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex 9100 EasyLock gasfilter A1

4.89.100.00

V

Moldex 9200 EasyLock gasfilter A2

4.89.200.00

V

Moldex 9300 EasyLock gasfilter A1B1E1

4.89.300.00

Moldex 9400 EasyLock gasfilter A1B1E1K1

4.89.400.00

Moldex 9500 EasyLock gasfilter A2B2E1

4.89.500.00

Moldex 9600 EasyLock gasfilter AX

4.89.600.00

V
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Moldex EasyLock combinatiefilters t.b.v. 7000- en 9000-series
• voor-geassembleerde filters
• gasfilters zijn in diverse uitvoeringen te verkrijgen
• gasfilters welke door het Easylock systeem met 1 klik zonder adapter te bevestigen is aan het gelaatstuk

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Moldex 9120 EasyLock voorgemonteerde filter A1P2 R

4.89.120.00

Moldex 9230 EasyLock voorgemonteerde filter A2P3 R

4.89.230.00

V

Moldex 9430 EasyLock voorgemonteerde filter A1B1E1K1P3 R

4.89.430.00

V

Moldex 9730 EasyLock voorgemonteerde filter A1B1E1K1HgP3 R D

4.89.730.00

MSA Advantage filterserie t.b.v. Advantage 200 - 3000
• filters met bajonetaansluiting
• de Advantage filterserie is een complete serie stof-, gas- en combinatiefilters die zijn toegelaten
volgens EN 14387 en EN 143, ze bieden op het hoogste niveau goed presterende filters met een
gering gewicht

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA P3 R stoffilter (430375)

4.18.625.00

V

MSA A2 gasfilter (430371)

4.18.650.00

V

MSA A2B2E1K1 gasfilter (430373)

4.18.630.00

V

MSA A2-P3 R combinatiefilter (430372)

4.18.651.00

V

MSA A2B2E1K1-P3 R combinatiefilter (430374)

4.18.635.00

V

MSA P2R voorfilter (10 paar) + 2 adapters (10011347)

4.18.620.00

MSA TabTec Filters t.b.v. Advantage 200 - 3000
• de geoctrooieerde filtertechniek TabTec maakt de productie van filters met een minimale behuizing
mogelijk, waarbij de uitstekende filterprestaties behouden blijven

Uitvoering

Artikelnr

MSA A2 TabTec gasfilter (10030511)

4.18.600.00

MSA A2B2E1K1 TabTec gasfilter (10038476)

4.18.609.00

MSA Adapter voor TabTec/Flexi-filter combinatie (10030514)

4.18.610.00

MSA Flexi-filters t.b.v. Advantage 200 - 3000
• met zijn extreem platte desgin is het MSA Flexi-filter een zeer goed alternatief voor de traditionele
deeltjesfilters

Uitvoering
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Artikelnr

MSA P2 R Flexi-stoffilter (10027699)

4.18.615.00

MSA P3 R Flexi-stoffilter (10027639)

4.18.618.00

MSA P3 R Flexi-stoffilter OR (geureliminatie) (10027697)

4.18.619.00

Vrd

Vrd

Filters voor herbruikbare maskers

msa

MSA deeltjesfilter P3 PlexTec
• standaard RD 40 schroefdraad
• met grote opnamecapaciteit als bescherming tegen vaste en vloeibare stoffen of giftige stoffen,
zoals bijvoorbeeld radioactieve en kankerverwekkende deeltjes
• met het aanmerkelijk grotere filteroppervlak vermindert deze hoogwaardige deeltjesfilter P3 PlexTec
de ademluchtweerstand en verbetert de filterkwaliteit en levensduur, terwijl tegelijkertijd meer
ontspannen adem kan worden gehaald

Uitvoering

Artikelnr

MSA deeltjesfilters P3 PlexTec, verpakt per 10 stuks (10094376)

Vrd

4.18.652.00

MSA gasfilters 90
• met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
• MSA ademhalingsfilters beschermen tegen een veelvoud aan schadelijke stoffen en gassen, die bij
inademing een gevaar voor de gezondheid kunnen veroorzaken
• bescherming tegen toxische gassen en dampen
• gasfilter klassen 1 of 2
• enkelvoudig (A, B, E, K, AX) bereik of meervoudig (ABEK) bereik

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA gasfilter 90 K2 (10115320)

4.18.654.00

V

MSA gasfilter 90 A2 (1040000)

4.18.655.00

V

MSA gasfilter 90 A2B2 (10098113)

4.18.656.00

V

MSA gasfilter 90 E2 (1042000)

4.18.657.00

V

MSA gasfilter 90 AX-A2 (10108408)

4.18.658.00

V

MSA gasfilter 90 A2B2E2K2 (10098112)

4.18.659.00

MSA gasfilter 90  A2B2E2K1 (10098114)

4.18.670.00

V

MSA combinatiesfilters 92
•
•
•
•
•

met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
bescherming tegen toxische gassen en dampen
beschermingsklasse P2 tegen deeltjes
gasfilter klassen 1 of 2
enkelvoudig (A, B, E, K) bereik of meervoudig (AB, ABEK) bereik

Uitvoering

Artikelnr

MSA combinatiefilter 92 A2B2E2K2-P2 R D (10097996)

4.18.680.00

MSA combinatiefilter 92 A2-P2 R D (1061000)

4.18.688.00

MSA combinatiefilter 92 A2B2-P2 R D (10097994)

4.18.689.00

MSA combinatiefilter 92 A2B2E2K1-P2 R D (10097995)

4.18.695.00

Vrd

MSA combinatiesfilters 93
•
•
•
•
•

met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
bescherming tegen toxische gassen en dampen
beschermingsklasse P2 tegen deeltjes
gasfilter klassen 1 of 2
enkelvoudig (A, B, E, K) bereik of meervoudig (AB, ABEK) bereik

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA combinatiefilter 93 A2-P3 R D (10115189)

4.18.681.00

V

MSA combinatiefilter 93 AX-P3 R D (10108409)

4.18.682.00

MSA combinatiefilter 93 A2B2-P3 R D (10097993)

4.18.683.00

MSA combinatiefilter 93 K2-P3 R D (1112000)

4.18.684.00

MSA combinatiefilter 93 A2B2E2K2Hg-P3 R D (10097232)

4.18.685.00

V

MSA combinatiefilter 93 A2B2E2K1Hg-P3 R D (10097231)

4.18.686.00

V
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MSA speciale filters
•
•
•
•
•

met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
kwikdampen (Hg)
nitreuse gassen en koolmonoxide (NO/CO)
radioactief jodium (Reactor)
meervoudige bereiken

Uitvoering

Artikelnr

MSA combinatiefilter 93 Hg-P3 R D (1071000)

4.18.691.00

MSA combinatiefilter 93 NOCO-P3 R D (10115314)

4.18.693.00

MSA combinatiefilter 93 Reactor-P3 R D (1070701)

4.18.694.00

MSA combinatiefilter 93 B2-Reactor-P3 R D (1070704)

4.18.687.00

MSA combinatiefilter 93 A1B2E2K1CONOHg-P3 R D (10115315)

4.18.690.00

Vrd

Spasciani klikfilters t.b.v. halfgelaatsmaskers Duetta en Duo
• verpakt per 4 stuks
• voorfilters en voorfilterhouders zijn los te verkrijgen

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Spasciani klikfilter 2030 LD P3 (113930000)

4.18.000.00

V

Spasciani klikfilter 2030 A2 R (113900000)

4.18.005.00

V

Spasciani klikfilter 2050 A2P3 R (114000000)

4.18.010.00

V

Spasciani klikfilter 2030 A1B1 (113910000)

4.18.015.00

Spasciani klikfilter 2050 A1B1P3 R (114010000)

4.18.020.00

Spasciani klikfilter 2030 A1B1E1K1 (113920000)

4.18.025.00

V

Spasciani klikfilter 2050 A1B1E1K1P3 R (114020000)

4.18.030.00

V

Spasciani schroeffilters t.b.v. volgelaatsmaskers
TR82, TR2002 en halfgelaatsmasker ST85
• verpakt per 4 stuks

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Spasciani schroeffilter 100 LD P3 R (12415LD00)

4.18.295.00

V

Spasciani schroeffilter 200 A2 (124200000)

4.18.255.00

V

Spasciani schroeffilter 201 B2 (124300000)

4.18.265.00

V

Spasciani schroeffilter 201 E2 (124310000)

4.18.275.00

Spasciani schroeffilter 200 K2 (124210000)

4.18.285.00

V

Spasciani schroeffilter 202 A2B2 (124400000)

4.18.315.00

V

Spasciani schroeffilter 202 ABEK2 (124410000)

4.18.305.00

V

Spasciani schroeffilter 202 AX (124430000)

4.18.245.00

V

Spasciani schroeffilter 203 AXP3 R (124550000)

4.18.250.00

Spasciani schroeffilter 202 A2P3 R (124420000)

4.18.325.00

V

Spasciani schroeffilter 202 B2P3 R (124500000)

4.18.335.00

V

Spasciani schroeffilter 202 E2P3 R (124510000)

4.18.345.00

V

Spasciani schroeffilter 201 K2P3 R (124320000)

4.18.355.00

Spasciani schroeffilter 203 A2B2P3 (124520000)

4.18.375.00

V

Spasciani schroeffilter 203 ABEK2P3 R (124530000)

4.18.365.00

V

Spasciani schroeffilter 203 ABEK2 HG/P3 R (124540000)

4.18.380.00

V

Spasciani schroeffilter 204 UP3 (A2B2E2K2HgP3 R CO NO) (12460000) 4.18.381.00
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Systemen voor Ademhalingsbescherming

3M™ Versaflo™ Systemen voor Ademhalingsbescherming
3M™ Versaflo™ S-Serie hoofdkappen
Herbruikbare hoofdbandenstel

Vizierhelmen

Helmen

Helmen met
schouderbedekking

M-106
M-107

M-306
M-307

M-406
M-407

Lasvizieren, Hoge temperatuur en Lashelmen
Lasvizieren

Hoge
temperatuur
helmen

Lashelmen

HT-622
HT-629
HT-639

HT-707

HT-748
HT-749

STAP 1

Kies uw hoofdkap

Geïntegreerde hoofdbandenstel

3M™ Versaflo™ M-serie hoofdkappen

S-655
S-657
S-757

S-433 S/L
S-533 S/L

S-855E

Ademslangen

Ademslangaccessoires

BT-20 S/L: Lichtgewicht
(in twee maten beschikbaar)
BT-30: Zelfafstelbaar
BT-40: Zware Industrie

BT-922: Wegwerphoes
BT-926: Vlamvertragende hoes

BT-20 S/L

BT-30

BT-40

BT-922

Motorunits

Regelventielen

Alleen tegen stof
(optioneel tegen hinderlijke geuren van
organische dampen of van zure gassen / HF)

Tegen stof, gas en damp

Intrinsiek Veilig
Tegen stof, gas en damp

3M™ Versaflo™ TR-300 motorunit

3M™ Jupiter™ motorunit

3M™ Jupiter™ motorunit met IS Kit

Verkoeler

Verwarmer

Regelventiel

3M™ Versaflo™
V-100
regelventiel

3M™ Versaflo™
V-200
regelventiel

3M™ Versaflo™
V-500
regelventiel

STAP 3

Kies uw motorunit of regelventiel

STAP 2

Kies uw ademslang

S-133 S/L
S-333G S/L

Filter

Vonkenvanger
Voorfilter
Stoffilter
Filter tegen stof/hinderlijke
geuren van organische dampen
- Filter tegen stof/hinderlijke
geuren van zure gassen / HF

STAP 4

Kies uw accessoires

-

Batterij

- Standaard (4.5-6 uur) batterij
- Hoge capaciteit (9-12 uur)
batterij

Oplader

Filter
-

Voorfilterpads
Stoffilter
A2P Filters
A2BEK1P Filters
K1P Filters
ABE1P Filters

Batterij

- 4-uurs batterij
- 8-uurs batterij
- 4-uurs IS batterij

Koppelingen voor
regelventielen
Luchtslangen

Slangkoppelingen

Oplader

- Enkelvoudige oplader
- 10-stations oplader

- Enkelvoudige oplader
- 4-stationsoplader

3M™ Aircare™
Filterunits
(wandmontage of
vrijstaand)

Individuele Systemen voor Ademhalingsbescherming
Helmgedragen
motorunit

Gezichtsgedragen
motorunit

Verse lucht systeem in
combinatie met half- of
volgelaatsmasker

Verse lucht systeem
in combinatie met
vizierhelm

Chemisch- en ademhalingsbeschermende
pakken

3M™ Airstream™ helm

3M™ Powerflow™ 7900PF
motoraangedreven systeem

3M™ S-200 verse lucht systeem

3M™ Visionair™ verse lucht
systeem

3M™ JS-470 en JS-330
beschermende pakken

www.3m.nl/versaflo

9384_adv_versaflo_210x280,5_11.indd 1

02-07-12 08:47
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The power

to protect
your world
3M™ Versaflo™ systemen voor
ademhalingsbescherming
Vergemakkelijk uw keuzemogelijkheid, verbeter uw
comfort en verhoog uw toepassingsmogelijkheden.
Combineer gemakkelijk drie modules om aan uw altijd
veranderende wensen te kunnen voldoen. Maak een keuze
uit verschillende hoofdkappen, gelaatsbeschermers en
helmen, ademslangen en motorunits.
Ervaar het verbeterderde comfort op elk contactpunt.
Zacht aanvoelende gelaatsafdichtingen en luchtstromen
die naar voorkeur kunnen worden gedistribueerd.
Uitstekend zicht en meerdere afstellingsmogelijkheden.
En een lichtgewicht compact ontwerp. Kortom, comfort
gedurende de hele werkdag.
Maak nu uw keuze. Alle 3M Versaflo systemen voor ademhalingsbescherming zijn te combineren met elkaar zodat u
altijd voldoet aan de veranderende eisen van uw werkplek.
Kijk voor meer informatie op www.3M.nl/versaflo

Ademhalingsbescherming systemen

3m

3M S-200 verseluchtsysteem
• het 3M S-200 verseluchtsysteem is een comfortabel en veelzijdig systeem voor het gebruik met een
3M half- of volgelaatsmasker met bajonetaansluiting van de 6000- en 7500-serie
• kan worden gebruikt als standaard systeem met alleen luchttoevoer of als duaal systeem waarbij
2 filters een bescherming garanderen wanneer de luchttoevoer is losgekoppeld
• instelbare luchtstroom (140l/min-300l/min) bij een toevoerdruk van 3-7 bar
• de ademslang is aan de achterkant aangebracht, wat ervoor zorgt dat uw werk er niet door wordt
gehinderd
• de verbindingen met de aan de riem aangebrachte regelaar zijn ergonomisch ontworpen
• er kan een verfspuitpistoolslang worden aangesloten op de S-200 (slang verkrijgbaar als optie)
• kan gebruikt worden met de 3M Aircare luchtfilterunits
• kan links- of rechtshandig gebruikt worden (verwisselbare verbindingen)
• bij duaal gebruik dienen filters te worden aangebracht die effectief zijn tegen de aanwezige
verontreinigingen. Bij gebruik met alleen luchttoevoer, dienen overdrukventielen (C-340) te worden
aangebracht
• optioneel kan het 3M S-200 systeem met alle filters uit de 2000-, 5000- en 6000-serie worden
gecombineerd

Uitvoering

Artikelnr

3M S-200 verseluchtsysteem

Vrd

4.90.201.00

3M Versaflo TR-300 Motorunit
• de 3M Versaflo TR-300 motorunit is de sleutel tot eenvoudig te gebruiken, veelzijdige systemen voor
ademhalingsbescherming voor specifieke omgevingen
• de motorunit is aanzienlijk lichter en dunner dan de bestaande op een riem bevestigde motorunits,
met een dun profiel ontworpen voor gebruik in nauwe ruimtes
• bescherming tegen deeltjes
• gecontroleerde toevoer, tegen nominaal 190 l/min
• hoorbaar en zichtbaar alarm wanneer de luchttoevoer te laag wordt of de batterij bijna leeg is
(indicator batterijlading)
• via een venster op de motorunit kan onmiddellijk gecontroleerd worden welke filter geïnstalleerd is
Het 3M Versaflo TR-315E startpakket bevat de TR-300 motorunit, deeltjesfilter, per-filter, standaardriem,
batterij met hoge capaciteit, batterijoplaadkit, zelf-aanpasbare ademslang en luchtstroomindicator.
Filters en onderdelen voor de Motorunit zijn los te bestellen.

Uitvoering

Artikelnr

3M TR-300 Motorunit met filterdeksel en luchtstroomindicator (TR-302E)

4.38.501.00

3M TR-300 Startpakket (TR-315E)

4.38.500.00

3M voorfilter (TR-3600)

4.38.505.00

3M filterhoes (TR-370)

4.38.506.20

3M filter tegen stof (TR-3710E)

4.38.506.00

3M filter tegen stof/hinderlijke geuren van organische dampen (TR-3800E)

4.38.507.00

Vrd

3M Versaflo M-100 Serie vizieren
• de hoofdkappen van de M-serie van Versaflo hebben lichtgewicht, compacte en goed uitgebalanceerde
vizieren en helmen die bescherming bieden tegen hele reeks risico's op gebied van ademhaling,
inslagen en spatten
• het ontwerp van het vizier combineert een uitstekend zijwaarts en benedenwaarts gezichtsveld met
een goede optische helderheid
• m.b.v. een deflector kunnen gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf richten voor meer controle
en comfort
• gecoate lenzen zorgen voor chemische bestendigheid en krasvastheid
• vervangstukken en accessoires zijn snel en makkelijk te vervangen
• M-106 heeft een algemeen toepasbare gelaatsafdichting voor stof, sproeistoffen en chemische
bewerking
• M-107 heeft vlambestendige gelaatsafdichting voor toepassingen met hete deeltjes

Uitvoering

Artikelnr

3M Versaflo M-106 vizierhelm, polyamide met PU coating

4.38.510.00

3M Versaflo M-107 vizierhelm, vlambestendig polyester

4.38.511.00

Vrd
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3m

3M Versaflo M-300 Serie helmen
• de hoofdkappen van de M-serie van Versaflo hebben lichtgewicht, compacte en goed uitgebalanceerde
vizieren en helmen die bescherming bieden tegen hele reeks risico's op gebied van ademhaling,
inslagen en spatten
• het ontwerp van het vizier combineert een uitstekend zijwaarts en benedenwaarts gezichtsveld met
een goede optische helderheid
• m.b.v. een deflector kunnen gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf richten voor meer controle
en comfort
• gecoate lenzen zorgen voor chemische bestendigheid en krasvastheid
• vervangstukken en accessoires zijn snel en makkelijk te vervangen
• M-306 heeft een gelaatsafdichting voor algemene toepassingen voor bouw, chemische toepassingen
en zware industrie
• M-307 heeft een vlambestendige gelaatsafdichting voor toepassingen met hete deeltjes

Uitvoering

Artikelnr

3M Versaflo M-306 vizierhelm, polyamide met PU coating

4.38.520.00

3M Versaflo M-307 vizierhelm, vlambestendig polyester

4.38.521.00

Vrd

3M Versaflo M-400 Serie helmen met schouderbedekking
• de hoofdkappen van de M-serie van Versaflo hebben lichtgewicht, compacte en goed uitgebalanceerde
vizieren en helmen die bescherming bieden tegen hele reeks risico's op gebied van ademhaling,
inslagen en spatten
• het ontwerp van het vizier combineert een uitstekend zijwaarts en benedenwaarts gezichtsveld met
een goede optische helderheid
• m.b.v. een deflector kunnen gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf richten voor meer controle
en comfort
• gecoate lenzen zorgen voor chemische bestendigheid en krasvastheid
• vervangstukken en accessoires zijn snel en makkelijk te vervangen
• M-406 heeft een algemeen toepasbare gelaatsafdichting voor stof, sproeiproducten en chemische
verwerking
• M-407 heeft een vlambestendige gelaatsafdichting voor toepassingen met hete deeltjes

Uitvoering

Artikelnr

3M Versaflo M-406 vizierhelm met schouderbedekking, Cordura nylon

Vrd

4.38.530.00

3M Versaflo M-407 vizierhelm met schouderbedekking, vlambestendige Nomex 4.38.531.00

3M Jupiter Motorunit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de Jupiter motorunit biedt bescherming tegen verontreinigende deeltjes en gassen
de unit is ergonomisch ontworpen en sluit onderaan op de rug van de gebruiker aan
de Jupiter bevat een makkelijk te ontsmetten riem, indicator voor luchttoevoer en calibratiebuisje
hoorbaar en zichtbaar alarm wanneer de luchtstroom te laag wordt
brede waaier aan filters
een filterdeksel voorkomt beschadiging of verhindert dat vonken in het filter binnendringen, en maakt
ontsmetting onder de douche mogelijk (IP53)
compacte motorunit voor gebruik met een hoofdkap met QRS (draai- en klik) verbindingssysteem
keuze uit 5 filtertypes (+ mogelijkheid voorfilter), met unieke halve-draai bevestiging (P, A2P, ABEP,
A2BEKP, KP)
keuze uit 4-uurs of 8-uurs NiMH batterij
intelligente batterijlader

Uitvoering
3M Jupiter Motorunit + Decon comfortriem (0850010P)

3M Jupiter startpakket
• dit 3M Jupiter startpakket bevat een Jupiter Motorunit met inbegrip van de ontsmette riem en clip,
filterpakking, luchtstroomindicator en kalibratieslang evenals een paar filters voor organische dampen
en deeltjes (A2P), pre-filters, zelf-aanpasbare ademslang, 8 uur herlaadbare batterij (NiMH) en
batterijoplader

Uitvoering
3M Jupiter startpakket (JP-RTU-1)

360

Artikelnr
4.38.000.00

Vrd

Artikelnr

Vrd

4.38.015.00

V
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msa /
honeywell

MSA OptimAir 3000
• OptimAir 3000 is een motoraangedreven filtersysteem, dat beschermt tegen gevaarlijke stoffen,
gassen en dampen
• volledig microprocessor gestuurd
• TabTec filter technologie reduceert gewicht, omvang en filtergrootte
• automatische detectie van kap/masker type en automatische capaciteitsregeling
• dankzij de automatische capaciteitsregeling kunt u normaal ademen zonder dat uw
lichaamstemperatuur toeneemt met een betere productiviteit als gevolg
• bewaking van de capaciteit voorkomt onjuist gebruik van filters of hoofduitrusting
• het alarm wordt via de slang door gestuurd en is hoorbaar in omgevingen met een hoog
geluidsniveau
• accu-indicatie met vijf niveaus
• een vertraagde uitschakeling voorkomt het per abuis uitschakelen
• om verkeerd gebruik te voorkomen is de OptimAir 3000 EX niet goed gekeurd met de standaard
OptimAir batterijen
• de OptimAir 3000 voldoet aan de EN 12941 en de EN 12942 en de EMC richtlijn 89/336/EEC
• de OptimAir 3000 EX is voorzien van ontsteking vrije onderdelen voor gebruik in mogelijk explosieve
[ATEX] omgevingen en maar heeft de zelfde voordelen als de standaard OptimAir 3000
De OptimAir 3000 is in 3 varianten leverbaar en gecombineerd met een ruime keuze aan accessoires
voldoet het aan iedere gebruikerseisen.

Uitvoering

Artikelnr

MSA OptimAir 3000, standaard aanblaasunit met een capaciteit van
130 l/min (10049557)

4.35.020.00

MSA OptimAir 3000 A, aanblaasunit met een capaciteit van 160 l/min,
met decontaminatie riem, Advantage 3100 masker, doos P3 filters
(10049558)

4.35.021.00

MSA OptimAir 3000 EX, standaard aanblaasunit met een capaciteit van
130 l/min voor EX omgeving (10049559)

4.35.022.00

MSA OptimAir 3000 stoffilters, verpakt per 10 stuks (10049632)

4.35.030.00

MSA OptimAir 3000 ABEK filters, verpakt per 10 stuks (10049635)

4.35.026.00

MSA OptimAir 3000 A2 filters, verpakt per 10 stuks (10049637)

4.35.025.00

Vrd

Honeywell Compact Air aanblaassysteem
• door zijn compacte constructie met afzonderlijke batterij, kan het Compact Air aanblaasfilterststeem
eenvoudig en comfortabel gedragen worden
• het systeem wordt geleverd als standaarduitvoering met een comfortabele rugsteun, die het gewicht
gelijkmatig over de rug verdeelt
• het ventilatordeel en de batterij zijn apart van elkaar verwisselbaar om het draagcomfort te
maximaliseren
• het systeem is spatwaterdicht en wordt geleverd in een koffer met batterij, oplader, slang
(Easy hose connection) en luchtstroomindicator
• zowel de batterij als de motor zijn waternevelbestendig en kunnen zodoende gemakkelijk ontsmet
worden
• systeem is inclusief ventilator plus riem, oplaadbare batterij en oplader, een spiraalslang van
0,8 meter, een Flow indicator, zekering 1.6A en afsluitdop
De Compact Air is er in nog 2 uitvoeringen, te weten de Compact Air 200 en de Compact Air ATEX.

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell Compact Air aanblaassysteem, met DIN schroefdraad
aansluiting (A150103-00)

4.30.130.00

Honeywell Compact Air aanblaassysteem, met bajonet aansluiting
(A150102-00)

4.30.145.00

Vrd

V
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Honeywell filters t.b.v. Compact Air
• lichtgewicht filters met dubbel gelaagde 40 mm DIN (EN 148-1) draadverbinding met aluminium
omhulsel
• de opening bovenaan het filter zorgt voor een goede stroom en een hoge absorptiecapaciteit bij een
lage ademweerstand

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell gasfilter P3 (1786000)

4.18.146.00

Honeywell gasfilter A2 (1785010)

4.18.172.00

Honeywell gasfilter B2 (1785030)

4.18.176.00

Honeywell gasfilter E2 (1785060)

4.18.178.00

Honeywell gasfilter K2 (1785080)

4.18.180.00

Honeywell gasfilter AB2 (1785040)

4.18.174.00

Honeywell gasfilter ABEK2 (1781000)

4.18.183.00

Honeywell gasfilter AX (1785025)

4.18.185.00

Honeywell combinatiefilter A2P3 (1783010)

4.18.173.00

Honeywell combinatiefilter B2P3 (1783030)

4.18.177.00

Honeywell combinatiefilter E2P3 (1783060)

4.18.179.00

Honeywell combinatiefilter K2P3 (1783080)

4.18.181.00

Honeywell combinatiefilter AB2P3 (1783040)

4.18.175.00

V

Honeywell combinatiefilter ABEK2P3 (1784000)

4.18.161.00

V

Honeywell combinatiefilter ABEKHgP3 (1785019)

4.18.182.00

Honeywell combinatiefilter AXP3 (1785018)

4.18.184.00

Honeywell combinatiefilter HgP3 (1784140)

4.18.186.00

Honeywell Junior A en Junior A Combi
• geproduceerd met volledig heldere acetaatonderdelen, wat een perfect zicht en licht geeft binnen de
kap tijdens het werken
• de unieke vizierkleppen verzekeren eenvoudige plaatsing van het wegwerpvizier ter bescherming van
het hoofdvizier tegen schade en/of spatten
• de zachte, wasbare gezichtsaansluiting verzekert een beschermende overdruk rond het gezicht
• een optionele cape kan worden gebruikt om het bovenste en achterste gedeelte van het hoofd en de
nek te beschermen tegen stof en vloeistofdeeltjes
• de combiversie heeft een integrale veiligheidshelm
• Junior A-VL: transparante luchtkap - extra: 1 Comfa Seal, 10 wegtrekruitjes, 3 disposable
beschermkappen en 2 zweetbanden
• Junior A-PL: Light duty - transparante luchtkap - extra: 1 Comfa Seal, 10 wegtrekruitjes, 3 disposable
beschermkappen, 2 zweetbanden en regelkraan en riem
• Junior A Combi-VL: transparante luchtkap met veiligheidshelm - extra: 1 Comfa Seal, 10
wegtrekruitjes, 3 disposable beschermkappen en 2 zweetbanden
• Junior A Combi-PL: Light duty - transparante luchtkap met veiligheidshelm - extra: 1 Comfa Seal,
10 wegtrekruitjes, 3 disposable beschermkappen, 2 zweetbanden en regelkraan en riem

Uitvoering

362

Vrd

Artikelnr

Vrd

Honeywell Junior A-VL (A114106)

7.33.280.00

V

Honeywell Junior A-PL (A114052)

7.33.295.00

V

Honeywell Junior A Combi -VL (A114300)

7.33.315.00

Honeywell Junior A Combi -PL (A114330)

7.33.305.00

V
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honeywell
/ Spasciani

Honeywell Junior B en Junior B Combi
• flexibele en lichte luchtkap met een polyurethaan cape die het hoofd, nek en schouders bedekt
• wegwerpvizieren die passen over het hoofdvizier, beschermen het hoofdvizier tegen schade en/of
spatten
• een vervangbare en wasbare nekaansluiting verzekert een zeer hoog beschermingsniveau
• de combiversie heeft een integrale veiligheidshelm
• Junior B-VL: Heavy duty luchtkap - flexibel, lichtgewicht polyurethaan kap die hoofd en schouders
bedekt - extra: 1 halsafdichting, 10 wegtrekruitjes en 2 zweetbanden
• Junior B-PL: Heavy duty luchtkap - flexibel, lichtgewicht polyurethaan kap die hoofd en schouders
bedekt - extra: 1 halsafdichting, 10 wegtrekruitjes, 2 zweetbanden en regelkraan en riem
• Junior B Combi-VL: Heavy duty luchtkap - flexibel, lichtgewicht polyurethaan kap die hoofd en
schouders bedekt - veiligheidshelm - extra: 1 halsafdichting, 10 wegtrekruitjes en 2 zweetbanden
• Junior B Combi-PL: Heavy duty luchtkap - flexibel, lichtgewicht polyurethaan kap die hoofd en
schouders bedekt - veiligheidshelm - extra: 1 halsafdichting, 10 wegtrekruitjes en 2 zweetbanden en
regelkraan en riem

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell Junior B-VL (A114400)

7.33.288.00

Honeywell Junior B-PL, met PU kap (A114430)

7.33.290.00

Honeywell Junior B-PL, met Ferranyl kap (A114432)

7.33.291.00

Honeywell Junior B Combi-VL, met neopreen kap (A114201)

7.33.298.00

Honeywell Junior B Combi-PL, met PU kap (A114230)

7.33.300.00

Honeywell Junior B Combi-PL, met lederen kap (A114234)

7.33.294.00

Vrd

Spasciani PAPR motorunit TM 1702 met TR 2002 masker
• kan worden gebruikt in combinatie met twee 100 P3 of 203 A2B2P3 filters (apart te bestellen) die
direct op de schroefaansluiting bevestigd kunnen worden
• is in combinatie met het TR 2002 volgelaatsmasker
• de ventilator wordt aangedreven door een elektromotor
• de behuizing is voorzien van twee connectoren voor de filters, een fitting voor de ribbelslang en twee
lussen voor het aansluiten van de heupgordel
• het apparaat is voorzien van een akoestisch alarmsignaal
• de accu is elektrisch beveiligd tegen extreme temperaturen

Uitvoering

Artikelnr

Spasciani PAPR motorunit TM 1702 met TR 2002 CL2 masker
(130810000)

Vrd

4.17.505.00

Spasciani luchtkap Set ACS 952
• een isolerende, constante stroom, perslucht systeem voorzien van een luchtkap en een frontaal
beschermend vest
• ideaal voor zandstraalwerkzaamheden
• de aanwezigheid van de geluiddemper EOD55 vermindert lawaai tot een minimum
• systeem bestaat uit de ACS 952 kap, een slang (TUR 909), een geluiddemper (EOD 55) en een
regelaar (AC 95)
• de ACS 952 kap van schok bestendig materiaal is voorzien van binnenwerk (maten: 55 t/m 61)
• in de kap zit een speciaal kanaal wat de lucht begeleid over het vizier om het beslaan te voorkomen
• de kap is voorzien van twee uitademventielen beschermd door speciale kappen
• de kap is voorzien van kinband, die instelbaar is door middel van een schuif gesp en houdt de kap
op zijn plaats in elke werksituatie
• dubbel vizier (externe deel in glas en interne deel in polycarbonaat)
• het plastic gecoate vest beschermt de gebruiker tot de middel

Uitvoering
Spasciani luchtkap Set ACS 952 (131510000)

Artikelnr

Vrd

4.17.507.00

363

4

Onafhankelijke ademluchttoestellen

MSA AirGo compact ademluchttoestel
• het voorgeconfigureerde AirGo compact onafhankelijke ademhalingstoestel is specifiek
ontworpen voor noodsituaties en vluchten. Op schepen of industriële faciliteiten waar
dergelijke units verplicht zijn, is de AirGo compact de optimale keuze
• de ademhalingsautomaat is direct bevestigd op het reduceerventiel, waardoor het
toestel snel om gedaan kan worden, zelfs door relatief onervaren personeel
• goed geleide leidingen en heupbanden voor eenvoudig omdoen en probleemloos
in gebruik
• ergonomische rugplaat van warmtebestendig glasvezelversterkt polyamide
• basis bandenstel (intrinsiek vlamvertragende polyamide banden) met
verstelbare schouder- en heupbanden
• met Manometer, geïntegreerde transponder en waarschuwingssignaal
• AutoMaXX-AS ademautomaat met overdruk en push-to-connect (MaXX)

Uitvoering
MSA AirGo compact ademluchttoestel, basis set incl. AutoMaXX AS
ademautomaat (10086572)
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Artikelnr

Vrd

4.14.400.00

V

Vluchtmaskers
MSA miniSCAPE vluchtmasker
• met het modernste filtermedium; TabTec technologie, is de miniSCAPE een vluchttoestel voor eenmalig
gebruik, met een inzetduur van 5 minuten en een comfortabel siliconen mondstuk en een neusclip
• met een zeer praktische geïntegreerde heupclip
• in geval van nood, kan het heel snel worden aangelegd en is direct gereed voor gebruik
• de miniSCAPE levert ook geen problemen op voor brildragenden, omdat het een mondstuktoestel is
zonder hoofdbandenstel
• het is ondergebracht in een esthetisch en robuuste transparante draagcontainer
• de miniSCAPE is CE goedgekeurd als ABEK-5, conform DIN 58647-T7, en beschermt tegen talloze
toxische gassen

Uitvoering
MSA miniSCAPE vluchtmasker, ABEK filter (10038560)

Artikelnr

Vrd

4.14.280.00

V

MSA MSR 1 en MSR 2 vluchtmasker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de MSR 1 biedt bescherming tegen gevaarlijke gassen van het type A, B, E en K
de MSR 2 biedt tevens bescherming tegen deeltjes (P2) en is uitgerust met deeltjesfilter
beide toestellen zijn verpakt in een robuuste draagcontainer met riemclip
goed passend halfgelaatsmasker met hoofdbandenstel met snelgespen
geschikt voor bevestiging aan de riem van een gebruiker, of om permanent op te hangen
inzetduur van 15 minuten
verpakt in kunststof doos voor riem- of muurbevestiging
niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
de MSR is CE goedgekeurd als ABEK-15, conform DIN 58647-T7

Uitvoering

Artikelnr

MSA MSR 1 vluchtmasker, ABEK filter (2264700)

4.14.240.05

MSA MSR 2 vluchtmasker, ABEK-P2 filter (2264701)

4.14.240.10

Vrd
V

MSA Smoke Hood vluchtmasker
• de MSA Smoke Hood is een vluchtademtoestel in noodgevallen, speciaal ontworpen voor de offshore
en olie-industrie, zodat personen veilig kunnen ontsnappen aan branden, waarbij rook,
koolmonoxide en andere giftige gassen vrijkomen
• de oranje kap biedt bescherming tegen stralingswarmte, terwijl de nekafdichting extra bescherming
biedt tegen rook die opstijgt in de kap
• zelf instellende hoofdband en elastische nekafdichting
• veilige bescherming van ademhaling, ogen en hoofd
• verpakt in opbergtas
• inzetduur van 15 minuten
• de Smoke Hood is CE goedgekeurd conform EN 403:1993

Uitvoering

Artikelnr

MSA Smoke Hood vluchtmasker (1440005)

Vrd

4.14.261.00

MSA S-Cap vluchtmasker
• het S-CAP vluchtmasker is voorzien van een duidelijk zichtbare felgele kap, met een brede ruit
• het op de S-CAP gemonteerde filter beschermt tegen talloze verontreinigingen. Het verwijdert giftige
en oog-irriterende van brand afkomstige rook en gassen uit de inademlucht, zoals koolmonoxide,
acrolein, waterstofchloride, waterstofcyanide, zwaveldioxide of schadelijke stoffen (P2)
• voor een beter ademcomfort is de kap uitgerust met een uitademventiel
• het instelbare hoofdbandenstel, dat zich aan de buitenkant van de kap bevindt, is direct verbonden
met het binnenmasker
• materiaal van de kap, bandenstel en de ruit, zijn bestand tegen hitte en kortstondig contact met vlammen
• de bescherming met S-CAP is binnen enkele seconden effectief en vereist geen andere specifieke procedure
• het filter is ontworpen voor een maximale levensduur van 15 minuten, afhankelijk van de concentratie
van de verontreinigde omgeving. Deze tijd is voldoende om te vluchten uit gebouwen onder normale
omstandigheden
• de toegestane opslaglevensduur is weergegeven aan de buitenkant
• de S-Cap is CE goedgekeurd conform EN 403:2004

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA S-Cap vluchtmasker in kartonnen doos (10064644)

4.14.250.10

V

MSA S-Cap vluchtmasker in lichtreflecterende muurbox (10064645)

4.14.250.00

V

MSA S-Cap vluchtmasker in tas (10081637)

4.14.253.00
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Gasdetectie

detectiebuisjes / msa gasdetectoren

Detectiebuisjes
Detectiebuisjes
Als u vaak veel verschillende substanties moet meten, bieden detectiebuisjes de eenvoudigste oplossing.
Doordat ze lang kunnen worden opgeslagen, zijn de detectiebuisjes ook geschikt voor minder frequente
metingen. Het gebruik van detectiebuisjes is zeer eenvoudig en gemakkelijk.
•
•
•
•

snel en voordelig in het gebruik
een betrouwbare methode voor het testen van ongeveer 200 gevaarlijke gassen en dampen
testbuisjes zijn voorzien van gemakkelijk af te lezen schalen
onderhoudsvrij en af fabriek gekalibreerd

Wilt u meer informatie over de detectiebuisjes, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.

MSA ALTAIR gasdetector
• de MSA ALTAIR is een betrouwbare enkelvoudige gasdetector met sensoren voor H2S, CO of O2.
Gedurende de levensduur van het instrument is geen onderhoud vereist, waardoor de ALTAIR een
uiterst voordelig instrument is
• de ALTAIR heeft een gegarandeerde gebruiksduur van twee jaar of 1080 alarmminuten zonder
onderhoud
• de ALTAIR is voorzien van een eenvoudig en makkelijk afleesbaar display. Met het grote numerieke
display kunnen gebruikers de gebruiksduur van het instrument, alarmcondities, setpoints, piekmeetwaarden en uren in alarm sinds activering nauwkeurig en betrouwbaar aflezen
• de ALTAIR heeft een beschermingsklasse van IP67 en is ontworpen om bestand te zijn tegen een
valtest van 3 meter
• het superieure drievoudige alarmsysteem waarmee de ALTAIR is uitgerust alarmeert de gebruiker
doelmatig voor elk gevaar. Het bestaat uit een duidelijk akoestisch alarm van 95 dB op 30 cm, vier
zeer heldere LED's die zichtbaar zijn onder een hoek van 320° en een sterk trilalarm
• de ALTAIR registreert de laatste 25 alarmgebeurtenissen automatisch zodat de mogelijkheid bestaat
om recente alarmcondities te evalueren
• de ALTAIR voldoet aan de volgende normen: ATEX II 2G EEx ia IIC T4/EN 50014/EN 50020/
EN 50270/EN 61000-6-3
De MSA ALTAIR gasdetector is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Er is keuze uit een zuurstof
O2, koolmonoxide CO of waterstofsulfide H2S configuratie.

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

MSA ALTAIR gasdetector, O2, 0-25 vol%, 1e alarm 19,5 vol%, 2e alarm
18 vol% (10071364)

8.92.645.00

MSA ALTAIR gasdetector, O2, 0-25 vol%, 1e alarm 19,5 vol%, 2e alarm
23 vol% (10092523)

8.92.644.00

V

MSA ALTAIR gasdetector, CO, 0-500ppm, 1e alarm 25 ppm, 2e alarm
100 ppm (10092522)

8.92.629.00

V

MSA ALTAIR gasdetector, H2S, 0-100ppm, 1e alarm 10 ppm, 2e alarm
15 ppm (10092521)

8.92.629.50

MSA ALTAIR gasdetector, H2S, 0-100ppm, 1e alarm 5 ppm, 2e alarm
10 ppm (10071361)

8.92.634.00

V

Gasdetectie

msa gasdetectoren
MSA ALTAIR PRO gasdetector
• de ALTAIR PRO is voorzien van de beproefde, snel reagerende 20-serie sensoren. Alle sensoren kunnen eenvoudig worden gemonteerd zodat de servicetijd van het instrument wordt geminimaliseerd
• een 24 uurs controlemarkering na de korte test en uitgebreide datalogging behoren tot de
standaarduitrusting en bieden de drager nog meer veiligheid
• dankzij de infraroodverbinding kunnen op de PC gegevens worden geanalyseerd en de
alarmdrempels worden gewijzigd
• gasconcentratie, alarmwaarden, alarmdrempels en de accustatus worden duidelijk op het display
weergegeven
• zowel de sensoren, alsook de accu kunnen snel worden vervangen, dit vermindert de
onderhouds- en reparatietijden
• de ALTAIR PRO heeft een beschermingsklasse van IP67 en is ontworpen om bestand te zijn tegen een
valtest van 3 meter
• eenvoudige en duidelijke bediening is één van de belangrijkste kenmerken van de ALTAIR PRO.
De echte eenknops bediening biedt een snelle en gemakkelijke toegang tot alle functies van het
instrument
• het superieure drievoudige alarmsysteem bestaat uit een duidelijk akoestisch alarm van 95 dB op
30 cm afstand, zeer heldere LED's zichtbaar vanuit een hoek van 320° en een sterk trilalarm
• met de standaard robuuste krokodillen bevestigingsclip kan de ALTAIR PRO veilig worden gedragen
• de ALTAIR PRO voldoet aan de volgende normen: ATEX II 2G EEx ia IIC T4/EN 50014/EN 50020/
EN 50270/EN 61000-6-3
De MSA ALTAIR PRO gasdetector is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Er is keuze uit een zuurstof
O2, koolmonoxide CO, of waterstofsulfide H2S, NH3, Cl2, ClO2, HCN, NO2, PH3 en SO2 configuratie.

Uitvoering

Artikelnr

MSA ALTAIR PRO gasdetector, O2, 1e alarm 19,5 vol%, 2e alarm
23 vol% (10074137)

8.92.632.00

MSA ALTAIR PRO gasdetector, CO, 1e alarm  25ppm, 2e alarm 100 ppm
(10074135)

8.92.622.00

MSA ALTAIR PRO gasdetector, NH3, 1e alarm 25ppm, 2e alarm 50 ppm
(10076730)

8.92.648.00

Vrd

MSA ALTAIR 4X multigasdetector
• de ALTAIR 4X multigasdetector met MSA XCell sensortechnologie voor LEL, O2, H2S en CO is net zo
solide en functioneel als deze eruit ziet
• een robuuste IP67 behuizing (stof en waterdicht) biedt een ongeëvenaarde duurzaamheid en de
ALTAIR 4X is zelfs bestand tegen een val van 6 meter op een betonnen vloer
• met de grote, handschoenvriendelijke knoppen en een display met hoog contrast is de ALTAIR 4X
gemakkelijk te bedienen in elke werkomgeving
• door exclusieve veiligheidsfuncties als MotionAlert en InstantAlert is de ALTAIR 4X ideaal voor
toepassingen zoals bijvoorbeeld het betreden van besloten ruimtes
• de MotionAlert sensor activeert wanneer een gebruiker onwel is geworden en bewegingsloos is,
waardoor anderen snel worden geattendeerd op de locatie van de bewegingsloze gebruiker en met
een eenvoudige druk op de knop kunnen gebruikers met de InstantAlert functie handmatig
• anderen alarmeren op potentieel gevaarlijke situaties
• de ALTAIR 4X wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 3 jaar
• compatibel met het GALAXY Testsysteem en het ALTAIR 4 QuickCheck Station
• MSA Link Software-ready
• groot, hoog contrast LCD scherm, robuuste rvs clip, zeer heldere LED's op boven en onderkant en
95+ dB alarm
• de ALTAIR 4X voldoet aan de volgende normen: ATEX II 2G EEx ia IIC T4/EN 50014/EN 50020/
EN 50270/EN 61000-6-3
De MSA ALTAIR 4X gasdetector is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, zoals bijv. de
‘glow in the dark’-versie.

Uitvoering

Artikelnr

MSA ALTAIR 4X multigasdetector, Methaan (4,4 vol.%)-O2-CO-H2S met
MotionAlert, incl, Lithium batterij, oplader, datalogging, calibratieadapter
en slang, snelstartgids en gebruiksaanwijzing op CD (10110709)

8.92.660.00

MSA ALTAIR 4X multigasdetector, Methaan (4,4 vol.%)-O2 met
MotionAlert, incl, Lithium batterij, oplader, datalogging, calibratieadapter
en slang, snelstartgids en gebruiksaanwijzing op CD (10110708)

8.92.661.00

Vrd

V
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msa gasdetectoren

MSA ALTAIR 5X multigasdetector
• de ALTAIR 5X multigasdetector met MSA XCell sensortechnologie voor LEL, O2 en
detectie van giftig gas is net zo solide en functioneel als deze eruit ziet
• een robuuste polycarbonaat behuizing biedt ongeëvenaarde duurzaamheid, inclusief de
eigenschap dat deze bestand is tegen een val vanaf 3 meter hoogte
• de detector kan worden ingesteld met of een hoge resolutie kleurendisplay of monochroom
LCD scherm met verschillende mogelijke talen. De MSA Logo Express optie is beschikbaar
zodat u het kleurendisplay naar wens kunt aanpassen. De detector kan gemakkelijk
worden geconfigureerd met uitwisselbare plug-and-play sensoruitsparingen voor
MSA XCell sensoren. Er kunnen maximaal zes gassen tegelijkertijd worden bewaakt
• sensorresponstijd en clear-tijden onder de 15 seconden voor de meeste
sensorconfiguraties
• bump-test in minder dan 15 seconden voor de meest gangbare sensorconfiguraties
• kalibratietijd van 60 seconden voor de meest gangbare sensorconfiguraties
• grotere signaalstabiliteit en herhaalbaarheid onder wijzigende of extreme
omgevingscondities
• de ALTAIR 5X voldoet aan de volgende normen: ATEX II 2G EEx ia IIC T4/EN 50014/
EN 50020/EN 50270/EN 61000-6-3
De MSA ALTAIR 5X multigasdetector is in vele verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.
Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
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Werknemers moeten zich ervan bewust zijn dat het dragen van veiligheidsschoenen op de werkvloer noodzakelijk is voor het eigen welzijn en de gezondheid. Om de juiste veiligheidsschoenen
te kunnen kiezen, moet geïnventariseerd worden aan welke eisen van doelmatigheid, veiligheid
en pasvorm ze dienen te voldoen. De doelmatigheid van veiligheidsschoenen wordt vooral bepaald
door de arbeidsomstandigheden in relatie tot de duurzaamheid van de veiligheidsschoenen.
Afhankelijk van het soort werk en het gevaar dat dit oplevert moet het type veiligheidsschoen
bepaald worden. De Europese Unie (EU) heeft normeringen voor veiligheidsschoenen opgesteld.
De normen geven o.a. aan hoeveel druk de schoen moet kunnen verduren. Verder zijn er nog
normen voor het al dan niet hebben van een gesloten hak, koude- en hittebestendigheid, antistatische bescherming en waterdichtheid. Hieronder wordt uitgelegd wat deze normen inhouden.

normeringen
EN ISO 20344
Deze norm is een overkoepelende norm en bepaalt de algemene eisen en testmethodes voor veiligheidsschoenen,
beschermende schoenen en werkschoenen voor beroepsmatig gebruik. De norm beschrijft dus de technische vereisten, zoals: model (hoogte en andere afmetingen), de hechting tussen zool en schacht, de kwaliteit van het leder, e.d.
Deze norm kan enkel samen met de normen EN ISO 20345, EN ISO 20346 en EN ISO 20347 toegepast worden,
aangezien deze eisen aan schoenen stellen aan de hand van de specifieke risiconiveaus.

EN ISO 20345
De norm die voor veiligheidsschoeisel geldt is de EN ISO 20345. De EN ISO 20345 is opgedeeld in diverse eisen
en deze hebben allen een aparte code. Dit type schoeisel wordt aangeduid met de S-codering van Safety.
De codes zijn: SB, S1, S1P, S2, S3 voor veiligheidsschoenen en S4 en S5 voor waterdichte veiligheidslaarzen.

SB

S1

S1P

Veiligheidsschoenen voor professioneel
gebruik met antistatische loopzool en met
stalen- of kunststof neus die bescherming
bieden tegen vallende voorwerpen met
een energie tot 200 Joule. De afkorting SB,
is afgeleid van de woorden “Safety”
(= veiligheid) en “Base” (= basis).
Veiligheidsschoenen voor professioneel
gebruik met antistatische loopzool en met
stalen- of kunststof neus die bescherming
bieden tegen vallende voorwerpen met
een energie tot 200 Joule. Bovendien zijn
deze schoenen anti-statisch en voorzien
van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak.

S2

tegen penetratie en absorptie van water

S3

Veiligheidsschoenen van het type S3 beschikken
over dezelfde eigenschappen als in veiligheidsklasse S2 met de toevoeging van onderstaande
extra eigenschap: Een stalen of kunststof
tussenzool (min. 1100 N)

S4

Veiligheidsschoenen van het type S1P beschikken over dezelfde eigenschappen als
in veiligheidsklasse S1 met de toevoeging
van onderstaande extra eigenschap:
Een stalen of kunststof tussenzool
(min. 1100 N)

Veiligheidsschoenen van het type S2 beschikken
over dezelfde eigenschappen als in veiligheidsklasse S1 met de toevoeging van onderstaande
extra eigenschap: Weerstand bovenmateriaal

S5

Veiligheidslaarzen gemaakt van rubber of kunststof materialen met veiligheidsneus die bescherming bieden tegen vallende voorwerpen met een
energie tot 200 Joule. Met antistatische zool en
energie-absorberende hak, is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en volledig waterdicht
en beschermt waar elektrostatische oplading kan
ontstaan.
Veiligheidslaarzen van het type S5 beschikken
over dezelfde eigenschappen als in veiligheidsklasse S4 met de toevoeging van onderstaande
extra eigenschap: Een stalen of kunststof

tussenzool (min. 1100 N)
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EN ISO 20346
In deze norm zijn de eisen vastgelegd voor de zogenoemde beschermschoen: de beschermende neus is getest op
een kracht van 100 Joule. De norm kent dezelfde klassen als bij de EN ISO 20345 doch gebruikt voor de
subklasse de letter P(rotective) i.p.v. S zoals bij de EN ISO 20345.

EN ISO 20347
In deze norm zijn de eisen vastgelegd voor de zogenoemde werkschoen zonder beschermende neus. De norm kent
dezelfde klassen als bij de EN ISO 20345 doch gebruikt voor de subklasse de letter O (ccupational) i.p.v. S zoals
bij de EN ISO 20345.

De additionele eisen voor voetbescherming
Een overzicht van de additionele eisen voor speciale toepassingen is hieronder met bijbehorende symbolen voor
markering weergegeven.

Symbool

Toelichting

HI
CI

Voor de gehele schoen
Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging in de schoen wordt vertraagd (< 22 °C)
Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging in de schoen wordt afgeremd (< 10 °C)

C

Elektrische weerstand geleidend (elektrische weerstand < 100 kΩ)

A
E
WR
I

Elektrische weerstand antistatisch (elektrische weerstand tussen 100 kΩ en 1000 MΩ)
Energieabsorptie in de hak: 20 Joule
Waterdichte aanhechting zool/schacht van de lederen schoenen
Elektrisch isolerende schoen (elektrische klasse 0 of 00)
Voor de zool en hiel
Tegen koolwaterstoffen bestendige loopzool
Hittebestendig van de zool tegen contactwarmte van 300°C/ 60 sec.
Stalen tussenzool (penetratieweerstand tot 1100 N)
Enkelbescherming
Voor het bovenleer
Waterdicht en waterafstotend bovenmateriaal
Bestand tegen vloeibare brandstoffen en olie
Wreefbescherming (metatarsal bescherming)
Tegen snijden bestendige schacht

ORO
HRO
P
AN
WRU
ORU
M
CR

Slipweerstand
Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een antisliptest volgens NEN normen. De fabrikant moet met
markering de classificatie aangeven (SRA, SRB of SRC).

Symbool
SRA
SRB
SRC

Toelichting
Slipweerstand op een keramische tegel met een laag schoonmaakmiddel
Slipweerstand op een stalen plaat met glycerine (olie substantie)
SRA + SRB (als de zool zowel de SRA + SRB test heeft doorstaan ontvangt deze automatisch de
SRC normering)
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ESD (Electro Static Discharging)
Electro Static Discharge (ESD) schoenen voorkomen statische elektrische lading door snelle
ontlading van statische elektriciteit. Door de lage weerstand van de schoenen zal de drager
zichzelf niet (op)laden. De schoenen zijn te herkennen aan het geel/zwart ESD label.

De elektrische weerstand wordt sterk beïnvloed door, vocht, vervuiling en de temperatuur. Het is sterk aanbevolen
dat de gebruiker, telkens voor dat hij/zij de werkruimte betreedt, zijn/haar schoenen controleert naar hun
elektrische weerstand. In de zones waar het dragen van ESD schoeisel verplicht is, moet de weerstand van de
vloer van die aard zijn dat de beschermende functie van de ESD schoenen niet wordt te niet gedaan.
Waarschuwing: ESD schoenen zijn niet geschikt voor elektriciën, noch voor werkzaamheden
aan leidingen onder spanning.

Loopzool van de schoen
De zolen behoren tot de belangrijkste onderdelen van de
veiligheidsschoen en worden daarom in de EN-norm uitvoerig
beschreven. Zaken zoals profieloppervlak, de profieldiepte, de
dikte tussen het profiel en oliebestendigheid van de zool zijn
aan normeringen onderworpen. De belangrijkste soorten zolen
zijn polyurethaan zolen, twee componenten zolen en zolen van
gevulkaniseerd Nitril-rubber. Elk merk schoen heeft weer diverse verschillende soorten zolen. Wilt u meer informatie over een
bepaalde zool, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.

Wijdtematen
Uw tenen hebben behoefte aan voldoende bewegingsvrijheid. Een goed aansluitende en passende schoen is de absolute basis voor een gezond lichaam. Een wijdte is een verhouding tussen lengte en breedte van de voet. Ieder voet
heeft dus naast een bepaalde lengte (maat) ook een breedte (wijdte). Een veiligheidsschoen die te smal is loopt niet
uit na het dragen vanwege de stalen neus. Te smal blijft te smal. Het kunnen aanbieden van verschillende wijdtes bij
veiligheidsschoenen is dus zeer belangrijk. Diverse merken hebben verschillende wijdtematen in hun gamma. Als
een schoen verschillende wijdtematen heeft dan is dit aangegeven in de catalogus bij de schoen in de omschrijving.
Bata wijdtematen
The Natural serie van Bata Industrials kent 4 wijdtematen, te weten: N, W, XW en XXW.
Emma wijdtematen
Diverse Emma schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. Emma werkt met de volgende wijdtes: D, XD en
XXD. Een enkele schoen is in XL (49-53) te verkrijgen.
uvex wijdtematen
Diverse uvex schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. uvex werkt met de volgende wijdtes: 10, 11 en 12.
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Mondopoint-maattabel
Mondopoint is een universeel en gestandaardiseerd maatsysteem dat de anatomische vorm van de voet als uitgangspunt neemt. Zodra gebruikers met dit systeem vertrouwd zijn, kunnen zij altijd rekenen op een perfect passende
schoen en optimaal draagcomfort. Hieronder vindt u een overzicht van de Mondopoint-maten met de overeenkomende Europese en Amerikaanse maten.
Mondopoint
Franse maten

225

232

240

247

255

262

270

277

285

292

300

307

315

322

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

UK

3

4

5

6

6,5

7

8

9

9,5

10

11

12

13

14

USA vrouwen

5

6

7

7,5

8

9

10

USA mannen

3

4

5

6

7

7,5

8

9

10

11

12

13

14

15

Gebruik en onderhoud van schoenen
• veiligheidsschoenen zijn ontwikkeld voor soms heel specifieke gebruiksomstandigheden. Gebruik uw schoenen
daarom alleen in de omstandigheden waarvoor ze zijn ontwikkeld
• stel uw schoenen zo min mogelijk bloot aan vochtige omstandigheden. Deze beperken de levensduur. Laat uw
vochtige schoenen altijd langzaam drogen. Plaats ze niet bij de kachel, maar haal eventueel de inlegzool eruit
en doe er kranten in
• wissel regelmatig van schoenen, trek als u klaar bent met werken uw dagelijkse schoenen weer aan. Zo hebben
uw werkschoenen de tijd om het opgevangen transpiratievocht weer te verdampen
• onderhoud uw schoenen regelmatig. Verwijder het vuil met een vochtige doek of (droge of natte) borstel. Verzorg
het leer regelmatig met het daarvoor bestemde onderhoudsmiddel. Bij veel transpiratie zooltjes vervangen
• draag goede sokken. Sokken en schoenen vormen een twee-eenheid die samen zorgt voor optimale vochtafvoer
en droge en comfortabele voeten
• onderhoud uw voeten. Veiligheidsschoenen zijn vaak warmer dan “normale” schoenen. De stalen neus ventileert niet en vanwege veiligheid is het leer van het bovenwerk dikker dan dat van dagelijkse schoenen. Was uw
voeten dagelijks na het werk en droog ze grondig af, vooral tussen de tenen. Draag dagelijks schone sokken.
Gebruik van talkpoeder en dagelijkse wissel van inlegzolen helpt om de voeten extra droog te houden

Werksokken en inlegzolen
Uw voeten zijn de hele dag voor u in de weer. Dan is het toch logisch dat u er zorg voor draagt?
Het belang van goede sokken en inlegzolen wordt vaak onderschat, terwijl deze zeker bijdragen aan het comfort.
De juiste schoen, gecombineerd met de juiste sok en de juiste inlegzool is daarom van groot belang.
Wij bieden u een brede range comfortabele sokken die de beschermende, ondersteunende, ventilerende en vocht
afvoerende kwaliteiten van de veiligheidsschoenen versterken. En de verkrijgbare inlegzolen zorgen voor ontlasting
en ondersteuning of voor het juiste houvast van de voet.

+

+

=
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INLEIDING

Semi-orthopedische veiligheidsschoenen
Semi-orthopedische veiligheidsschoenen zijn schoenen met een verdiepte leest waardoor er extra ruimte is gecreëerd
over de hele leest. Voor mensen met bijvoorbeeld een extreem hoge wreef, of met steunzolen of andere
voetafwijkingen zijn deze veilige, verantwoorde schoenen een uitkomst. Semi-orthopedische schoenen bieden
o.a. de volgende mogelijkheden:
• extra ruimte aan de binnenkant voor semi-orthopedische aanpassingen door specialist
• extra verhoogde aluminium neus
• verruimde pasvorm
Wilt u meer informatie over semi-orthopedische schoenen, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.

Assortiment
Het assortiment van been- en voetbescherming is onderverdeeld in diverse subgroepen. In deze groepen bieden wij
u vaak de keuze tussen onderstaande A-merken en een eigen import kwaliteit.

In de catalogus staat een selectie van producten van de diverse merken, mocht u een bepaald product van een
bepaald merk niet in onze catalogus vinden, neemt u dan contact met ons op om tot de juiste keuze te komen.
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Bata

the natural

Bata veiligheidsschoen Axum S2-W en Omaha S3-W
• hoge zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder/nappa. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• de Tritech Plus-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een drie densiteiten rubber loopzool, heeft
antistatische eigenschappen, is olie-, zuur- en snijbestendig en hittebestendig tot 300˚C
Ook leverbaar in andere wijdtes: XW (maat 37 t/m 48), XXW (maat 40 t/m 46) en N (maat 39 t/m 46).

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Bata veiligheidsschoen Axum S2-W

37 t/m 48

5.11.410.00

V

Bata veiligheidsschoen Omaha S3-W

37 t/m 48

5.11.500.00

V

Bata veiligheidsschoen Huron S2-W en Petun S3-W
• hoge zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder/nappa. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• nappa lederen voering
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C
Model Huron is ook leverbaar in andere wijdtes: XW (maat 37 t/m 48), XXW (maat 40 t/m 46) en N
(maat 39 t/m 46). Model Petun is ook leverbaar in wijdte XW (maat 37 t/m 48).

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Bata veiligheidsschoen Huron S2-W

37 t/m 48

5.11.440.00

V

Bata veiligheidsschoen Petun S3-W, met overneus

37 t/m 48

5.11.520.00

Bata veiligheidsschoen Inca S2-W en Ponto S3-W
• lage zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder/nappa. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• de Tritech Plus-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een drie densiteiten rubber loopzool, heeft
antistatische eigenschappen, is olie-, zuur- en snijbestendig en hittebestendig tot 300˚C
Ook leverbaar in andere wijdtes: XW (maat 37 t/m 48), XXW (maat 40 t/m 46) en N (maat 39 t/m 46).

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Bata veiligheidsschoen Inca S2-W

37 t/m 48

5.11.010.00

V

Bata veiligheidsschoen Ponto S3-W

37 t/m 48

5.11.300.00

V
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Bata

the natural

Bata veiligheidsschoen Apache S2-W en Malenka S3-W
• hoge zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder/nappa. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• de Tritech Plus-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een drie densiteiten rubber loopzool, heeft
antistatische eigenschappen, is olie-, zuur- en snijbestendig en hittebestendig tot 300˚C
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van
het leder rondom het neusgebied
Model Malenka is ook leverbaar in andere wijdtes: XW (maat 37 t/m 48), XXW (maat 40 t/m 46) en
N (maat 39 t/m 46). Model Apache is ook leverbaar in wijdte XW (maat 37 t/m 48).

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Bata veiligheidsschoen Apache S2-W

37 t/m 48

5.11.420.00

Bata veiligheidsschoen Malenka S3-W

37 t/m 48

5.11.510.00

Vrd
V

Bata veiligheidsschoen Aztec S2-W en Maya S3-W
• lage zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder/nappa. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• de Tritech Plus-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een drie densiteiten rubber loopzool, heeft
antistatische eigenschappen, is olie-, zuur- en snijbestendig en hittebestendig tot 300˚C
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van
het leder rondom het neusgebied
Model Maya is ook leverbaar in andere wijdtes: XW (maat 37 t/m 48), XXW (maat 40 t/m 46) en N
(maat 39 t/m 46).

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Bata veiligheidsschoen Aztec S2-W

37 t/m 48

5.11.020.00

Bata veiligheidsschoen Maya S3-W

37 t/m 48

5.11.310.00

Bata veiligheidsschoen Seneca S2-W en Serrano S3-W
• lage zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder/nappa. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• nappa lederen voering
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C
Ook leverbaar in andere wijdtes: XW (maat 37 t/m 48), XXW (maat 40 t/m 46) en N (maat 39 t/m
46). Tevens verkrijgbaar in ESD uitvoering.

Uitvoering
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Maten

Artikelnr

Vrd

Bata veiligheidsschoen Seneca S2-W

37 t/m 48

5.11.060.00

V

Bata veiligheidsschoen Serrano S3-W

37 t/m 48

5.11.330.00

Vrd
V

Bata

the natural

Bata veiligheidsschoen Sioux S1-W
• lage zwarte geperforeerde veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder/nappa. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C
Ook leverbaar in wijdte XW (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Sioux S1-W

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.11.030.00

V

Bata veiligheidsschoen Jumano S3-W
• hoge zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder/nappa. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• nappa lederen voering
• de Tritech Plus-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een drie densiteiten rubber loopzool, heeft
antistatische eigenschappen, is olie-, zuur- en snijbestendig en hittebestendig tot 300˚C
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van
het leder rondom het neusgebied
• met gespsluiting
• ideale schoen voor laswerkzaamheden
Ook leverbaar in wijdte XW (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Jumano S3-W

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.11.460.00

Vrd

Bata veiligheidsschoen Concho S2-W
• lage zwarte instapper
• gemaakt van volnerf leder/nappa. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• nappa lederen voering
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C
Ook leverbaar in wijdte XW (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Concho S2-W

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.11.080.00

V

Bata veiligheidsschoen Wichita S1-W
• lage zwarte sandaal met gespsluiting
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• nappa lederen voering
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C
Ook leverbaar in wijdte XW (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Wichita S1-W

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.11.090.00

V
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Bata

the natural
Bata veiligheidslaars Tonto S3-XW
• zwarte veiligheidslaars met ritssluiting
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de laars extra bescherming tegen slijtage van het
leder rondom het neusgebied
• met synthetisch bont gevoerd
• de Tritech Plus-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een drie densiteiten rubber loopzool, heeft
antistatische eigenschappen, is olie-, zuur- en snijbestendig en hittebestendig tot 300˚C

Uitvoering
Bata veiligheidslaars Tonto S3-XW

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.10.960.00

V

Bata veiligheidslaars Taho S3-XW
• zwarte veiligheidslaars met aantreklussen
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de laars extra bescherming tegen slijtage van het
leder rondom het neusgebied
• met Synthetisch bont gevoerd
• de Tritech Plus-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een drie densiteiten rubber loopzool, heeft
antistatische eigenschappen, is olie-, zuur- en snijbestendig en hittebestendig tot 300˚C

Uitvoering
Bata veiligheidslaars Taho S3-XW

Maten

Artikelnr

38 t/m 48

5.10.965.00

Vrd

Bata veiligheidslaars Tewa S3-XW
• bruine veiligheidslaars met aantreklussen
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de laars extra bescherming tegen slijtage van het
leder rondom het neusgebied
• ongevoerd
• de Tritech Plus-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een drie densiteiten rubber loopzool, heeft
antistatische eigenschappen, is olie-, zuur- en snijbestendig en hittebestendig tot 300˚C

Uitvoering
Bata veiligheidslaars Tewa S3-XW
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Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.10.970.00

V

Bata

BS2000
Bata veiligheidsschoen Bermuda S1
• lage zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van leder
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Bermuda S1

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 49

5.10.270.00

V

Bata veiligheidsschoen Trinidad S1
• hoge zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van leder
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Trinidad S1

Maten

Artikelnr

35 t/m 49

5.10.280.00

Vrd

Bata veiligheidsschoen Toledo S2
• lage zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C
Ook leverbaar in ESD uitvoering (maten 35 t/m 48).

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Toledo S2

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 49

5.10.260.00

V

Bata veiligheidsschoen Colorado S2
• hoge zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Colorado S2

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 49

5.10.255.00

V
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Bata

BS2000 / elegance

Bata veiligheidsschoen Tacoma S2 en Trenton S3
• bruine lage veiligheidsschoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de buitenkant van
de schoen
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C
De Tacoma S2 is ook leverbaar in ESD uitvoering (maten 39 t/m 48).

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Bata veiligheidsschoen Tacoma S2

39 t/m 49

5.10.290.00

V

Bata veiligheidsschoen Trenton S3, met neusbescherming

39 t/m 49

5.10.215.00

V

Bata veiligheidsschoen Buffalo S2 en Baltimore S3
• bruine hoge veiligheidsschoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de buitenkant van
de schoen
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Bata veiligheidsschoen Buffalo S2

39 t/m 49

5.10.230.00

V

Bata veiligheidsschoen Baltimore S3, met neusbescherming

39 t/m 49

5.10.235.00

V

Elegance
Bata veiligheidsschoen Angelique S2
• hoge zwarte dames veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• uitgevoerd met Dri-Lex/lederen voering voor optimaal draagcomfort
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Angelique S2

Maten

Artikelnr

36 t/m 42

5.10.000.00

Vrd

Bata veiligheidsschoen Elodie S2
• lage zwarte dames veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• uitgevoerd met Dri-Lex/lederen voering voor optimaal draagcomfort
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Elodie S2
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Maten

Artikelnr

36 t/m 42

5.10.110.00

Vrd

Bata

elegance / wallstreet / traxx
Bata veiligheidsschoen Veronique S2
• hoge zwarte dames veiligheidsschoen met ritssluiting
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• uitgevoerd met Dri-Lex/lederen voering voor optimaal draagcomfort
• de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een PU-loopzool, heeft antistatische
eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Veronique S2

Maten

Artikelnr

36 t/m 42

5.10.010.00

Vrd

Wallstreet
Bata veiligheidsschoen Brooklyn S2 ESD en Stanford S3 ESD
• lage zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van topkwaliteit volnerfleder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking,
is ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft
een hoog absorberend vermogen
• ademende voering van leder, voor optimaal draagcomfort
• slipvaste twee densiteiten PU-zool. de twee densiteiten PU-zool bestaat uit een PU-tussenzool en een
PU-loopzool, heeft antistatische eigenschappen, is oliebestendig en hittebestendig tot 140˚C
• sublieme pasvorm
• ESD-uitvoering met bescherming tegen elektrostatische ontlading
• voorgevormde vervangbare inlegzool voor extra steun
Beide modellen zijn ook leverbaar zonder ESD.

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Bata veiligheidsschoen Brooklyn S2 ESD

40 t/m 48

5.11.111.00

Bata veiligheidsschoen Stanford S3 ESD

40 t/m 48

5.11.381.00

Vrd

Traxx
Bata veiligheidsschoen Traxx 92 S2
• hoge zwarte schoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• Bata VentAir-voering houdt de voet te allen tijde droog en comfortabel
• QuattroTech-zool, bestaat uit een PU-tussenzool en 3-densiteiten TPU voor de loopzool. Zool is
hittebestendig tot 110˚C en heeft antistatische eigenschappen

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Traxx 92 S2

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.11.714.00

V

Bata veiligheidsschoen Traxx 101 S3
• lage zwarte schoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• ventilerend textiel zorgt voor een optimaal klimaatmanagement in de schoen
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van
het leder rondom het neusgebied
• Gore-Tex laminaat maakt de schoen waterdicht
• QuattroTech-zool, bestaat uit een PU-tussenzool en 3-densiteiten TPU voor de loopzool. Zool is
hittebestendig tot 110˚C en heeft antistatische eigenschappen

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Traxx 101 S3

Maten

Artikelnr

36 t/m 48

5.11.740.00

Vrd
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Bata

traxx

Bata veiligheidsschoen Traxx 102 S3
• hoge zwarte schoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• ventilerend textiel zorgt voor een optimaal klimaatmanagement in de schoen
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van
het leder rondom het neusgebied
• Gore-Tex laminaat maakt de schoen waterdicht
• QuattroTech-zool, bestaat uit een PU-tussenzool en 3-densiteiten TPU voor de loopzool. Zool is
hittebestendig tot 110˚C en heeft antistatische eigenschappen

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Traxx 102 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.11.742.00

V

Bata veiligheidsschoen Traxx 201 S3
• lage beige schoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van
het leder rondom het neusgebied
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• QuattroTech-zool, bestaat uit een PU-tussenzool en 3-densiteiten TPU voor de loopzool. Zool is
hittebestendig tot 110˚C en heeft antistatische eigenschappen

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Traxx 201 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.11.743.00

V

Bata veiligheidsschoen Traxx 202 S3
• hoge beige schoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van
het leder rondom het neusgebied
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• QuattroTech-zool, bestaat uit een PU-tussenzool en 3-densiteiten TPU voor de loopzool. Zool is
hittebestendig tot 110˚C en heeft antistatische eigenschappen

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Traxx 202 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.11.744.00

V

Bata veiligheidsschoen Traxx 218 S3
• lage zwarte schoen
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• de in het design geïntegreerde TPU-kruipneus biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van
het leder rondom het neusgebied
• met Boa sluitsysteem. Een systeem dat definitief afrekent met de traditionele schoenveter, garant staat
voor een perfecte pasvorm en ervoor zorgt dat de drager de hele dag door letterlijk stevig in zijn
schoenen staat
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen
van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen hitte
en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• Bata Cool Comfort-voering. Bata Cool Comfort is een high-tech schuimloos geweven voeringmateriaal. Het absorbeert en leidt actief vocht weg van de voet en transporteert dit naar de
buitenkant van de schoen
• QuattroTech-zool, bestaat uit een PU-tussenzool en 3-densiteiten TPU voor de loopzool. Zool is
hittebestendig tot 110˚C en heeft antistatische eigenschappen

Uitvoering
Bata veiligheidsschoen Traxx 218 S3

382

Maten

Artikelnr

36 t/m 48

5.11.781.00

Vrd

Bickz
Bickz veiligheidsschoen 201 S3
• lage veiligheidsschoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• met rubberen neusbescherming
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen
van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen hitte
en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• met kunststof neus
• Bickz Cool System-voering
• rubberen zool

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 201 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.201.00

V

Bickz veiligheidsschoen 202 S3
• hoge veiligheidsschoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• met rubberen neusbescherming
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen
van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen hitte
en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• met kunststof neus
• Bickz Cool System-voering
• rubberen zool

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 202 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.202.00

V

Bickz veiligheidsschoen 203 S3
• lage veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is
ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• met rubberen neusbescherming
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen
hitte en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• met kunststof neus
• Bickz Cool System-voering
• rubberen zool

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 203 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.203.00

V

Bickz veiligheidsschoen 204 S3
• hoge veiligheidsschoen
• gemaakt van volnerf leder. De buitenste laag heeft een geprinte of een gladde afwerking, is ademend, waterafstotend en slijtvast (duurzaam). De onderste laag zorgt voor stevigheid en heeft een
hoog absorberend vermogen
• met rubberen neusbescherming
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen
van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen hitte
en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• met kunststof neus
• Bickz Cool System-voering
• rubberen zool

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 204 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.204.00

V
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New Bickz, more Kicks!
Wat verwacht je van veiligheidsschoenen? Dat ze je beschermen tegen
spijkers, steen, vallend gereedschap, ongelijk terrein... Dat ze stevig grip
bieden op een gladde ondergrond, klappen opvangen als je springt, steun
bieden aan je enkels. En je wilt natuurlijk dat ze lekker zitten, want je
moet er een hele dag op vooruit. Allemaal vanzelfsprekend. Maar als je
de keuze hebt, dan kies je toch een schoen die er goed uitziet? Ja toch?
Wat jij op je werk of thuis maakt, mag gezien worden en dus jijzelf ook.

Dat vindt Bata. En dus bieden we je Bickz. Een veiligheidsschoen van
topkwaliteit voor een prima prijs. Full safety met een kunststof neus en
tussenzool. Net zo goed beschermend als staal maar bijna de helft lichter.
En met Bickz Cool System® voor frisse, droge voeten. Comfortabel...
én met een stoer eigentijds design. Bickz by Bata.
Bata Industrials Europe
Postbus 10050
5680 DB Best
Nederland

t: +31 (0)499 - 362 911
f: +31 (0)499 - 362 962
e-mail: info@bata.nl
www.bataindustrials.com

Bickz
Bickz veiligheidsschoen 205 S1P
• lage veiligheidsschoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• met rubberen neusbescherming
• ventilerend nylon mesh voor maximale ventilatie
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen
van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen hitte
en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• met kunststof neus
• Bickz Cool System-voering
• rubberen zool

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 205 S1P

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.205.00

V

Bickz veiligheidsschoen 206 S1P
• lage veiligheidsschoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• met rubberen neusbescherming
• ventilerend nylon mesh voor maximale ventilatie
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen
van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen hitte
en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• met kunststof neus
• Bickz Cool System-voering
• rubberen zool

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 206 S1P

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.13.206.00

V

Bickz veiligheidsschoen 301 S3
•
•
•
•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen
gemaakt van volnerfleder
met rubberen neusbescherming
FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen
van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen hitte
en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
met kunststof neus
Bickz Cool System-voering
met Boa sluitsysteem. Een systeem dat definitief afrekent met de traditionele schoenveter, garant staat
voor een perfecte pasvorm en ervoor zorgt dat de drager de hele dag door letterlijk stevig in zijn
schoenen staat
rubberen zool

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 301 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.301.00

V

Bickz veiligheidsschoen 302 S3
• lage veiligheidsschoen
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• met rubberen neusbescherming
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen
van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen hitte
en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• met kunststof neus
• Bickz Cool System-voering
• met Boa sluitsysteem. Een systeem dat definitief afrekent met de traditionele schoenveter, garant staat
voor een perfecte pasvorm en ervoor zorgt dat de drager de hele dag door letterlijk stevig in zijn
schoenen staat
• rubberen zool

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 302 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.302.00

V
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Bickz

Bickz veiligheidsschoen 303 S3
• lage veiligheidsschoen met kunststof neus, rubberen neusbescherming en rubberen zool
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. De tussenzool biedt bescherming tegen
hitte en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• Bickz Cool System-voering
• met Boa sluitsysteem. Een systeem dat definitief afrekent met de traditionele schoenveter, garant staat
voor een perfecte pasvorm en ervoor zorgt dat de drager de hele dag door letterlijk stevig in zijn
schoenen staat

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 303 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.303.00

V

Bickz veiligheidsschoen 304 S3
• lage veiligheidsschoen met kunststof neus, rubberen neusbescherming en rubberen zool
• gemaakt van Nubuck leder. De buitenste laag is licht opgeruwd, voelt zacht aan en is waterafstotend
gemaakt door bewerking met olie. De onderste laag zorgt voor stevigheid en absorberend vermogen
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. de tussenzool biedt bescherming tegen
hitte en voorkomt koudegeleiding en de antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• Bickz Cool System-voering
• met Boa sluitsysteem. Een systeem dat definitief afrekent met de traditionele schoenveter, garant staat
voor een perfecte pasvorm en ervoor zorgt dat de drager de hele dag door letterlijk stevig in zijn
schoenen staat

Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 304 S3

Bickz veiligheidsschoen 305 S3
• hoge veiligheidsschoen gemaakt van volnerfleder
• kunststof neus met rubberen neusbescherming en rubberen zool
• FlexGuard kunststof tussenzool beschermt, net als de stalen tussenzool, de voet tegen het
binnendringen van scherpe voorwerpen via de onderkant van de schoen. de tussenzool
biedt bescherming tegen hitte en voorkomt koudegeleiding en de antistatische
eigenschappen van de tussenzool blijven intact
• Bickz Cool System-voering
• met Boa sluitsysteem. Een systeem dat definitief afrekent met de
traditionele schoenveter, garant staat voor een perfecte pasvorm
en ervoor zorgt dat de drager de hele dag door letterlijk
stevig in zijn schoenen staat

Strakker vastmaken: druk knop       Losser: trek knop uit en duw de
in en draai met de klok mee.
tong van de schoen naar voren.
Uitvoering
Bickz veiligheidsschoen 305 S3

386

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.305.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.13.304.00

V

Emma

sports

Emma veiligheidsschoen Spa S2-D
• sportieve lage veiligheidsschoen met stalen neus is uitgevoerd met nubuck leder in de
kleurencombinaties blauw en grijs
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Spa S2-D

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.83.340.00

V

Emma veiligheidsschoen Silverstone S2-D
• sportieve hoge veiligheidsschoen met stalen neus is uitgevoerd met Nubuck leder in de
kleurencombinaties blauw en grijs
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Silverstone S2-D

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.93.340.00

V

Emma veiligheidsschoen Evoke S2-D
• sportieve lage veiligheidsschoen met stalen neus is uitgevoerd met nubuck leder in de
kleurencombinaties zwart en grijs
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Evoke S2-D

Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.83.490.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Everon S2-D
• sportieve hoge veiligheidsschoen met stalen neus is uitgevoerd met nubuck leder in de
kleurencombinaties zwart en grijs
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Everon S2-D

Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.93.490.00

Vrd

387

5

Emma

sports
Emma veiligheidsschoen Nordic S3-D
•
•
•
•
•
•
•
•

sportieve lage bruinzwarte veiligheidsschoen
uitgevoerd met Oil nubuck leder
gepolsterde watertong vermijdt het indringen van water en van materialen in de schoen
voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een losse inlegzool
de Gripforce Easy Twist zool bestaat uit een twee densiteiten polyurethaan zool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
extra schokabsorptie en energieregeneratie door de unieke hakconstructie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig

Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Nordic S3-D

Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.83.480.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Nestor S3-D
•
•
•
•
•
•
•
•

sportieve hoge bruinzwarte veiligheidsschoen
uitgevoerd met Oil nubuck leder
gepolsterde watertong vermijdt het indringen van water en van materialen in de schoen
voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een losse inlegzool
de Gripforce Easy Twist zool bestaat uit een twee densiteiten polyurethaan zool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
extra schokabsorptie en energieregeneratie door de unieke hakconstructie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig

Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Nestor S3-D

Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.93.480.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Rocky S3-D
•
•
•
•
•
•
•
•

sportieve lage grijze veiligheidsschoen
uitgevoerd met nubuck leder
gepolsterde watertong vermijdt het indringen van water en van materialen in de schoen
voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een losse inlegzool
de Gripforce Easy Twist zool bestaat uit een twee densiteiten polyurethaan zool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
extra schokabsorptie en energieregeneratie door de unieke hakconstructie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig

Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Rocky S3-D

Emma veiligheidsschoen Ranger S3-D
•
•
•
•
•
•
•
•

sportieve hoge grijze veiligheidsschoen
uitgevoerd met nubuck leder
gepolsterde watertong vermijdt het indringen van water en van materialen in de schoen
voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een losse inlegzool
de Gripforce Easy Twist zool bestaat uit een twee densiteiten polyurethaan zool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
extra schokabsorptie en energieregeneratie door de unieke hakconstructie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig

Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Ranger S3-D
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Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.93.470.00

Vrd

Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.83.470.00

Vrd

Emma
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Emma veiligheidsschoen Zolder S3-D
• bruine lage veiligheidsschoen met stalen neus en stalen zoolplaat en gemaakt uit Oil nubuck leder
• schoen heeft een leren binnenvoering
• de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed
vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
De unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300° C
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• de schoen is uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een losse inlegzool
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Zolder S3-D

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.83.400.00

V

Emma veiligheidsschoen Zandvoort S3-D
• bruine hoge veiligheidsschoen met stalen neus en stalen zoolplaat en gemaakt uit Oil nubuck leder
• schoen heeft een leren binnenvoering
• de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed
vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
De unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300° C
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• de schoen is uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een losse inlegzool
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Zandvoort S3-D

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.93.400.00

Vrd

Emma veiligheidssandaal Daytona S1-D
• lage zwart/grijze veiligheidssandaal met klittenbandsluiting en gemaakt uit nubuck leder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• de Gripforce Easy Twist zool bestaat uit een twee densiteiten polyurethaan zool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• extra schokabsorptie en energieregeneratie door de unieke hakconstructie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig
• de sandaal is uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een losse inlegzool

Uitvoering
Emma veiligheidssandaal Daytona S1-D

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.83.360.00

V

Emma veiligheidsschoen Le Mans S1-D
• lage grijs/zwarte uit nubuck leder gemaakte geperforeerde veiligheidsschoen
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• de Gripforce Easy Twist zool bestaat uit een twee densiteiten polyurethaan zool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• extra schokabsorptie en energieregeneratie door de unieke hakconstructie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig
• de sandaal is uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een losse inlegzool
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Le Mans S1-D

Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.83.370.00

Vrd
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Emma

sports

Emma veiligheidsschoen Primus S3-XD, met overneus
• hoge zwart/grijze veiligheidsschoen
• gemaakt uit volnerf rundsleder
• voorzien van een gepolsterde watertong. De watertong vermijdt het indringen van water en van
materialen in de schoen
• voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, genaamd Airflow. Dit Airflow-concept staat voor
een optimale luchtstroom door alle voeringlagen heen. Deze voering zorgt ervoor dat vocht van
buitenaf niet in de schoen kan binnendringen
• SRC-proof Gripforce DUO zool (nitril rubberen loopzool met polyurethaan tussenzool) met climbing
control(ladders), energie zone (hoge schokabsorptie) en hittebestendig tot 300°C (Heat Resistant
Outsole)
• leren binnenzool en hele inlegzool
• ideale schoen voor iedereen die werkt in natte werkomstandigheden

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Primus S3-XD, met overneus

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.93.460.00

V

Emma veiligheidsschoen Pluvius S3-XD, met overneus
• hoge chemisch resistente zwart/grijze veiligheidsschoen
• gemaakt uit volnerf rundsleder. Leder voorzien van CR-PU-coating (chemisch resistent)
• voorzien van een gepolsterde watertong. De watertong vermijdt het indringen van water en van
materialen in de schoen
• voorzien van een waterdicht Sympatex membraan. Dit concept wordt Airflow genoemd en staat voor
een optimale luchtstroom door alle voeringlagen heen. Deze voering zorgt ervoor dat vocht van
buitenaf niet in de schoen kan binnendringen
• SRC-proof Gripforce DUO zool (nitril rubberen loopzool met polyurethaan tussenzool) met climbing
control(ladders), energie zone (hoge schokabsorptie) en hittebestendig tot 300°C (Heat Resistant
Outsole)
• leren binnenzool en hele inlegzool
• ideale schoen voor werkzaamheden in de chemische sector

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Pluvius S3-XD, met overneus

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.92.130.00

V

Emma veiligheidsschoen Max S3-D
• sportieve lage metaalvrije zwarte veiligheidsschoen met composiet neus en L-Protection zool
• de schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• de schoen heeft een composiet neus en L-Protection zool en is ESD (ElectroStatic Discharge) extra
geleidend
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 38 t/m 47).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Max S3-D

Maten

Artikelnr

36 t/m 47

5.83.550.00

Vrd
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Emma veiligheidsschoen Melvin S3-D
• sportieve hoge metaalvrije zwarte veiligheidsschoen met composiet neus en L-Protection zool
• de schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• de schoen heeft een composiet neus en L-Protection zool en is ESD (ElectroStatic Discharge) extra
geleidend
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 38 t/m 47).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Melvin S3-D

Maten

Artikelnr

36 t/m 47

5.93.550.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Move S1-D
• sportieve lage metaalvrije zwart/grijze veiligheidsschoen met composiet neus uitgevoerd in
hoogwaardig volnerf nubuck leder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• de schoen is ESD (ElectroStatic Discharge) extra geleidend
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 38 t/m 47).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Move S1-D

Emma veiligheidsschoen Motion S1-D
• sportieve hoge metaalvrije zwart/grijze veiligheidsschoen met composiet neus uitgevoerd in
hoogwaardig volnerf nubuck leder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• de schoen is ESD (ElectroStatic Discharge) extra geleidend
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 38 t/m 47).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Motion S1-D

392

Maten

Artikelnr

36 t/m 47

5.83.292.00

Vrd

Maten

Artikelnr

36 t/m 47

5.83.290.00

Vrd

Emma

ladies line

Emma veiligheidsschoen Anouk S3-D
• elegante en modieuze hoge zwarte dames veiligheidsschoen uitgevoerd met
hoogwaardig volnerf nubuck leder met nylon mesh materiaal
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale
vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• een polyurethaan (PUR) densiteit loopzool: de zachtere schokabsorberende
en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste
Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie zorgt voor
schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzineen zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare
highperformance inlegzool
• de schoen is ESD (ElectroStatic Discharge) extra geleidend
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Anouk S3-D

Maten

Artikelnr

35 t/m 42

5.93.570.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Anne S1P-D
• lage veiligheidsschoen uitgevoerd met hoogwaardig volnerf nubuck leder met nylon mesh materiaal
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• de Gripforce Easy Twist zool bestaat uit een een densiteit polyurethaan zool
• de unieke hakconstructie zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-,
benzine- en zuurbestendig
• voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• de schoen is ESD (ElectroStatic Discharge) extra geleidend
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Anne S1P-D

Maten

Artikelnr

35 t/m 42

5.83.560.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Amber S1P-D
• hoge veiligheidsschoen uitgevoerd met hoogwaardig volnerf nubuck leder met nylon mesh materiaal
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• de Gripforce Easy Twist zool bestaat uit een een densiteit polyurethaan zool
• de unieke hakconstructie zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-,
benzine- en zuurbestendig
• voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• de schoen is ESD (ElectroStatic Discharge) extra geleidend
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Amber S1P-D

Maten

Artikelnr

35 t/m 42

5.93.560.00

Vrd
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Emma veiligheidsschoen Bob S3-D
• sportieve lage zwarte veiligheidsschoen
• uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder met een reflecterende 3M striping
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool. De unieke hakconstructie zorgt voor schokabsorptie en
energieregeneratie. De zool is olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• de easy-twist zone zorgt ervoor dat de gewrichten minder belast worden bij draaibewegingen
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48) en XXD met nitril loopzool (39 t/m 47).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Bob S3-D

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.83.530.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Bjorn S3-D
• sportieve hoge zwarte veiligheidsschoen
• uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder met een reflecterende 3M striping
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool. De unieke hakconstructie zorgt voor schokabsorptie en
energieregeneratie. De zool is olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• de easy-twist zone zorgt ervoor dat de gewrichten minder belast worden bij draaibewegingen
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48) en XXD met nitril loopzool (39 t/m 47).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Bjorn S3-D

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.93.520.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Brad S3-D, met overneus
•
•
•
•
•
•
•
•

sportieve lage zwarte veiligheidsschoen
voorzien van overneus
uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder met een reflecterende 3M striping
voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
twee polyurethaan (PUR) densiteiten loop zool. De unieke hakconstructie zorgt voor schokabsorptie
en energieregeneratie. De zool is olie-, benzine- en zuurbestendig
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
de easy-twist zone zorgt ervoor dat de gewrichten minder belast worden bij draaibewegingen
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Brad S3-D, met overneus

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.83.540.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Brian S3-D, met overneus
•
•
•
•
•
•
•
•

sportieve hoge zwarte veiligheidsschoen
voorzien van overneus
uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder met een reflecterende 3M striping
voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
twee polyurethaan (PUR) densiteiten loop zool. De unieke hakconstructie zorgt voor schokabsorptie
en energieregeneratie. De zool is olie-, benzine- en zuurbestendig
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
de easy-twist zone zorgt ervoor dat de gewrichten minder belast worden bij draaibewegingen
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Brian S3-D, met overneus
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Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.93.540.00

Vrd
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Emma veiligheidsschoen Marvin S3-D, met overneus
•
•
•
•
•
•
•
•

sportieve lage zwarte veiligheidsschoen
voorzien van overneus
uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder met een reflecterende 3M striping
voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel,
goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
de unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Marvin S3-D, met overneus

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.83.520.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Maverick S3-D, met overneus
•
•
•
•
•
•
•
•

sportieve hoge zwarte veiligheidsschoen
voorzien van overneus
uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder met een reflecterende 3M striping
voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel,
goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
de unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is
olie-, benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Maverick S3-D, met overneus

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.93.530.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Leo S3-D, met overneus
• zwarte lage veiligheidsschoen
• uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48), XXD met nitril loopzool (39 t/m 47) en XXD-6t-leest
(38 t/m 47).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Leo S3-D, met overneus

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.83.310.00

V
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5
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Emma veiligheidsschoen Lukas S3-D, met overneus
• zwarte hoge veiligheidsschoen
• uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48), XXD met nitril loopzool (39 t/m 47) en XXD-6t-leest (38 t/m 47).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Lukas S3-D, met overneus

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.93.310.00

V

Emma veiligheidsschoen Paul S3-D
• zwarte lage veiligheidsschoen
• uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel,
goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
• de unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Paul S3-D

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.83.320.00

V

Emma veiligheidsschoen Bas S3-D, met overneus
• zwarte lage veiligheidsschoen
• uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel,
goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
• de unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Bas S3-D, met overneus

Emma veiligheidsschoen Patrick S3-D, met overneus
• zwarte hoge veiligheidsschoen
• uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel,
goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
• de unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Patrick S3-D, met overneus

396

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.93.320.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.83.330.00

V

Emma

basics

Emma veiligheidsschoen Billy S3-D, met overneus
• zwarte hoge veiligheidsschoen met stalen neus en stalen zoolplaat
• uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel,
goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
• de unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Billy S3-D, met overneus

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.93.330.00

V

Emma veiligheidsschoen Roy S2-D
• zwarte lage veiligheidsschoen uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Roy S2-D

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.83.300.00

V

Emma veiligheidsschoen Ringo S2-D
• zwarte hoge veiligheidsschoen uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Ringo S2-D

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.93.300.00

V

Emma beroepsschoen Tom O2-D
• lage zwarte uniformschoen zonder stalen neus, gemaakt uit volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
Emma beroepsschoen Tom O2-D

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.83.410.00

Vrd

397

5

Emma

basics
Emma veiligheidsinstapper Venus S2-D
• zwarte veiligheidsinstapper, uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
Ook leverbaar in wijdte XD (maat 37 t/m 48). Tevens verkrijgbaar in S3-XD uitvoering.

Uitvoering
Emma veiligheidsinstapper Venus S2-D

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.82.130.00

V

Emma veiligheidsschoen Cas S2-D
• witte lage veiligheidsschoen, uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Cas S2-D

Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.83.450.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Corona S2-D
• witte hoge veiligheidsschoen, uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Corona S2-D

Emma veiligheidsinstapper Vera S2-D
• witte lage veiligheidsinstapper, uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en
klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid
• twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool. De unieke hakconstructie
zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
Emma veiligheidsinstapper Vera S2-D
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Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.83.460.00

Vrd

Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.93.440.00

Vrd

Emma

heavy duty

Emma veiligheidsschoen Mike S3, met overneus
•
•
•
•
•

zwarte lage veiligheidsschoen met overneus, uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
leren binnenvoering
nitril rubberen loopzool is door het conische profiel goed vuillossend
de zool is olie-, benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool

Ook leverbaar in XL (maat 49 t/m 53).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Mike S3, met overneus

Maten

Artikelnr

38 t/m 48

5.83.440.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Mitchel S3, met overneus
• zwarte hoge veiligheidsschoen met stalen neus, overneus en stalen zoolplaat, uitgevoerd met
hoogwaardig volnerf rundsleder
• leren binnenvoering
• nitril rubberen loopzool is door het conische profiel goed vuillossend
• de zool is olie-, benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
Ook leverbaar in XL (maat 49 t/m 53).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Mitchel S3, met overneus

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 48

5.93.430.00

V

Emma veiligheidsschoen Vulcanus S3-XD, met overneus
•
•
•
•
•
•
•
•

hoge zwarte veiligheidsschoen met overneus speciaal voor laswerkzaamheden
uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
lederen binnenvoering
de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel,
goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
de unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
met snelsluiting
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Ook leverbaar in wijdte D (maat 37 t/m 48).

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Vulcanus S3-XD, met overneus

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.92.160.00

V

Emma veiligheidsschoen Mack M S3-XD, met overneus
• hoge zwarte veiligheidsschoen met overneus, uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van wreefbescherming (metatarsal)
• de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel,
goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
• de unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Mack M S3-XD, met overneus

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.92.260.00

Vrd
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5

Emma

heavy duty
Emma veiligheidsschoen Bromo S3
• extra hoge zwarte veiligheidsschoen speciaal voor gieterijen met stalen neus en stalen zoolplaat,
uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van brandvertragende veters
• leren binnenvoering
• de nitril rubberen loopzool is door het conische profiel goed vuillossend
• de zool is olie-, benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• de schoen is voorzien van een speciale sluiting: een vetersluiting (schoen zit vast aan de voet) EN
een ritssluiting, wreefhoes en enkelbescherming. De klittenband aan de enkelbescherming en de
ritssluiting (rits is tevens hitte-bestendig) dragen zorg voor het snel uittrekken van de schoen
• voorzien van een watertong, de wreefhoes is voorzien van een kunststoffen beschermkap (PVC)
omkleed met volnerf rundsleder. De watertong vermijdt het indringen van water en van materialen
in de schoen

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Bromo S3

Maten

Artikelnr

38 t/m 49

5.92.195.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Fornax S3, met overneus
• extra hoge zwarte veiligheidsgieterijschoen met stalen neus, overneus en stalen zoolplaat, uitgevoerd
met hoogwaardig volnerf rundsleder
• voorzien van brandvertragende veters
• leren binnenvoering
• de nitril rubberen loopzool is door het conische profiel goed vuillossend
• de zool is olie-, benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool
• voorzien van een speciale sluiting: een vetersluiting (schoen zit vast aan de voet) EN een ritssluiting
(schoen snel uittrekken)
• met gepolsterde watertong, deze vermijdt het indringen van water en van materialen in de schoen

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Fornax S3, met overneus

Maten

Artikelnr

38 t/m 49

5.92.250.00

Vrd

Emma veiligheidslaars Merula S3-D en Mento S3-D, met overneus
• hoge bruine bontgevoerde (schapenvacht) offshore veiligheidslaars met overneus, uitgevoerd met
hoogwaardig volnerf rundsleder
• makkelijke instap door aantreklussen
• voering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale warmte-isolatie (model Merula S3-D)
• de loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de zachtere schokabsorberende
en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool
• de unieke hakconstructie zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig
• uitgerust met een leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale isolatie
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Emma veiligheidsschoen Merula S3-D, met overneus

37 t/m 48

5.93.070.00

V

Emma veiligheidsschoen Mento S3-D, ongevoerd model,
met overneus

37 t/m 48

5.93.060.00

V

Emma veiligheidslaars Dempo S3, met overneus
•
•
•
•
•
•

hoge zwarte veiligheidslaars met overneus, uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
leren binnenvoering
makkelijke instap door aantreklussen
de nitril rubberen loopzool is door het conische profiel goed vuillossend
de zool is olie-, benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool

Uitvoering
Emma veiligheidslaars Dempo S3, met overneus

400

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 50

5.92.270.00

V

Emma

heavy duty / office-line
Emma veiligheidslaars Galus S2-XD
•
•
•
•

halfhoge zwarte veiligheidslaars voorzien van een ritssluiting
uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder
voering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
de Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel,
goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort
• de unieke hakconstructie zorgt voor extra schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-,
benzine- en zuurbestendig en hittebestendig tot 300°C
• uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool

Uitvoering
Emma veiligheidslaars Galus S2-XD

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.92.150.00

V

Office-Line
Emma veiligheidsschoen Milano S3-D
• lage zwarte veiligheidsschoen gemaakt van hoogglans bovenleder
• het Wellness leder (voeringleder) is met natuurlijke oliën gelooid. Zonder chroom en zonder metaalhoudende materialen, biologisch afbreekbaar en dus onschadelijk voor mensen
• de nitril rubber zool staat garant voor een goede slipweerstand, hoge slijtweerstand en optimale
hittebestendigheid tot 220˚C
• uitgerust met een L-Protection zool: een multilayer composiet van high tech polyester die dezelfde
veiligheid biedt als een ondoordringbare tussenzool
• schoen heeft het keurmerk Electrostatic Discharge (ESD) en maakt dat deze schoenen ook ingezet
kunnen worden op werkplekken waar geen statische lading opgebouwd mag worden hoger dan
35 mega Ohm

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Milano S3-D

Maten

Artikelnr

39 t/m 48

5.82.510.00

Vrd

Emma veiligheidsschoen Modena S3-D
• hoge zwarte veiligheidsschoen gemaakt van hoogglans bovenleder
• het Wellness leder (voeringleder) is met natuurlijke oliën gelooid. Zonder chroom en zonder
metaalhoudende materialen, biologisch afbreekbaar en dus onschadelijk voor mensen
• de nitril rubber zool staat garant voor een goede slipweerstand, hoge slijtweerstand en optimale
hittebestendigheid tot 220˚C
• uitgerust met een L-Protection zool: een multilayer composiet van high tech polyester die dezelfde
veiligheid biedt als een ondoordringbare tussenzool
• schoen heeft het keurmerk Electrostatic Discharge (ESD) en maakt dat deze schoenen ook ingezet
kunnen worden op werkplekken waar geen statische lading opgebouwd mag worden hoger dan
35 mega Ohm

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Modena S3-D

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 48

5.82.515.00

V

Emma veiligheidsschoen Verona S3-D
• hoge bruine veiligheidsschoen gemaakt van hoogglans bovenleder
• het Wellness leder (voeringleder) is met natuurlijke oliën gelooid. Zonder chroom en zonder
metaalhoudende materialen, biologisch afbreekbaar en dus onschadelijk voor mensen
• de nitril rubber zool staat garant voor een goede slipweerstand, hoge slijtweerstand en optimale
hittebestendigheid tot 220˚C
• uitgerust met een L-Protection zool: een multilayer composiet van high tech polyester die dezelfde
veiligheid biedt als een ondoordringbare tussenzool
• schoen heeft het keurmerk Electrostatic Discharge (ESD) en maakt dat deze schoenen ook ingezet
kunnen worden op werkplekken waar geen statische lading opgebouwd mag worden hoger dan
35 mega Ohm
• schoen is ideaal voor iedereen die regelmatig tussen kantoor en productieruimtes wisselt

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Verona S3-D

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 48

5.82.520.00

V
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Emma

office-line

Emma veiligheidsschoen Bologna S3-D
• lage zwarte veiligheidsschoen gemaakt van hoogglans bovenleder
• het Wellness leder (voeringleder) is met natuurlijke oliën gelooid. Zonder chroom en zonder
metaalhoudende materialen, biologisch afbreekbaar en dus onschadelijk voor mensen
• de nitril rubber zool staat garant voor een goede slipweerstand, hoge slijtweerstand en optimale
hittebestendigheid tot 220˚C
• uitgerust met een L-Protection zool: een multilayer composiet van high tech polyester die dezelfde
veiligheid biedt als een ondoordringbare tussenzool
• schoen heeft het keurmerk Electrostatic Discharge (ESD) en maakt dat deze schoenen ook ingezet
kunnen worden op werkplekken waar geen statische lading opgebouwd mag worden hoger dan
35 mega Ohm

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Bologna S3-D

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 48

5.82.525.00

V

Emma veiligheidsschoen Trento S3-D
• lage zwarte veiligheidsschoen gemaakt van hoogglans bovenleder
• het Wellness leder (voeringleder) is met natuurlijke oliën gelooid. Zonder chroom en zonder
metaalhoudende materialen, biologisch afbreekbaar en dus onschadelijk voor mensen
• de nitril rubber zool staat garant voor een goede slipweerstand, hoge slijtweerstand en optimale
hittebestendigheid tot 220˚C
• uitgerust met een L-Protection zool: een multilayer composiet van high tech polyester die dezelfde
veiligheid biedt als een ondoordringbare tussenzool
• schoen heeft het keurmerk Electrostatic Discharge (ESD) en maakt dat deze schoenen ook ingezet
kunnen worden op werkplekken waar geen statische lading opgebouwd mag worden hoger dan
35 mega Ohm
• schoen is ideaal voor iedereen die regelmatig tussen kantoor en productieruimtes wisselt

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Trento S3-D

Emma veiligheidsschoen Torino S3-D
• hoge zwarte veiligheidsschoen gemaakt van hoogglans bovenleder
• het Wellness leder (voeringleder) is met natuurlijke oliën gelooid. Zonder chroom en zonder
metaalhoudende materialen, biologisch afbreekbaar en dus onschadelijk voor mensen
• de nitril rubber zool staat garant voor een goede slipweerstand, hoge slijtweerstand en optimale
hittebestendigheid tot 220˚C
• uitgerust met een L-Protection zool: een multilayer composiet van high tech polyester die dezelfde
veiligheid biedt als een ondoordringbare tussenzool
• schoen heeft het keurmerk Electrostatic Discharge (ESD) en maakt dat deze schoenen ook ingezet
kunnen worden op werkplekken waar geen statische lading opgebouwd mag worden hoger dan
35 mega Ohm
• schoen is ideaal voor iedereen die regelmatig tussen kantoor en productieruimtes wisselt

Uitvoering
Emma veiligheidsschoen Torino S3-D
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Maten

Artikelnr

39 t/m 48

5.82.505.00

Vrd

Maten

Artikelnr

39 t/m 48

5.82.500.00

Vrd

Jallatte

space

Jallatte veiligheidsschoen Jalencke X² S3
•
•
•
•
•

lage zwarte metaalvrije veiligheidsschoen
gemaakt van waterafstotend volnerfleder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
de speciale samenstelling van de Lightane zool in Softane/Néotril geeft een betere stabiliteit, een
optimale grip op alle oppervlakken, een uitstekende schokabsorptie en is hittebestendig tot 300°C
• J-Multitech-Tech inlegzool

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalencke X² S3 (JJL03)

Maten

Artikelnr

39 t/m 47

5.73.055.00

Vrd

Jallatte veiligheidsschoen Jaldelevan X² S3
•
•
•
•
•
•

hoge zwarte/oranje veiligheidsschoen
gemaakt van waterafstotend volnerfleder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
J-Multitech-Tech inlegzool
de speciale samenstelling van de Lightane zool in Softane/Néotril geeft een betere stabiliteit, een
optimale grip op alle oppervlakken, een uitstekende schokabsorptie en is hittebestendig tot 300°C
• metaalvrije schoen

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jaldelevan X² S3 (JJL02)

Maten

Artikelnr

39 t/m 47

5.74.055.00

Vrd

Jallatte veiligheidsschoen Jalirok S3
•
•
•
•
•
•
•

hoge bruine veiligheidsschoen, type outdoor
gemaakt van waterafstotend nerfleder met stalen veiligheidsneus en antiperforatiezool
met TPU overneus
met extra enkelbescherming
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een stalen tussenzool
de speciale samenstelling van de Triftane zool in Softane/Néotril geeft een betere stabiliteit, een
optimale grip op alle oppervlakken, een uitstekende schokabsorptie en is hittebestendig tot 300°C

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalirok S3 (JJE17)

Maten

Artikelnr

38 t/m 47

5.74.510.00

Vrd

Jallatte veiligheidsschoen Jalmir S3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoge zwarte veiligheidsschoen
gemaakt van waterafstotend volnerfleder
Gore-Tex Performance Comfort membraan
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
met J-Multitech inlegzool, anatomisch gevormd, antistatisch en ademend. Het bestaat uit zacht
polyurethaan dat speciaal is ontwikkeld om de beweging van de voet te ondersteunen en energie
(vooral in de hak) te absorberen
met hak- en enkelversterking
J-Space-zool uitgevoerd in een dubbeldikke Softane/polyurethaan
metaalvrije schoen
PU teen bescherming

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalmir S3 (JJN04)

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 47

5.74.100.00

V
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Jallatte

space / active

Jallatte veiligheidsschoen Jalsiberien S3
• hoge zwarte veiligheidsschoen
• gemaakt van waterafstotend nerfleder
• Gore-Tex Performance Comfort membraan en Thinsulate voering, wat de schoen zeer geschikt maakt
voor werkzaamheden in extreem koude omstandigheden (tot -30°C)
• voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
• Confort-Tech inlegzool
• Kompact Vibram zool, hittebestendig tot 300°C
• metaalvrije schoen

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalsiberien S3 (JJV33)

Maten

Artikelnr

38 t/m 47

5.74.205.00

Vrd

Jallatte veiligheidsschoen Jalacer S3
•
•
•
•
•
•

hoge bruine veiligheidsschoen
gemaakt van waterafstotend volnerfleder
Gore-Tex Performance Comfort membraan
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
J-MultiTech inlegzool
J-Escape Vibram zool, hittebestendig tot 300°C

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalacer S3 (JJE23)

Maten

Artikelnr

38 t/m 47

5.74.245.00

Vrd

Active
Jallatte veiligheidsschoen Jalsirius S1P
•
•
•
•
•
•
•

lage grijze schoen
gemaakt van suede leder met donkergrijze microvezels
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
Softane/TPU loopzool
metaalvrije schoen

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalsirius S1P (J0563)

Maten

Artikelnr

36 t/m 47

5.73.085.00

Vrd

Jallatte veiligheidsschoen Jalvenus S1P
•
•
•
•
•
•
•

lage beige schoen
gemaakt van suede en nylon mesh
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
Softane/TPU loopzool
metaalvrije schoen

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalvenus S1P (J0620)

Maten

Artikelnr

36 t/m 47

5.73.075.00

Vrd

Jallatte veiligheidsschoen Jalatlas S1P
•
•
•
•
•
•
•

hoge grijze schoen
gemaakt van geperforeerd suede
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
Softane/TPU loopzool
metaalvrije schoen

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalatlas S1P (J0565)

Maten

Artikelnr

36 t/m 47

5.74.090.00

Vrd
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Jallatte

active / tradition

Jallatte veiligheidsschoen Jalmatch S1P
•
•
•
•
•
•

lage geperforeerde grijze schoen
gemaakt van suede leder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een stalen tussenzool
Softane/2 densiteiten PU loopzool
anatomisch gevormde Confort-Tech inlegzool

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalmatch S1P (J0351)

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 47

5.73.110.00

V

Jallatte veiligheidsschoen Jalclub S1P
•
•
•
•
•
•

hoge grijze schoen
gemaakt van suede leder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een stalen tussenzool
Softane/2 densiteiten PU loopzool
anatomisch gevormde Confort-Tech inlegzool

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalclub S1P (J0356)

Maten

Artikelnr

39 t/m 47

5.74.080.00

Vrd

Tradition
Jallatte veiligheidsschoen Jalostri S3
•
•
•
•
•
•

lage zwarte schoen
gemaakt van waterafstotend volnerf leder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
Softane/2 densiteiten PU loopzool
metaalvrije schoen

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalostri S3 (JJB00)

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.73.305.00

V

Jallatte veiligheidsschoen Jalgalaad S1P
•
•
•
•
•
•

lage nette zwarte schoen
gemaakt van volnerf leder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
Softane/2 densiteiten PU loopzool
metaalvrije schoen

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalgalaad S1P (JMJ05)

Jallatte veiligheidsschoen Jaltoura S3
•
•
•
•
•

lage zwarte schoen
gemaakt van waterafstotend volnerfleder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
de speciale samenstelling van de Triftane zool in Softane/Néotril geeft een betere stabiliteit, een
optimale grip op alle oppervlakken, een uitstekende schokabsorptie en is hittebestendig tot 300°C
• anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jaltoura S3 (JJ428)

406

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.73.250.00

V

Maten

Artikelnr

35 t/m 47

5.73.235.00

Vrd

Jallatte

tradition

Jallatte veiligheidsschoen Jalmars S3
•
•
•
•
•
•

hoge zwarte schoen
gemaakt van waterafstotend nerfleder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een stalen tussenzool
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
de speciale samenstelling van de Triftane zool in Softane/Néotril geeft een betere stabiliteit, een
optimale grip op alle oppervlakken, een uitstekende schokabsorptie en is hittebestendig tot 300°C

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalmars S3 (J0246)

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 47

5.74.140.00

V

Jallatte veiligheidsschoen Jalscand S3
•
•
•
•
•
•

lage zwarte schoen
gemaakt van waterafstotend nerfleder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een stalen tussenzool
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
de speciale samenstelling van de Triftane zool in Softane/Néotril geeft een betere stabiliteit, een
optimale grip op alle oppervlakken, een uitstekende schokabsorptie en is hittebestendig tot 300°C

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalscand S3 (J0248)

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 47

5.73.140.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.74.300.00

V

Jallatte veiligheidsschoen Jalmaïa S3
•
•
•
•
•

hoge zwarte schoen
gemaakt van waterafstotend nerfleder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
de speciale samenstelling van de Triftane zool in Softane/Néotril geeft een betere stabiliteit, een
optimale grip op alle oppervlakken, een uitstekende schokabsorptie en is hittebestendig tot 300°C
• anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalmaïa S3 (JJ427)

Maten

Artikelnr

37 t/m 48

5.74.250.00

Vrd

Jallatte veiligheidsschoen Jalmont S3
•
•
•
•
•
•

hoge bruine schoen
gemaakt van waterafstotend nerfleder
uitgevoerd met 3D-voering voor een optimale ventilatie
voorzien van een 200J kunststof neus en een stalen tussenzool
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
olie- en zuurbestendige Softane 2 densiteiten PU zool

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalmont S3 (J0251)

Jallatte veiligheidsschoen Jalbio S2
•
•
•
•
•
•

lage witte instapper
gemaakt van Aseptane. Waterafstotend, ademend en wasbaar op 30°C
ademende Fiber voering
voorzien van een 200J kunststof neus en een stalen tussenzool
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
de speciale samenstelling van de Triftane zool in Softane/Néotril geeft een betere stabiliteit, een
optimale grip op alle oppervlakken, een uitstekende schokabsorptie en is hittebestendig tot 300°C
• ideale schoen voor in de foodindustrie

Uitvoering
Jallatte veiligheidsschoen Jalbio S2 (J0271)

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 47

5.75.150.00

V
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Jallatte

veiligheidslaarzen

Commercial name

JALENDEAVOUR SAS S3 CI SRC

Production code

JJN16

Sizes

38 - 47

Jallatte veiligheidslaars Jalendeavour S3
•
•
•
•

•
•
•
•

zwarte laars met warme Thinsulate voering
UPPERvolnerfleder
Full grain water-repellent leather and anti-abrasion PU toe protection. Ankle
gemaakt van waterafstotend
protection system
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
LINING
3D.Lining and
, cold insulating
and anti-cold fabric, for a perfect
J-Multitech inlegzool, anatomisch
gevormd, antistatisch
enThinsulate
ademend.
Het bestaat
thermic microclimate in every weather condition
uit zacht polyurethaan dat speciaal is ontwikkeld om de beweging van de voet
FUSSBETT
single-block structure made of soft PU and designed to support the
te ondersteunen en energie
(vooral in de hak) teJ-MultiTech:
absorberen
foot movement for maximum comfort and energy absorption, especially in the
met hak- en enkelversterking en PU teen bescherming
heel area. Perofrated in the front part for imporved ventilation and lined with an
anti-abrasion fabric. Anatomically designed and anti-static
J-Space-zool uitgevoerd in een dubbeldikke Softane/polyurethaan
TOE CAP
Hypertane 200J. Wider shape, 100% composite. Non-magnetic, lightweight
makkelijke instap door aantreklussen
ANTIPERFORATION INSERT
metaalvrije laars
FLEXTANE HP by Jallatte. 100% composite, flexible and non-magnetic. It covers
®

®

100% of the foot surface. 70% lighter than steel midsoles.

Standard requirements
UPPER
Water Vapour Permeability

mg/cmq h

≥ 0,8

mg/cmq

≥ 15

Water Vapour Coefficient

LINING
Water Vapour Permeability

mg/cmq h

≥2

Water Vapour Coefficient

mg/cmq h

≥ 20

Impact resistance

mm

≥ 14

Compression resistance

mm

AERANE-TECH
≥ 14

®

FLEXTANE

Penetration resistance

N

≥ 1100

Antistatic footwear
Wet

MΩ

≥ 0,1

Dry

MΩ

≤ 1000

mm3

≤ 150

SOLE
SOLE

tm
J-Space, made of Softane /PU

Abrasion resistance
Flexing resistance
Resistance to Fuel Oil
Energy absorption of seat region

mm

≤4

%

≤ 12

J

Slip resistance on
steel ground with glycerine
Slip resistance on
ceramics ground with detergent

≥ 20

Heel

≥ 0,13

Flat

≥ 0,18

Heel

≥ 0,28

Flat

≥ 0,32

The data indicated in this sheet can be modified without notice following evolution in materials and products.

Uitvoering
Jallatte veiligheidslaars Jalendeavour S3 (JJN16)

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 47

5.76.100.00

V

Jal Group. All rights reserved. All other products and companies names are marks or registered marks of their owners.
No part of this sheet can be reproduced in any form or mean, for no use, without written acceptation by Jal Group.

Jallatte veiligheidslaars Jalospak S3
•
•
•
•
•
•
•

bruine laars met warme bont voering
gemaakt van waterafstotend nubuck leder
voorzien van een 200J kunststof neus en een antiperforatietussenzool in FleXtane
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
makkelijke instap door aantreklussen
olie- en zuurbestendige Softane 2 densiteiten PU zool
metaalvrije laars

Ook leverbaar zonder voering, model Jallatte Jalhaka Pull Up Marron S3 (J0676).

Uitvoering
Jallatte veiligheidslaars Jalospak S3 (J0674)

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 48

5.76.065.00

V

Jallatte veiligheidslaars Jalaska S3
•
•
•
•
•

ongevoerde cognac bruine laars met makkelijke instap door aantreklussen
gemaakt van olie- en waterafstotend AP23 leder
voorzien van een 200J kunststof neus en een stalen tussenzool
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
olie- en zuurbestendige Softane 2 densiteiten PU zool

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Jallatte veiligheidslaars Jalaska S3 (J0266)

36 t/m 48

5.76.010.00

V

Jallatte veiligheidslaars Jalaska CAP S3 (J0399), met overneus

39 t/m 47

5.76.015.00

V

Jallatte veiligheidslaars Jalartic S3
•
•
•
•
•

cognac bruine laars met warme bont voering met makkelijke instap door aantreklussen
gemaakt van olie- en waterafstotend AP23 leder
voorzien van een 200J kunststof neus en een stalen tussenzool
anatomisch gevormde antistatische Confort-Tech inlegzool
olie- en zuurbestendige Softane 2 densiteiten PU zool

Uitvoering

408

R

EN ISO 20345:2007

Maten

Artikelnr

Vrd

Jallatte veiligheidslaars Jalartic S3 (J0257)

36 t/m 48

5.76.050.00

V

Jallatte veiligheidslaars Jalartic CAP S3 (J0400), met overneus

39 t/m 47

5.76.055.00

V

≥

GRISPORT / REDBRICK
Grisport veiligheidsschoen 701 var 116 S3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lage, lederen zwarte veiligheidsschoen
hielversteviging
zool bestand tegen 300 graden contactwarmte
overneus
antistatische eigenschappen
beschermende tussenzool
Cambrelle voering
uitneembare inlegzool
PU/nitril zool

Uitvoering
Grisport veiligheidsschoen 701 var 116 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 47

5.12.445.00

V

Grisport veiligheidsschoen 703 var 116 S3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoge, lederen zwarte veiligheidsschoen
hielversteviging
zool bestand tegen 300 graden contactwarmte
overneus
antistatische eigenschappen
beschermende tussenzool
Cambrelle voering
uitneembare inlegzool
PU/nitril zool

Uitvoering
Grisport veiligheidsschoen 703 var 116 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 47

5.12.450.00

V

Bent u op zoek naar een ander model van Grisport, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.

Redbrick veiligheidsschoen Gold S3
•
•
•
•
•
•

hoge, lederen zwarte veiligheidsschoen
Carbonite neus
Kevlar tussenzool
Cambrelle voering
uitneembare inlegzool
PU/TPU zool

Deze schoen is ook verkrijgbaar met overneus, model Sunstone.

Uitvoering
Redbrick veiligheidsschoen Gold S3

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.14.010.00

V

Redbrick veiligheidsschoen Smaragd S3
•
•
•
•
•
•

hoge, lederen bruine veiligheidsschoen
Carbonite neus
Kevlar tussenzool
Cambrelle voering
uitneembare inlegzool
PU/TPU zool

Deze schoen is ook verkrijgbaar in het grijs, model Granite.

Uitvoering
Redbrick veiligheidsschoen Smaragd S3

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.14.020.00

V

Bent u op zoek naar een ander model van Redbrick, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
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Kynox

Kynox veiligheidsschoen Peru S3
•
•
•
•
•
•
•
•

hoog model
zeer sterk rundsleder
met textielvoering
triangel vetersysteem
verwisselbare inlegzool
Texon brandzool
tegen doordringing beschermde stalen inleg
2-densiteiten PUR-loopzool; slipvast, flexibel, schokdempend, hittebestendigheid tot 170°C

Uitvoering
Kynox veiligheidsschoen Peru S3

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.11.830.00

V

Kynox veiligheidsschoen Loki S3
•
•
•
•
•
•
•
•

laag model
zeer sterk rundsleder
met textielvoering
vetersluiting
verwisselbare inlegzool
Texon brandzool
tegen doordringing beschermde stalen inleg
2-densiteiten PUR-loopzool; slipvast, flexibel, schokdempend, hittebestendigheid tot 170°C

Uitvoering
Kynox veiligheidsschoen Loki S3

Kynox veiligheidslaars Husky S3 en Arctic S3
•
•
•
•

beige offshore laars
extreem waterafstotend en waterbestendig bovenleder
makkelijke instap door aantreklus
viervoudige gestikte naden aan de voorzijde van de schacht voor
meer duurzaamheid
• Texon brandzoolen tegen doordringing beschermde stalen zool
• vochtabsorberende DRI-LEX binnenvoering
• 3-densiteiten Ventosa loopzool; extreem slipvast door in de zool
ingebouwde PUR contactgebieden, niet krijtend, schokdempend,
zelfreinigend profiel, hittebestendig tot 170°C

Uitvoering

410

Maten

Artikelnr

Vrd

Kynox veiligheidslaars Husky S3, gevoerd model

39 t/m 48

5.11.930.00

V

Kynox veiligheidslaars Husky S3, gevoerd model met overneus

39 t/m 48

5.11.931.00

V

Kynox veiligheidslaars Arctic S3, ongevoerd model

39 t/m 48

5.11.935.00

V

Kynox veiligheidslaars Arctic S3, ongevoerd model met
overneus

39 t/m 48

5.11.936.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.11.810.00

V

uvex
uvex veiligheidsschoen xenova nrj 6921/8 S1
•
•
•
•
•
•
•

lage metaalvrije zwarte schoen met een zeer laag gewicht
uvex Climazone met zeer goed ademende voering en buitenzijde
uvex Xenova duo neus met duo-component-technologie, warmte-isolerend
met overneus (uvex Topshield scuffcap)
anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
schoen voldoet aan ESD vereisten
uitneembare comfortabele hydroflex GEL binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel
voor optimale demping van de hiel
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• PUR loopzool
Standaard wijdte 11. Alle maten ook leverbaar in wijdte 10 en 12.

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen xenova nrj 6921/8 S1

Maten

Artikelnr

35 t/m 50

5.12.219.00

Vrd

uvex veiligheidsschoen xenova nrj 6922/2 S3
•
•
•
•
•
•
•

lage metaalvrije zwarte schoen met een zeer laag gewicht
uvex Climazone met zeer goed ademende voering en buitenzijde
uvex Xenova duo neus met duo-component-technologie, warmte-isolerend
met overneus (uvex Topshield scuffcap)
anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
schoen voldoet aan ESD vereisten
uitneembare comfortabele hydroflex GEL binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel
voor optimale demping van de hiel
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• PUR loopzool
Standaard wijdte 11. Alle maten ook leverbaar in wijdte 10 en 12.

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen xenova nrj 6922/2 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 50

5.12.000.00

V

uvex veiligheidsschoen xenova nrj 6940/2 S3
•
•
•
•
•
•
•

hoge metaalvrije zwarte schoen met een zeer laag gewicht
uvex Climazone met zeer goed ademende voering en buitenzijde
uvex Xenova duo neus met duo-component-technologie, warmte-isolerend
met overneus (uvex Topshield scuffcap)
anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
schoen voldoet aan ESD vereisten
uitneembare comfortabele hydroflex GEL binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel
voor optimale demping van de hiel
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• PUR loopzool
Standaard wijdte 11. Alle maten ook leverbaar in wijdte 10 en 12. Ook verkrijgbaar in S2 uitvoering.

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen xenova nrj 6940/2 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 50

5.12.005.00

V

uvex veiligheidsschoen xenova pro 6930/2 S3
•
•
•
•
•
•

lage metaalvrije zwarte schoen met een zeer laag gewicht
uvex Climazone met zeer goed ademende voering en buitenzijde
uvex Xenova duo neus met duo-component-technologie, warmte-isolerend
anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
schoen voldoet aan ESD vereisten
uitneembare comfortabele hydroflex GEL binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel
voor optimale demping van de hiel
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• rubber loopzool, hittebestendig tot circa 300°C
Standaard wijdte 11. Alle maten ook leverbaar in wijdte 10 en 12. Ook verkrijgbaar in S2 uitvoering.

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen xenova pro 6930/2 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 50

5.12.010.00

V

411

uvex
uvex veiligheidsschoen xenova pro 6950/2 S3
•
•
•
•
•
•

lage metaalvrije zwarte schoen met een zeer laag gewicht
uvex Climazone met zeer goed ademende voering en buitenzijde
uvex Xenova duo neus met duo-component-technologie, warmte-isolerend
anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
schoen voldoet aan ESD vereisten
uitneembare comfortabele hydroflex GEL binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel
voor optimale demping van de hiel
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC
• rubber loopzool, hittebestendig tot circa 300°C
Standaard wijdte 11. Alle maten ook leverbaar in wijdte 10 en 12. Ook verkrijgbaar in S2 uitvoering.

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen xenova pro 6950/2 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 50

5.12.015.00

V

uvex veiligheidsschoen motion light 6983/8 S2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lage schoen brede sportieve pasvorm
nubuck lederen bovenkant
ademende voering van textiel
anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
zachte gewatteerde stof bij tong
uvex Climazone draagt bij aan een perfect werkklimaat in de schoen zodat deze de juiste
temperatuur behoud
uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
schoen voldoet aan ESD vereisten
PUR loopzool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen motion light 6983/8 S2

Maten

Artikelnr

38 t/m 48

5.12.105.00

Vrd

uvex veiligheidsschoen motion light 6984/8 S2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoge schoen met brede sportieve pasvorm
nubuck lederen bovenkant
ademende voering van textiel
anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
zachte gewatteerde stof bij tong
uvex Climazone draagt bij aan een perfect werkklimaat in de schoen zodat deze de juiste
temperatuur behoud
uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
schoen voldoet aan ESD vereisten
PUR loopzool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen motion light 6984/8 S2

Maten

Artikelnr

38 t/m 48

5.12.106.00

Vrd

uvex veiligheidsschoen motion light 6985/2 S3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lage schoen met brede sportieve pasvorm
nerflederen bovenkant
ademende voering van textiel
anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
zachte gewatteerde stof bij tong
uvex Climazone draagt bij aan een perfect werkklimaat in de schoen zodat deze de juiste
temperatuur behoud
uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
schoen voldoet aan ESD vereisten
PUR loopzool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen motion light 6985/2 S3

Maten

Artikelnr

38 t/m 48

5.12.107.00

Vrd
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uvex
uvex veiligheidsschoen motion light 6986/2 S3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoge schoen met brede sportieve pasvorm
nerflederen bovenkant
ademende voering van textiel
anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
zachte gewatteerde stof bij tong
uvex Climazone draagt bij aan een perfect werkklimaat in de schoen zodat deze de juiste
temperatuur behoud
uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
schoen voldoet aan ESD vereisten
PUR loopzool
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Ook verkrijgbaar in S2 uitvoering.

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen motion light 6986/2 S3

Maten

Artikelnr

38 t/m 48

5.12.108.00

Vrd

uvex veiligheidsschoen ladies allround 8698/2 S3
• ultra lichte en modieuze lage schoen, ontworpen en geproduceerd met een leest gebaseerd op de
vorm van een vrouwenvoet
• uvex Climazone draagt bij aan een perfect werkklimaat in de schoen zodat deze de juiste
temperatuur behoud
• ademend, waterdicht glad leder
• reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
• met aluminium neus
• Xenova penetratie bestendige S3 tussenzool
• anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
• zachte gewatteerde stof bij tong
• uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
• uvex 3D hydroflex foam inlegzool voor optimale demping bij de hiel
• schoen voldoet aan ESD vereisten
• penetratie-bestendige, niet-metalen tussenzool
• 1-laags PUR loopzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen ladies allround 8698/2 S3

Maten

Artikelnr

35 t/m 43

5.12.201.00

Vrd

uvex veiligheidsschoen ladies allround 8699/2 S3
• ultra lichte en modieuze hoge schoen, ontworpen en geproduceerd met een leest gebaseerd op de
vorm van een vrouwenvoet
• uvex Climazone draagt bij aan een perfect werkklimaat in de schoen zodat deze de juiste
temperatuur behoud
• ademend, waterdicht glad leder
• reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
• met aluminium neus
• Xenova penetratie bestendige S3 tussenzool
• anti-draai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen verzwikken van de enkels
• zachte gewatteerde stof bij tong
• uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
• uvex 3D hydroflex foam inlegzool voor optimale demping bij de hiel
• schoen voldoet aan ESD vereisten
• penetratie-bestendige, niet-metalen tussenzool
• 1-laags PUR loopzool
• voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen ladies allround 8699/2 S3

414

Maten

Artikelnr

35 t/m 43

5.12.208.00

Vrd

uvex
uvex veiligheidsschoen quatro pro 8401/2 S3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoog model met overneus
extra brede pasvorm
waterafstotend volnerfleder
voorzien van een anti-perforatiezool
met voering in ademend textiel
voorzien van een schokabsorberende binnenzool uit uvex 3D Hydroflex Foam
antistatische uitneembare inlegzool, met vochtregulerende werking voor een comfortabeler gevoel
loopzool uit PU 2 densiteiten met een duidelijk vuil lossend profiel en echte hak onder de schoen
voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen quatro pro 8401/2 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

38 t/m 50

5.12.172.00

V

uvex veiligheidsschoen quatro 8415/2 S3
•
•
•
•
•

hoog model met extra brede pasvorm
waterafstotend volnerfleder
waterbestendige en ademende voering in Gore-tex
PU-DUO zool
uitneembare comfortabele hydroflex GEL binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel
voor optimale demping van de hiel
• watertong
• langdurig waterdicht maar wel adem actief
• voorzien van outdoor loopprofiel

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen quatro 8415/2 S3

Maten

Artikelnr

38 t/m 48

5.12.140.00

Vrd

uvex veiligheidsschoen motorsport 9497/9 S1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ultra moderne schoen met een motorsport look
zeer ademende en flexibele nappa lederen bovenkant
ademende voering van textiel
extra lange veter ruimte voor meer aanpassingsvermogen aan de individuele voet
zachte gewatteerde stof bij tong
uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
uvex Climazone draagt bij aan een perfect werkklimaat in de schoen zodat deze de juiste
temperatuur behoud
anti-slip rubberen buitenzool
reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
uitneembare comfortabele hydroflex GEL binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel
voor optimale demping van de hiel
voldoet aan de SRA antislipnorm

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen motorsport 9497/9 S1

Maten

Artikelnr

36 t/m 48

5.12.044.00

Vrd
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uvex

uvex veiligheidsschoen motorsport 9496/9 S1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ultra moderne schoen met een motorsport look
zeer ademende en flexibele nappa lederen bovenkant
ademende voering van textiel
extra lange veter ruimte voor meer aanpassingsvermogen aan de individuele voet
zachte gewatteerde stof bij tong
uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is
uvex Climazone met zeer goed ademende voering en buitenzijde
anti-slip rubberen buitenzool
reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
uitneembare comfortabele hydroflex GEL binnenzool, die antistatisch en
vochtabsorberend is met gel voor optimale demping van de hiel
• voldoet aan de SRA antislipnorm

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen motorsport 9496/9 S1

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.12.035.00

V

uvex veiligheidsschoen office 9542/2 S1P
•
•
•
•
•
•

laag model met stalen tussenzool
office schoen met een klassiek Engels design
comfortabele pasvorm
volnerf leder
ademende voering
uitneembare comfortabele hydroflex GEL binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is met gel
voor optimale demping van de hiel
• PU zool

Uitvoering
uvex veiligheidsschoen office 9542/2 S1P

416

Maten

Artikelnr

38 t/m 47

5.12.135.00

Vrd

Economy veiligheidsschoenen en laarzen
Veiligheidsschoen Rica S1P
•
•
•
•

lage bruine veiligheidsschoen
gemaakt van nubuck leder
PU loopzool
uitneembare binnenzool

Uitvoering
Veiligheidsschoen Rica S1P

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 47

5.11.900.00

V

Veiligheidsschoen Costa S1P
•
•
•
•

hoge bruine veiligheidsschoen
gemaakt van nubuck leder
PU loopzool
uitneembare binnenzool

Uitvoering
Veiligheidsschoen Costa S1P

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 47

5.11.905.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.11.890.00

V

Veiligheidsschoen Lima S3
•
•
•
•

hoge zwarte veiligheidsschoen
gemaakt van waterafstotend nerfleder
PUR zool
met overneus

Uitvoering
Veiligheidsschoen Lima S3

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.11.880.00

V

Veiligheidsschoen Quinto S3
•
•
•
•

lage zwarte veiligheidsschoen
gemaakt van waterafstotend nerfleder
PUR zool
met overneus

Uitvoering
Veiligheidsschoen Quinto S3

Veiligheidslaars Polar S3
•
•
•
•

gevoerde zwarte veiligheidslaars
makkelijke instap door aantreklussen
zool is olie,- loog- en zuurbestendig
PU loopzool

Uitvoering
Veiligheidslaars Polar S3

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 48

5.11.925.00

V
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Haix

Haix brandweerlaars Fire Hero
• lederen (2,0/2,2 mm dik) zwarte laars met stalen neus en stalen tussenzool
• gepatenteerd veter systeem waarmee met een handbeweging de laarzen goed gesloten zijn met
behoud van een optimale pasvorm (Haix FL-Fit-System)
• gripsysteem, die een verhoogde grip geeft op ijs en gladde/natte oppervlakken
(Haix Wi-Grip-System)
• door de speciaal vormgegeven hak is deze eenvoudig uit te trekken (Haix ES-Out-System)
• extra bescherming tegen inslag op de voorkant en zijkant van de laars (Haix 3Z-Protec-System)
• speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
• speciaal ontwikkelde inlegzolen waarmee o.a. de breedte van de laars aangepast kan worden
(Haix VW-Fit-System)
• verbeterde instap, de Hero heeft een buitengewoon grote opening voor het instappen
(Haix CT-System)
• rubberen kruipneus met grip profiel (Haix HD-Cap-System)
• nitril rubberen zool: olie en gasolie bestendig met zelfreinigend profiel
• gecertificeerd orthopedische inlegzolen, die de certificering behouden (Haix CO-System)
• voorzien van het crosstech membraan, dat naast water ook bacteriën en virussen tegenhoud
(Haix WB-Protec-System)
• door Haix ontwikkelde klimaatsysteem die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
(Haix Climate-System)
• speciaal schuim dat voor een extra demping van de zool zorgt (Haix MSL-System)
• mogelijkheid om voor de gebruiker de laars van zijn eigen naam te voorzien (Haix ID-System)
• de laars is voorzien van zaagklasse bescherming 2 (Haix CS-protec-system)
• antistatisch
• met Nomex veters

Uitvoering
Haix brandweerlaars Fire Hero (507001)

Maten

Artikelnr

35 t/m 51

5.47.320.00

Vrd

Haix brandweerlaars Fire Flash Pro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lederen (2,5/2,7 mm dik) zwarte laars met stalen neus, stalen tussenzool en beschermende neuskap
laars met Gore-Tex tussenlaag; waterdicht en waterdampdoorlatend
schachthoogte 31 cm
gepatenteerd veter systeem waarmee met een handbeweging de laarzen goed gesloten zijn met
behoud van een optimale pasvorm (Haix FL-Fit-System)
gecertificeerd orthopedische inlegzolen, die de certificering behouden (Haix CO-System)
speciaal schuim dat voor een extra demping van de zool zorgt (Haix MSL-System)
door Haix ontwikkelde klimaatsysteem die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
(Haix Climate-System)
speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
modellering rond de hiel en wreef t.b.v. verbeterde instap
voering zacht, ademend en schuurbestendig
voetbed: voorgevormd, hoog absorptievermogen, wasbaar en droogt snel
binnenzool: neemt lichaamsvocht op en ondersteunt de enkel
beschermende neuskap met rubberen overneus
nitril rubberen zool: olie en gasolie bestendig met zelfreinigend profiel
de laars is voorzien van zaagklasse bescherming 2 (Haix CS-protec-system)
laars is voorzien van snijklasse 2 bescherming
antistatisch
met Nomex veters

Uitvoering
Haix brandweerlaars Fire Flash Pro (506001)

418

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 50

5.47.300.00

V

Haix
Haix brandweerlaars Fire Flash
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lederen (2,5/2,7 mm dik) zwarte laars met stalen neus en stalen tussenzool
beschermende neuskap
laars met Gore-Tex tussenlaag; waterdicht en waterdampdoorlatend
schachthoogte 31 cm
gepatenteerd veter systeem waarmee met een handbeweging de laarzen goed gesloten zijn met
behoud van een optimale pasvorm (Haix FL-Fit-System)
gecertificeerd orthopedische inlegzolen, die de certificering behouden (Haix CO-System)
speciaal schuim dat voor een extra demping van de zool zorgt (Haix MSL-System)
door Haix ontwikkelde klimaatsysteem die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
(Haix Climate-System)
speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
met handige aantreklus
modellering rond de hiel en wreef t.b.v. verbeterde instap
nitril rubberen zool: olie en gasolie bestendig met zelfreinigend profiel
voering zacht, ademend en schuurbestendig
voetbed: voorgevormd, hoog absorptievermogen, wasbaar en droogt snel
binnenzool: neemt lichaamsvocht op en ondersteunt de enkel
antistatisch
met Nomex veters

Uitvoering
Haix brandweerlaars Fire Flash (503002)

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 50

5.47.250.00

V

Haix brandweerlaars Fire Flash Gamma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lederen (2,5/2,7 mm dik) zwarte laars met stalen neus en stalen tussenzool
beschermende neuskap
laars met Gore-Tex tussenlaag; waterdicht en waterdampdoorlatend
schachthoogte 31 cm
gepatenteerd veter systeem waarmee met een handbeweging de laarzen
goed gesloten zijn met behoud van een optimale pasvorm (Haix FL-Fit-System)
gecertificeerd orthopedische inlegzolen, die de certificering behouden
(Haix CO-System)
speciaal schuim dat voor een extra demping van de zool zorgt (Haix MSL-System)
door Haix ontwikkelde klimaatsysteem die met het bewegen van de schoen
het vocht afvoert (Haix Climate-System)
met handige aantreklus met Nomex veters
speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars
een veel hoger hitte bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
modellering rond de hiel en wreef t.b.v. verbeterde instap
nitril rubberen zool: olie en gasolie bestendig met zelfreinigend profiel
voering zacht, ademend en schuurbestendig
voetbed: voorgevormd, hoog absorptievermogen, wasbaar en droogt snel
binnenzool: neemt lichaamsvocht op en ondersteunt de enkel
de laars is voorzien van zaagklasse bescherming 2 (Haix CS-protec-system)
laars is voorzien van snijklasse 2 bescherming
antistatisch

MSL-SYSTEM

Uitvoering
Haix brandweerlaars Fire Flash Gamma (503005)
MSL-SYSTEM

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 50

5.47.270.00

V
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Haix

Haix brandweerlaars Florian Pro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lederen (2,5/2,7 mm dik) zwarte laars met stalen neus en stalen tussenzool
beschermende neuskap
laars met Gore-Tex tussenlaag; waterdicht en waterdampdoorlatend
schachthoogte 31,5 cm
gecertificeerd orthopedische inlegzolen, die de certificering behouden (Haix CO-System)
speciaal schuim dat voor een extra demping van de zool zorgt (Haix MSL-System)
door Haix ontwikkelde klimaatsysteem die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
(Haix Climate-System)
"enkel flex systeem" stabiliseert de voet met een flexibele inzet in de wreef waardoor de laars
hetzelfde aanvoelt als een veterlaars (Haix AF System)
met aantreklussen voor gemakkelijk aantrekken
nitril rubberen zool: olie en gasolie bestendig met zelfreinigend profiel
voering zacht, ademend en schuurbestendig
speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
voetbed: voorgevormd, hoog absorptievermogen, wasbaar en droogt snel
binnenzool: neemt lichaamsvocht op en ondersteunt de enkel
antistatisch

Uitvoering
Haix brandweerlaars Florian Pro (501501)

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 50

5.47.295.00

V

Haix brandweerlaars Florian Europe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lederen (2,5/2,7 mm dik) zwarte laars met stalen neus en stalen tussenzool
beschermende neuskap
laars met Gore-Tex tussenlaag; waterdicht en waterdampdoorlatend
schachthoogte 30,5 cm
gecertificeerd orthopedische inlegzolen, die de certificering behouden (Haix CO-System)
speciaal schuim dat voor een extra demping van de zool zorgt (Haix MSL-System)
door Haix ontwikkelde klimaatsysteem die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
(Haix Climate-System)
met aantreklussen voor gemakkelijk aantrekken
modellering rond de hiel en wreef t.b.v. verbeterde instap
nitril rubberen zool: olie en gasolie bestendig met zelfreinigend profiel
voering zacht, ademend en schuurbestendig
speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
voetbed: voorgevormd, hoog absorptievermogen, wasbaar en droogt snel
binnenzool: neemt lichaamsvocht op en ondersteunt de enkel
voorzien van reflectiestreep
antistatisch

Uitvoering
Haix brandweerlaars Florian Europe (501002)

Haix zaagschoen Protector Pro S3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

waterdichte schoen met stalen neus en tussen zool, kevlar laag kettingzaag bestendig klasse 1
met Gore-Tex laminaat schacht hoogte 23,5 cm
met beschermende neuskap
Haix Climat systeem: zorgt voor het transporteren van vocht van binnen naar buiten
het leder is 2,5-2,7 mm dik
Gore-Tex tussenlaag: ademend, waterafstotend, waterdampdoorlatend en chemicaliënbestendig
zachte, ademende en schuurbestendige voering
Voetbed, voorgevormd, hoog absorptievermogen, wasbaar en droogt snel
binnenzool neemt lichaamsvocht op en ondersteunt de enkel
nitril/PU zool
vorm van de zool zorgt voor een goede afwikkeling
speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
• in de zool zit het MSL (Micro Soft Light) systeem deze zorgt voor isolatie tegen kou en hitte
• antistatisch

Uitvoering
Haix zaagschoen Protector Pro S3 (603019)

420

Maten

Artikelnr

36 t/m 49

5.47.740.00

Vrd

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 50

5.47.275.00

V

Haix
Haix veiligheidsschoen Airpower X7 LOW S2
• lederen (2,0/2,2 mm dik)/textiele, lage zwarte veiligheidsschoen met stalen neus en stalen
tussenzool
• met beschermende neuskap
• schoen met Gore-Tex tussenlaag; waterdicht en waterdampdoorlatend
• optimale steun en demping van de hiel (Haix-AS-Systeem)
• binnenzool: Texon (fleece) inlegzool die zweet absorbeert en ondersteunt de enkel
• TPU/PU-loopzool met robuust loopvlak, zeer slijtvast, goede grip - zelfs bij koud weer, geeft goede
isolatie tegen kou en is olie- en benzine bestendig
• speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
• hoogte 8 cm
• met TPU beschermneus
• antistatisch

Uitvoering
Haix veiligheidsschoen Airpower X7 LOW S2 (607601)

Maten

Artikelnr

36 t/m 50

5.47.760.00

Vrd

Haix veiligheidsschoen Airpower X7 MID S2
• lederen (2,0/2,2 mm dik)/textiele, hoge zwarte veiligheidsschoen met stalen neus en stalen
tussenzool
• schoen met Gore-Tex tussenlaag; waterdicht en waterdampdoorlatend
• door Haix ontwikkelde klimaatsysteem die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
(Haix Climate-System)
• optimale steun en demping van de hiel (Haix-AS-Systeem)
• binnenzool: Texon (fleece) inlegzool die zweet absorbeert en ondersteunt de enkel
• TPU / PU-loopzool met robuust loopvlak, zeer slijtvast, goede grip - zelfs bij koud weer, geeft goede
isolatie tegen kou en is olie- en benzine bestendig
• speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
• hoogte 11 cm
• met TPU beschermneus
• antistatisch

Uitvoering
Haix veiligheidsschoen Airpower X7 MID S2 (607602)

Maten

Artikelnr

36 t/m 50

5.47.765.00

Vrd

Haix veiligheidsschoen Trekker Pro S3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lederen (2,5/2,7 mm dik) zwarte hoge schoen met stalen neus en stalen tussenzool
beschermende neuskap
laars met Gore-Tex tussenlaag; waterdicht en waterdampdoorlatend
schachthoogte 17,5 cm
gecertificeerd orthopedische inlegzolen, die de certificering behouden (Haix CO-System)
speciaal schuim dat voor een extra demping van de zool zorgt (Haix MSL-System)
door Haix ontwikkelde klimaatsysteem die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
(Haix Climate-System)
speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
rubberen/PU zool
voering zacht, ademend en schuurbestendig
voetbed: voorgevormd, hoog absorptievermogen, wasbaar en droogt snel
binnenzool: neemt lichaamsvocht op en ondersteunt de enkel
antistatisch

Uitvoering
Haix veiligheidsschoen Trekker Pro S3 (602002)

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 50

5.47.245.00

V

421

5

Haix

Haix uniformschoen Airpower C1 O2
•
•
•
•
•
•

lederen (1,8/2,0 mm dik) zwarte lage schoen
schoen met Gore-Tex tussenlaag; waterdicht en waterdampdoorlatend
schachthoogte 9,5 cm
gecertificeerd orthopedische inlegzolen, die de certificering behouden (Haix CO-System)
optimale steun en demping van de hiel (Haix-AS-Systeem)
speciale behandeling van het leer waardoor het hitte weerkaatst en de laars een veel hoger hitte
bestendigheid krijgt (Haix SR-System)
• TPU/PU loopzool
Ook leverbaar als dames model (100502).

Uitvoering
Haix uniformschoen Airpower C1 O2 (100501)

Maten

Artikelnr

35 t/m 50

5.47.715.00

Vrd

Haix schoencrème
• olie en vetarm onderhoudsproduct voor een langdurige waterresistentie
• speciaal voor ademend leer
• kleur: zwart

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Haix schoencrème, 75 ml tube (900060)

5.69.160.00

V

Haix schoencrème, 2,5 kg emmer (900160)

5.69.170.00

V

Haix smeerborstelset 3-delig
• borstels voor schoonmaken, onderhouden en poetsen

Uitvoering
Haix smeerborstelset 3-delig (900300)

422

Artikelnr

Vrd

5.69.180.00

V

Dunlop veiligheidslaarzen
Acifort Heavy Duty Full Safety werklaars S5
•
•
•
•
•
•
•

groene werklaars met stalen neus en stalen middenzool
een praktische en duurzame werklaars voor boerderijwerkzaamheden
ideaal voor minder intensieve en algemene werkzaamheden op het boerenbedrijf
gemaakt van Acifort/PVC
antistatisch
zool is oliebestendig
laars is resistent tegen o.a. minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen
en diverse chemicaliën

Uitvoering
Acifort Heavy Duty Full Safety werklaars S5 (A442611)

Maten

Artikelnr

Vrd

40 t/m 47

5.25.110.00

V

Acifort Classic foodlaars ORO
•
•
•
•
•
•
•
•

deze witte foodlaars is onbeveiligd dus ZONDER STALEN NEUS
zeer gladde schacht voor een uitmuntende hygiëne in de voedselfabriek
eenvoudig te reinigen schacht en zool
duurzame laars
gemaakt van Acifort/PVC
antistatisch
zool is oliebestendig
laars is resistent tegen o.a. zuren, basen, desinfectiemiddelen, minerale, dierlijke en plantaardige
oliën en vetten, bloed en diverse chemicaliën

Uitvoering
Acifort Classic foodlaars ORO (B670311)

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 49

5.15.455.00

V

Acifort Classic Safety foodlaars SB
•
•
•
•
•
•
•

witte foodlaars met beschermende neus
zeer gladde schacht voor een uitmuntende hygiëne in de voedselfabriek
eenvoudig te reinigen schacht en zool
duurzame laars
gemaakt van Acifort/PVC
zool is oliebestendig
laars is resistent tegen o.a. zuren, basen, desinfectiemiddelen, minerale, dierlijke en plantaardige
oliën en vetten, bloed en diverse chemicaliën

Uitvoering
Acifort Classic Safety foodlaars SB (A671311)

Maten

Artikelnr

Vrd

35 t/m 49

5.15.465.00

V

Purofort+ Full Safety werklaars S5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwarte werklaars met stalen neus en stalen middenzool
de ideale Purofort+ werklaars voor industriële toepassingen
de gevormde schacht biedt een veilige pasvorm en de verstevigde inlegzool biedt een betere grip
extra versteviging bij het middenvoetsbeentje en de hiel biedt de voet en het been bescherming en
ondersteuning bij het bewegen
geïsoleerd tot -20°C
laars is lichtgewicht en duurzaam
flexibel voor meer comfort
antistatisch
zool is oliebestendig
reflecterende strook op de hiel voor een betere zichtbaarheid
laars is resistent tegen o.a. minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen,
mest, oplosmiddelen en diverse chemicaliën

Uitvoering
Purofort+ Full Safety werklaars S5 (C762041)

Maten

Artikelnr

39 t/m 49/50 5.30.201.00

Vrd
V
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Dunlop veiligheidslaarzen
Purofort Professional Safety foodlaars S4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

witte foodlaars met stalen neus
de Purofort laars is geschikt voor een grote verscheidenheid aan fabriekstoepassingen
de zool is zo ontworpen dat het loopvlak bij het lopen opent, waardoor vastzittend voedsel loslaat
het loopvlak is eenvoudig te reinigen voor een optimale hygiëne
de laars is tot -20°C geïsoleerd en biedt ook bij lage temperaturen warmte en flexibiliteit
de laars is duurzaam en schokabsorberend
antistatisch
zool is oliebestendig
laars is resistent tegen o.a. minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen,
mest, oplosmiddelen en diverse chemicaliën

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Purofort Professional Safety foodlaars S4 (C361141)

39 t/m 49

5.30.101.00

V

Purofort Professional Safety foodlaars S4, damesmodel
(C561141)

37 t/m 40

5.35.110.00

Purofort Professional Full Safety laars S5
•
•
•
•
•
•
•

werklaars met stalen neus en stalen middenzool
de originele Purofort laars biedt bruikbaarheid en comfort
door zijn isolatie tot -20°C houdt deze laars de drager warm bij koude weersomstandigheden
de sterke en duurzame laars is de ideale laars voor veel verschillende industriële omgevingen
antistatisch
zool is oliebestendig
laars is resistent tegen o.a. minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen,
mest, oplosmiddelen en diverse chemicaliën

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Purofort Professional Full Safety laars S5, groen
(C462841)

37 t/m 48

5.30.208.00

V

Purofort Professional Full Safety laars S5, geel (C462241)

39 t/m 48

5.30.212.00

V

Purofort Thermo+ Safety laars S4
•
•
•
•
•
•
•
•

laars met beschermende neus
de Purofort Thermo+ is dé laars voor gebruik in koelruimten of in omgevingen met lage temperaturen
veilig dankzij zijn stalen neus en geschikt voor condities tot -50°C
de hittevasthoudende zool zorgt dat werkers comfortabel blijven en de schokabsorberende
technologie en flexibele bovenzool bieden bewegingsvrijheid
de extra dikke zool houdt warmte vast en het dikke loopvlak biedt stevigheid op een natte
ondergrond
antistatisch
zool is oliebestendig
laars is resistent tegen o.a. minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen,
mest, oplosmiddelen en verschillende chemicaliën

Uitvoering

424

Maten

Artikelnr

Vrd

Purofort Thermo+ Safety laars S4, oranje (C661343)

37/38 t/m 48 5.38.113.00

V

Purofort Thermo+ Safety laars S4, groen (C661843)

37/38 t/m 48 5.38.213.00

V

Purofort Thermo+ Safety laars S4, wit (C661143)

37/38 t/m 48 5.38.215.00

Dunlop veiligheidslaarzen
Purofort Rig-Air Full Safety veiligheidslaars S5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bruine laars met stalen neus en middenzool
een ideaal waterdicht Purofort alternatief op de standaard leren Rigger-laars
de Rig-Air is lichtgewicht, 100% waterdicht en geïsoleerd tot -20°C
deze duurzame, flexibele en eenvoudig te reinigen laars is de perfecte werklaars voor
boorplatformen en bouwterreinen
voorzien van handige treklussen, dus gemakkelijk aan te trekken
met een bontvoering voor extra warmte en een behaaglijke pasvorm
antistatisch
zool is oliebestendig
laars is resistent tegen o.a. minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen,
en diverse chemicaliën

Ook leverbaar als ongevoerd model (C462743).

Uitvoering
Purofort Rig-Air Full Safety veiligheidslaars S5 (C462743.FL)

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 48

5.54.255.00

V

Purofort Professional Thigh Wader Full Safety lieslaars S5
• groene lieslaars met stalen neus en stalen middenzool
• de Purofort lieslaars is geïsoleerd tot -20°C met temperatuurregeling en een optimaal comfort, ook in
het water
• de schokabsorberende zool verzekert de drager van comfort en het stevige loopvlak voorkomt
uitglijden op natte oppervlakken
• de lieslaars is duurzaam en flexibel
• antistatisch
• lieslaars is resistent tegen o.a. minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten,
desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen en diverse chemicaliën

Uitvoering
Purofort Professional Thigh Wader Full Safety lieslaars S5
(C462840.LI)

Maten

Artikelnr

Vrd

40 t/m 48

5.30.218.00

V

Purofort Professional Chest Wader Full Safety waadbroek S5
• groene waadbroek met stalen neus en stalen middenzool
• de Purofort waadbroek is geïsoleerd tot -20°C met temperatuurregeling en een optimaal comfort, ook
in het water
• de schokabsorberende zool verzekert de drager van comfort en het stevige loopvlak voorkomt
uitglijden op natte oppervlakken
• de waadbroek is duurzaam en flexibel
• antistatisch
• waadbroek is resistent tegen o.a. minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten,
desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen en diverse chemicaliën

Uitvoering
Purofort Professional Chest Wader Full Safety waadbroek
S5 (C462840.WA)

Maten

Artikelnr

Vrd

40 t/m 48

5.30.228.00

V

Pricemastor Chest Wader waadbroek
•
•
•
•
•

waadbroek tot aan de borst
onbeveiligd
zool is olie-, vet-, loog- en zuurbestendig
100% waterdicht
kleur: groen

Ook leverbaar als lieslaars (386VP).

Uitvoering
Pricemastor Chest Wader waadbroek (388VP)

Maten

Artikelnr

Vrd

40 t/m 47

5.53.325.00

V

425

PU/PVC Veiligheidslaarzen
SAD PU S-Light laars S5
•
•
•
•
•
•
•

met stalen neus en stalen zool
met nylon voering
antistatische en antislip zool
gewicht: 1700 gram
schokabsorberend in het hielgedeelte
zool is zuurbestendig
kleur: groen

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.55.050.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

37 t/m 48

5.50.060.00

V

Maten

Artikelnr

Vrd

Knielaars PVC zwart

37 t/m 47

5.53.070.00

V

Knielaars PVC groen

37 t/m 47

5.53.080.00

V

SAD PU S-Light laars S5

Eurofort bouwlaars S5
•
•
•
•
•
•

met stalen neus en stalen zool
zool is olie-, vet-, loog- en zuurbestendig
antistatische en antislip zool
blijft flexibel bij lage temperaturen (tot -20°C)
extra enkelbescherming
reflectiestip op de hiel

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Eurofort bouwlaars S5 zwart

37 t/m 50

5.50.030.00

V

Eurofort bouwlaars S5 geel

37 t/m 48

5.50.040.00

V

Eurofort bouwlaars S5 groen

37 t/m 48

5.50.050.00

V

Eurofort Foodlaars wit S4
•
•
•
•
•
•
•

met stalen neus
ideale laars voor in de foodindustrie
zool is olie-, vet-, loog- en zuurbestendig
antistatische en antislip zool
blijft flexibel bij lage temperaturen (tot -20°C)
extra enkelbescherming
reflectiestip op de hiel

Uitvoering
Eurofort Foodlaars wit S4

Phoenix Prisma straal/spuitlaars S5
•
•
•
•
•
•
•

geschikt tot 800 Bar
met stalen neus en stalen tussenzool
met speciale hielconstructie voor schokabsorptie en stabiliteit
gevoerd met viscose sok
antislip zool
wreef- en enkelbescherming
kleur: geel

Uitvoering
Pnoenix Prisma straal/spuitlaars S5

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 47

5.50.220.00

V

Knielaars PVC
• anti-slip zool
• onbeveiligd
• waterdicht

Uitvoering

427
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Schoenklompen
Stratenmakersklomp 335 S3
•
•
•
•

gesloten hiel en overneus
voorzien van een PU loopzool die bestand is tot 130°C, olie- en benzine bestendig en antistatisch
hak met een ingebouwde schokdemper
binnenzool is gemaakt van 11 mm houten multiplex. De binnenkant van de wreef, de zogenaamde
polsterband is gevuld met schuim om de schoen comfortabel te maken
• de lederen bovenkant is voorzien van Permair, daardoor zeer waterbestendig, ademend en duurzaam
• kleur: zwart

Uitvoering
Stratenmakersklomp 335 S3

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.63.145.00

V

Schoenklomp 1590 SB
•
•
•
•

gesloten hiel
voorzien van een houten loopzool met aangelijmde PVC antislip zool
de lederen bovenkant is voorzien van Permair, daardoor zeer waterbestendig, ademend en duurzaam
op de wreef is na de polsterband een extra lederen band aangebracht om meer stevigheid te bieden
en het uitlopen van het leer te voorkomen
• kleur: zwart

Uitvoering
Schoenklomp 1590 SB

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 52

5.63.155.00

V

Schoenklomp 131 A ORO
•
•
•
•
•

gesloten hiel
voorzien van een PU loopzool die bestand is tot 130°C, olie-, zuur- en benzine bestendig en antistatisch
hak met een ingebouwde schokdemper
binnenzool is gemaakt van massief hout en zorg voor steun en stabiliteit
de bovenkant is gemaakt van waterafstotend leder, waarbij aan de binnenkant van de wreef een
zogenaamde polsterband zit, deze is gevuld met schuim voor een nog comfortabeler passende klomp
• kleur: zwart
Deze klomp is ook leverbaar met open hiel, model 175.

Uitvoering
Schoenklomp 131 A ORO

Maten

Artikelnr

35 t/m 48

5.63.190.00

Vrd

Schoenklomp 381 S2
• flexibele veiligheidsschoenklomp met gesloten hiel
• voorzien van een PU loopzool die bestand is tot 140°C, olie-, zuur- en benzine bestendig en antistatisch
• hak met een ingebouwde schokdemper
• het speciaal ontworpen antislip loopzoolpatroon heeft een lage buigweerstand
• de binnenzool is antibacterieel, zweet absorberend en antistatisch
• binnenkant van de wreef heeft een zogenaamde polsterband, deze is gevuld met schuim voor een
nog comfortabeler passende klomp
• de lederen bovenkant is voorzien van Permair, daardoor zeer waterbestendig, ademend en duurzaam

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Schoenklomp 381 S2, wit

35 t/m 47

5.63.280.00

Schoenklomp 381 S2, zwart

35 t/m 47

5.63.290.00

Vrd

Alpro PU foodklomp A640 OB E
•
•
•
•
•

klomp is geheel gemaakt van 100% CFK vrij polyurethaan en is voorzien van een stalen neus
PU schuim zorgt voor een licht gewicht klomp, goede demping, flexibel en goede isolatie
klomp is geheel waterdicht, kan gemakkelijk gereinigd worden en is zelf wasbaar tot 60°C
loopzool is goed geprofileerd en zorgt voor een optimale grip op en of natte ondergrond
de anatomische binnenzool is gemaakt van kurklatex en is aan de bovenzijde voorzien van leder,
deze zorgt voor stabiliteit en steun en verhoogd het draagcomfort en is uitwasbaar tot 30°C
• kleur: blauw
Deze klomp is in diverse kleuren leverbaar.

Uitvoering
Alpro PU Foodklomp A640 OB E

428

Maten

Artikelnr

36 t/m 47

5.63.320.00

Vrd

Overschoenen & overlaarzen
Overschoen polyethyleen
•
•
•
•
•

ideaal voor kort gebruik
geruwd
kleur: blauw
universele maat
verpakt per 100 stuks

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Overschoen polyethyleen, 55 mu, 15x41 cm, 4,6 gr./st.

2.65.870.00

V

Overschoen polyethyleen, 30 mu, 15x36 cm, 2,5 gr./st.

2.65.875.00

V

Overschoen polyethyleen, 120 mu, 15x40 cm, 10 gr./st., à 1000 st.

2.65.878.00

V

Artikelnr

Vrd

2.65.873.00

V

Overschoen polypropyleen/polyethyleen
•
•
•
•
•
•

non woven
antislip zool polyethyleen
afmeting: 42x16,5 cm
kleur: wit/blauw
universele maat
verpakt per 50 stuks

Uitvoering
Overschoen polypropyleen/polyethyleen

Artikelnr

Vrd

2.65.832.50

V

Overschoen PVC
•
•
•
•
•
•

extra zware kwaliteit
zeer slijtvast
afmeting: 16x38 cm
dikte: 130 mu
kleur: blauw
verpakt per 100 stuks

Uitvoering
Overschoen PVC blauw

Tyvek overschoen model POS0
•
•
•
•
•

elastiek aan de enkels
antistatisch behandeld
lengte 40 cm
universele maat
doosverpakking: 200 paar

Uitvoering
Tyvek overschoen model POS0 wit (TYV POS0S-WH-00)

Artikelnr

Vrd

2.67.882.01

V

Microgard SureStep overschoen
• deze overschoen is voorzien van een revolutionaire monofilament coating die over uitstekende antislip eigenschappen beschikt
• deze unieke coating maakt de Sure Step ook sterker en duurzamer dan traditionele overschoenen,
hetgeen resulteert in een veiliger en voordeliger product
• enkele naad voor verhoogde duurzaamheid
• vloeistofbestendig materiaal
• vezelvrij
• antistatisch behandeld
• maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 tot maat 46)
• verpakt per 50 paar

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Microgard SureStep overschoen, blauw (BLSS-S-00-403-00)

2.65.885.01

V

Microgard SureStep overschoen, wit (WHSS-S-00-403-00)

2.65.886.01

V
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Overschoenen & overlaarzen
Microgard 2000 overschoen
•
•
•
•
•

elastiek aan de enkels
antistatisch behandeld
gesealde naden
maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 tot maat 46)
verpakt per 400 paar

Uitvoering

Artikelnr

Microgard 2000 overschoen wit (WH20-B-00-400-00)

Vrd

2.65.894.00

Microgard 2500 overschoen
•
•
•
•
•

elastiek aan de enkels
antistatisch behandeld
gesealde naden
maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 tot maat 46)
verpakt per 350 paar

Uitvoering
Microgard 2500 overschoen wit (WH25-B-00-400-00)

Artikelnr

Vrd

2.65.893.01

V

Overlaars polyethyleen
•
•
•
•
•

elastiek aan de bovenkant
afmeting: 51x40 cm
dikte 65 mu
universele maat
verpakt per 50 stuks

Uitvoering
Overlaars polyethyleen transparant

Tyvek overlaars model POB0
•
•
•
•
•
•

hoogte: 48 cm en lengte: 42 cm
elastiek aan de bovenkant
met vetersluiting
antistatisch behandeld
universele maat
verpakt per 100 paar

Uitvoering
Tyvek overlaars model POB0 wit (TYV POB0S-WH-00)
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Artikelnr

Vrd

2.67.902.01

V

Artikelnr

Vrd

2.65.950.00

V

Overschoenen & overlaarzen
Microgard 2500 overlaars
•
•
•
•
•

elastiek aan de bovenkant
gesealde naden
antistatisch behandeld
maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 tot maat 46)
verpakt per 200 paar

Uitvoering

Artikelnr

Microgard 2500 overlaars wit (WH25-B-00-406-00)

Vrd

2.65.892.00

Microgard 2500 overlaars SOCO/CSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elastiek aan de top
met velcro sluiting
gestikte naden
blauw gebonden naden
versterkte Sure Step anti-slip zolen
antistatisch behandeld
verstelbare schoenveter
maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 tot maat 46)
verpakt per 100 paar

Uitvoering

Artikelnr

Microgard 2500 overlaars SOCO/CSI wit (WH25-B-00-409-00)

Vrd

2.65.889.00

Microchem 3000 overlaars
•
•
•
•
•
•

elastiek aan bovenzijde van de laars
met koordsluiting
antistatisch behandeld
ultrasoon gelaste naden
maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 tot maat 46)
verpakt per 150 paar

Uitvoering
Microchem 3000 overlaars geel (YE30-W-00-406-00)

Artikelnr

Vrd

2.65.900.00
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Sokken

M-Wear Worker sok 1250 Ernesto
• kwaliteit: 41% katoen/26% polyamide/19% Pro-Guards polyester/
12% SeaCell Active lycocell /1% Bekinox (metaalvezel) /1% Lycra (elastaan)
• een sterke vlotte worker sok
• de antistatische en schimmelwerende sok biedt dankzij de ingebreide
ventilatiekanalen een betere luchtcirculatie
• badstof zool zorgt voor extra bescherming en comfort
• voorzien van een extra versteviging op de hak en teen
• het antibacteriële vezel Amicor houdt de voeten geurvrij, met als
eindresultaat dat voeten in elke werkomstandigheid droog en koel blijven
• ESD
• kleur: zwart/grijs

Uitvoering
M-Wear Worker sok 1250 Ernesto

Maten

Artikelnr

Vrd

35-38 t/m 47-50

5.61.250.00

V

M-Wear Thermo sok 1260 Russel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 24% polyamide/1% Lycra (elastaan)/75% polyester
deze comfortabele sok is 100% synthetisch en dus supersterk en warm
extra draagcomfort en bescherming door toepassing van badstof zool
dankzij de uitstekende vochtregulering blijven de voeten aangenaam droog
speciale zones geven bescherming aan hiel en teen
superlichte en isolerende sok die voeten aangenaam warm houdt
de Air Flow zone zorgt voor optimale lucht circulatie en daarmee droge voeten
ideaal voor wie in koude omstandigheden moet werken
kleur: zwart

Uitvoering

Maten

M-Wear Thermo sok 1260 Russel

35-38 t/m 47-50 5.61.260.00

Bata sok Cool MS 1
• kwaliteit: 51% Pro-Cool (polyester)/27% katoen/20% polyamide/1% Lycra (elastaan)/1% Bekinox
(metaalvezel)
• in deze comfortabele sok met uitstekende vochtregulerende eigenschappen blijft de voet aangenaam
droog
• kwalitatief één van de beste en sterkste sokken uit de collectie
• draagcomfort door comfortabele Flex Fit zone
• extra comfort en bescherming door badstof zool
• elastaan in been, voet en enkel biedt extra ondersteuning en zorgt voor een goede pasvorm
• ESD

Uitvoering

432

Artikelnr

Maten

Artikelnr

Vrd

Bata sok Cool MS 1, marineblauw

35-38 t/m 47-50

5.61.374.00

V

Bata sok Cool MS 1, zwart

35-38 t/m 47-50

5.61.375.00

V

Bata sok Cool MS 1, grijs

35-38 t/m 47-50

5.61.379.00

Vrd
V

Sokken
Bata sok Cool MS 2
• kwaliteit: 44% katoen/24% polyamide/20% Pro-Cool (polyester)/10% SeaCell active
(cellulosevezel)/1% Lycra (elastaan)/1% Bekinox (metaalvezel)
• de allernieuwste technologieën zijn in deze sterke en vochtregulerende sok verwerkt. SeaCell active
bijvoorbeeld, een cellulosevezel met geïntegreerde algen die de voet voeden met proteïnen,
vitaminen en koolhydraten
• door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en droog en maken blaren weinig kans
• superzachte en verkwikkende sterke sok met een goede pasvorm
• extra bescherming en comfort door een prettige badstof zool
• antibacteriële vezels en vitaliserende algen houden nare geurtjes weg en voeten fit
• verstevigde zones bij de hiel en tenen voor extra duurzaamheid
• ESD

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Bata sok Cool MS 2, antraciet

35-38 t/m 47-50

5.61.376.00

V

Bata sok Cool MS 2, zwart

35-38 t/m 47-50

5.61.377.00

V

Bata sok Thermo LS 1
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 56% krimpvrij scheerwol/43% polyamide/1% Lycra (elastaan)
een comfortabele wollen enkelsok met fijne rib
een lekkere sok voor dagelijks gebruik
eenvoudige, sterke en comfortabele sok voor dagelijks gebruik
speciale zones zorgen door extra versteviging bij hiel en tenen voor extra comfort
krimpvrij en daarom eenvoudig te wassen in de wasmachine

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Bata sok Thermo LS 1, zwart

35-38 t/m 47-50 5.61.367.00

Bata sok Thermo LS 1, marineblauw

35-38 t/m 47-50 5.61.368.00

Vrd
V

Bata sok Thermo MS 3
• kwaliteit: 34% krimpvrij scheerwol/29% polyamide/23% Pro-Cool (polyester)/12% Amicor pure
(acryl)/1% Lycra (elastaan)/1% Bekinox (metaalvezel)
• een warme, wollen lage sok met uitstekende vochtregulering
• door de combinatie van scheerwol en Pro-Cool blijven de voeten in alle omstandigheden warm
en droog
• antibacteriële vezels houden nare geurtjes weg
• de Air Flow zone zorgt voor optimale luchtcirculatie
• badstof zones op enkel, achillespees en zool zorgen voor extra comfort en bescherming
• tenen en hiel van de voet zijn verstevigd en daardoor duurzaam
• ESD

Uitvoering
Bata sok Thermo MS 3, zwart

Maten

Artikelnr

Vrd

35-38 t/m 47-50

5.61.365.00

V

Bata sok Thermo HM 2
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 40% polyamide/37% krimpvrij scheerwol/22% acryl/1% Lycra (elastaan)
een dikke, halfhoge sok uit scheerwol die de voeten lekker warm en droog houdt
ideaal in laarzen en wat hogere schoenen
uitstekend van pasvorm en de extra lange boord voorkomt afzakken
de natuurlijke werking van wol zorgt voor lekker droge voeten
comfortabel en sterk badstof aan hiel en teen
extra versteviging bij de hiel en teen zorgt voor een langere levensduur
een prettige ondersteuning van het been en de voorvoet voor minder vermoeidheid

Uitvoering

Maten

Artikelnr

Vrd

Bata sok Thermo HM 2, zwart

35-38 t/m 47-50

5.61.361.00

V

Bata sok Thermo HM 2, marineblauw

35-38 t/m 47-50

5.61.362.00
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Sokken
Bata sok Thermo ML
• kwaliteit: 47% krimpvrij scheerwol/27% polyamide/16% Pro-Cool (polyester)/8% Amicor pure
(acryl)/1% Lycra (elastaan)/1% Bekinox (metaalvezel)
• een lekker lange, warme wollen sok, ideaal voor wie laarzen draagt
• door de combinatie van scheerwol en Pro-Cool blijven de voeten in alle omstandigheden warm en
droog
• met veel ondersteunende en beschermende zones en een extra lange boord tegen afzakken
• optimale luchtcirculatie voor aangenaam droge en frisse voeten
• antibacteriële vezels houden nare geurtjes weg
• speciale zones geven bescherming aan hiel en teen en comfort aan het been
• extra draagcomfort door anatomische gevormd voetbed in linker en rechtersok
• ESD

Uitvoering
Bata sok Thermo ML, antraciet

Maten

Artikelnr

35-38 t/m 47-50

5.61.366.00

Vrd

Bata sok Thermo HM 1 (vlamwerend)
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 59% Zirpro (scheerwol)/36% Kermel (aramide)/4% polyamide/1% Lycra (elastaan)
een dikke, halfhoge sok uit Zipro scheerwol met Kermel vezel
vlamwerend en speciaal bedoeld voor brandweer en lassers
goede bescherming in extreme hitte door vlamwerende, hittebestendige scheerwol
extra duurzaamheid door extra verstevigde zones bij de hiel en tenen
krimpvrij en daardoor eenvoudig te wassen in de wasmachine
extra draagcomfort door toepassing van badstof zool

Uitvoering
Bata sok Thermo HM 1 (vlamwerend), zwart

Maten

Artikelnr

Vrd

35-38 t/m 47-50

5.61.360.00

V

Bata sok Power
• kwaliteit: 75% katoen/20% polyamide/5% Lycra
• witte, sterke, zachte sportsok
• de toegepaste badstofvoet zorgt niet alleen voor extra comfort, maar werkt tevens schokdempend wat
de gewrichten spaart
• uitstekende vochtregulerende werking

Uitvoering
Bata sok Power, wit

Emma sok Working
• kwaliteit: 55% katoen/12% polyamide/25 % polyester-Coolmax/6% polyamide-Cordura/
2 % elastomeer
• multiple purpose sok voor optimaal draagcomfort met handgekettelde niet voelbare teennaad en
speciale comfortboord
• met coolmax-vierkanalen vezel en Cordura slijtvaste vezel in hak- en teenpartij
• standaard gesanitized en antistatisch met ventilatiekanalen op de voetwreef
• met anatomisch gebreide teen met links en rechts aanduiding

Uitvoering
Emma sok Working, zwart/grijs
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Maten

Artikelnr

Vrd

35-38 t/m 51-53

5.00.028.00

V

Maten

Artikelnr

35-38 t/m 47-50

5.61.442.00

Vrd

Sokken
Emma sok Office
• kwaliteit: 50% katoen/12% polyamide/30 % polyester-Coolmax/6% polyamide-Cordura/
2 % elastomeer
• dunnere comfortabele sok met klassieke uitstraling
• met handgekettelde niet voelbare teennaad en speciale comfortboord
• met coolmax-vierkanalen vezel en Cordura slijtvaste vezel in hak- en teenpartij
• standaard gesanitized en antistatisch met ventilatiekanalen op de voetwreef
• met anatomisch gebreide teen met links en rechts aanduiding
• extra geleidend (ESD)

Uitvoering
Emma sok Office, zwart

Maten

Artikelnr

35-38 t/m 47-50

5.00.029.00

Vrd

Emma sok Sports
• kwaliteit: 35% katoen/17% polyamide/40 % polyester-Coolmax/6% polyamide-Cordura/
2 % elastomeer
• sportieve sok met handgekettelde niet voelbare teennaad en speciale comfortboord
• met coolmax-vierkanalen vezel en Cordura slijtvaste vezel in hak-en teenpartij
• standaard gesanitized en anti-statisch met ventilatiekanalen op de voetwreef
• met anatomisch gebreide teen met links en rechts aanduiding
• extra geleidend (ESD)

Uitvoering

Maten

Emma sok Sports, zwart/grijs

Artikelnr

Vrd

35-38 t/m 47-50 5.00.030.00

Emma sok Natural
• kwaliteit: 35% wol/34% polyamide/20 % polyester-Coolmax/6% polyamide-Cordura/3% acryl/
2 % elastomeer
• dikkere sok met wol voor de hogere, robuuste werkschoen en/of kouder weer
• met handgekettelde niet voelbare teennaad en speciale comfortboord
• met coolmax-vierkanalen vezel en Cordura slijtvaste vezel in hak- en teenpartij
• standaard gesanitized en antistatisch met ventilatiekanalen op de voetwreef
• met anatomisch gebreide teen met links en rechts aanduiding

Uitvoering

Maten

Emma sok Natural, zwart

Artikelnr

Vrd

35-38 t/m 47-50 5.00.031.00

Stapp thermo sok 27010
• kwaliteit: 60% polyester (Thermostat)/14% wol/14% polyacryl/7% polyamide/5% elastomeer
• deze Stapp Thermolite sok heeft ingesloten lucht in de holle vezel welke zorgt voor betere isolatie en
houdt lichaamswarmte beter vast
• de zool van deze sok is van badstof en de versterking op de hak zorgt voor maximaal comfort en
schokdemping
• deze thermo sok heeft een perfecte pasvorm en elastische boord welke afzakken voorkomt

Uitvoering
Stapp thermo sok 27010, marineblauw

Maten

Artikelnr

Vrd

35-38 t/m 47-50

5.61.545.00

V
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Veters
Bata veters in blisterverpakking
• verkrijgbaar in diverse kleuren en lengtes
• rond of plat

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Bata veters in blisterverpakking, rond, lengte 90 cm, zwart

5.69.732.00

V

Bata veters in blisterverpakking, rond, lengte 120 cm, zwart

5.69.734.00

V

Bata veters in blisterverpakking, plat, lengte 90 cm, zwart/grijs

5.69.736.00

V

Bata veters in blisterverpakking, plat, lengte 120 cm, zwart/grijs

5.69.738.00

V

Bata veters in blisterverpakking, rond, lengte 90 cm, zwart/bruin

5.69.744.00

V

Bata veters in blisterverpakking, rond, lengte 120 cm, zwart/bruin

5.69.746.00

V

Bata vlamvertragende veters in blisterverpakking
• gemaakt van Sigrafil
• verkrijgbaar in 90 of 120 cm

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Bata vlamvertragende veters in blisterverpakking, lengte 90 cm, zwart

5.69.748.00

V

Bata vlamvertragende veters in blisterverpakking, lengte 120 cm, zwart

5.69.750.00

V

Emma Office veter
• vervaardigd uit getaslaniseerd polyestergaren dat loslaten voorkomt
• voorzien van een polyprop kern die zorgt voor de juiste diametrische elasticiteit en dikte
• verpakt in blisterverpakking

Uitvoering

Artikelnr

Emma Office veter, lengte 90 cm, bruin (24)

5.00.024.00

Emma Office veter, lengte 90 cm, zwart (25)

5.00.025.00

Emma Office veter, lengte 75 cm, zwart (26)

5.00.026.00

Vrd

Emma Working veter
• vervaardigd uit getaslaniseerd polyestergaren dat loslaten voorkomt
• voorzien van een polyprop kern die zorgt voor de juiste diametrische elasticiteit en dikte
• verpakt in blisterverpakking

Uitvoering

Artikelnr

Emma Working veter, lengte 120 cm, zwart (60)

5.69.615.00

Emma Working veter, lengte 95 cm, wit (61)

5.00.027.00

Emma Working veter, lengte 95 cm, zwart (62)

5.69.620.00

Emma Working veter, lengte 140 cm, zwart/grijs (66)

5.00.066.00

Vrd

Emma Flame Retardent veter
•
•
•
•

uitgerust met het unieke Panox Kevlar garen
vervaardigd uit getaslaniseerd polyestergaren dat loslaten voorkomt
voorzien van een polyprop kern die zorgt voor de juiste diametrische elasticiteit en dikte
verpakt in blisterverpakking

Uitvoering
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Artikelnr

Emma Flame Retardent veter, lengte 95 cm, zwart (1104)

5.00.034.00

Emma Flame Retardent veter, lengte 120 cm, zwart (1105)

5.00.035.00

Emma Flame Retardent veter, lengte 140 cm, zwart (1106)

5.00.036.00

Vrd

Inlegzolen
Bama Famoos Mos inlegzool
• de Famoos is een bewezen klassieker. Hij helpt op natuurlijke wijze vocht van de voeten te
absorberen en verhoogt zodoende het aangename gevoel van droge voeten
• met zijn zachte kussen-effect rondt de onderste latexlaag het comfort af, dat zo kenmerkend is voor
de Famoos
• met antibacteriële behandeling
• een antibacteriële stof helpt de vorming van bacteriën op het zooltje tegen te gaan

Uitvoering
Bama Famoos Mos inlegzool (1517)

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 48

5.69.990.00

V

Bama Deo Active inlegzool
• deodorant inlegzool
• een speciaal en bijzonder effectief laagje koolstof biedt bescherming tegen onplezierige voetenluchtjes
• een antibacteriële behandeling zorgt ervoor dat de vorming van bacteriën op de zool wordt
tegengegaan
• de combinatie van ademende bovenlaag en een geurwerende koolstoflaag zorgt voor een
aangenaam droog voetgevoel

Uitvoering
Bama Deo Active inlegzool (1480)

Maten

Artikelnr

36 t/m 51

5.69.996.00

Vrd

Bama Primus Extra inlegzool
• anatomisch gevormd voetbed van eerste kwaliteit soepel kalfsleder
• onderlaag in schok absorberende latex-koolstof
• de combinatie van dit vochtabsorberend leer en een geurwerende koolstoflaag zorgt voor een aangenaam droog voetgevoel
• het anatomisch gevormd voetbed, met speciaal pad voor extra demping bij de hiel, geeft een optimale steun aan de voeten

Uitvoering
Bama Primus Extra inlegzool (560)

Maten

Artikelnr

36 t/m 46

5.69.997.00

Vrd

Bama Alu-Therm Airtech inlegzool
• een moderne winterinlegzool met luchtcelisolatie
• biedt een intensieve aluminiumbescherming tegen kou en wordt aanbevolen voor een zeer strenge
koude
• dankzij de combinatie van gebruikte materialen is een effectief thermisch comfort verzekerd
• met antisliplaag om verschuiven in de schoen te voorkomen

Uitvoering
Bama Alu-Therm Airtech inlegzool (043)

Maten

Artikelnr

Vrd

36 t/m 49

5.69.995.00

V
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Onderhoud & overigen
Bama Shoe Fresh spuitbus 100 ml
•
•
•
•

te gebruiken in alle soorten schoenen
neutraliseert onaangename geuren en frist de schoen op, met antibacteriële formule
zorgt voor een aangename frisse, dermatologisch geteste geur
48-uur werkzaam

Uitvoering
Bama Shoe Fresh spuitbus 100 ml (A38)

Artikelnr

Vrd

5.69.080.00

V

Stoko - Foot Care
• voetspray, desodoriserend en verzorgend en helpt voetschimmels voorkomen
• bevat de huidbeschermende stof EUCORIOL welke door zijn adstringerende werking de hoornhuid
verstevigt
• heldere, lichtgele, alcoholische oplossing die naar etherische oliën ruikt
• voorkomt de gevolgen van overmatige transpiratie en huidverweking; de huidporiën raken niet
verstopt en de fysiologie van de huid wordt niet beïnvloedt
• zonder siliconen
• ook geschikt om onaangename geuren in het schoeisel te verdrijven

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Stoko - Foot Care

100 ml

8.60.070.10

V

Ledervet en borstel
Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Ledervet blik à 150 gram, zwart (53)

5.69.130.00

V

Ledervet blik à 150 gram, naturel (55)

5.69.134.00

V

Ledervet blik à 1000 gram, zwart (50)

5.69.140.00

Ledervet blik à 1000 gram, naturel (52)

5.69.144.00

V

Emma smeerborstel (57)

5.69.100.00

V

Bama glansborstel
• helpt u bij de optimale verzorging van uw schoenen

Uitvoering
Bama glansborstel

Artikelnr

Vrd

5.69.110.00

V
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Onderhoud & overigen

Badslipper Asadi
• met brede voetband
• kleur: blauw/zwart

Uitvoering
Badslipper Asadi

Maten

Artikelnr

Vrd

39 t/m 46

5.56.220.00

V

Kniebeschermer Harmonica
• een volrubberen kniebeschermer met 4 vouwen en wisselbaar kussen
• met name in bepaalde beroepsgroepen (stratenmakers, tegelzetters, vloerenleggers, etc.) is een
goede kniebescherming noodzakelijk

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Kniebeschermer Harmonica 100% rubber

5.59.050.00

V

Kniebeschermer Harmonica 100% rubber, lang model

5.59.060.00

V

Artikelnr

Vrd

5.63.090.00

V

Toebehoren t.b.v. kniebeschermer Harmonica
• diverse toebehoren t.b.v. Harmonica kniebeschermers

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Knop kort model t.b.v. kniebeschermer Harmonica

5.59.010.00

V

Knop lang model t.b.v. kniebeschermer Harmonica

5.59.020.00

V

Riem 32 cm t.b.v. kniebeschermer Harmonica

5.59.030.35

V

Beenbeschermer leder
• hoog model
• inclusief riempjes

Uitvoering
Beenbeschermer leder, zwart
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HOOFDBESCHERMING
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INLEIDING

Hoofdletsel kan ontstaan door vallende,- omvallende of wegschietende voorwerpen, dan
wel door het stoten van het hoofd, maar ook (vloei)stoffen kunnen hoofdletsel veroorzaken.
Door het dragen van een veiligheidshelm wordt in veel gevallen ernstig hoofd- en/of
hersenletsel voorkomen. Het dragen van een veiligheidshelm is niet gebonden aan bepaalde
beroepen, maar afhankelijk van de risico’s op de arbeidsplaats.
Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht:
• op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven
• waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd
• waar de kans bestaat getroffen te worden door vallende en/of wegvliegende voorwerpen
Hoofdbeschermingsmiddelen worden ingedeeld in twee groepen:
• industriële veiligheidshelmen
• hoofdbedekkingsmiddelen

Industriële veiligheidshelmen
Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te beschermen tegen vallende,- omvallende of
wegschietende voorwerpen en daardoor hersen- en overig hoofdletsel te beperken.
Een veiligheidshelm is opgebouwd uit een helmschaal, een klep, een binnenwerk, een schokabsorberende vulling in
de randen en een achterhoofdband en dient voorzien te zijn van een verstelmogelijkheid. Een veiligheidshelm moet
voldoen aan de Europese norm EN 397 “Industriële veiligheidshelmen” en is voorzien van een CE-markering.
Onder de verplichte eigenschappen van deze norm vallen de schokabsorptie (vallend bolgewicht), helmschaal penetratie (puntig valgewicht), niet ontvlambaarheid, verouderingsbestendigheid en zaken als maatvoering, max. gewicht,
afmetingen en markering. Elke veiligheidshelm moet in ieder geval aan minimale eisen op dit gebied voldoen.

Markering van de veiligheidshelm
Conform de EN 397 norm moeten bovendien de volgende gegevens altijd onuitwisbaar aan de binnenzijde van de
helmschaal aangebracht zijn:
• het materiaal waarvan de helmschaal vervaardigd is
• CE markering met nummer van onafhankelijke certificerende instantie
• de norm waar aan de helm voldoet
• de productiedatum van de helm. Die is te herkennen aan een cirkel waarin de maanden en het jaar zijn
aangegeven. In de gebruiksaanwijzing moet de uiterste gebruikstermijn zijn aangegeven. Aan de hand hiervan
kan worden nagegaan of de helm aan vervanging toe is
• de maataanduiding
• de naam/code van de fabrikant
• de modelbenaming
Gekeurd volgens:

Type helm

Fabrikant helm

Materiaal
Optionele vereiste

Maatvoering

CE keur
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Indien enkel deze gegevens worden vermeld, voldoet de veiligheidshelm slechts aan de minimum eisen uit de
EN 397 norm. Indien de helm tevens aan aanvullende eisen uit deze norm voldoet, dan kunt u dat ook terugvinden
op de helm. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van deze optionele eisen:

Optionele eis

Kenmerk op helm

Zeer lage temperatuur

-20°C/-30°C/-40°C

Zeer hoge temperatuur

+ 150°C

Elektrische isolatie

440 V ac (wisselstroom)

Gesmolten metalen spatten

MM (molten metal)

Zijdelingse vervorming

LD (Lateral Deformation)

Toepassingen tot 1.000 Volt ac

1000 V

Getest volgens EN 50365 voor gebruik nabij 1000 Volt ac (klasse 0)

Dubbele driehoek + klasse 0 + serie of batch nummer

Duits keurmerk voor de bosbouw

Eikel

Materialen van de veiligheidshelm
Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en de uitvoering van de helmen staan ook vermeld in de
EN 397 norm. De veiligheidshelmen zijn meestal gemaakt van bepaalde soorten kunststof, mede in verband met het
feit dat deze kunststoffen niet stroom geleidend zijn. De voor fabricage toe te passen kunststoffen zijn te verdelen in
twee hoofdgroepen, te weten: Thermoplasten en Duroplasten (thermohardende).
Thermoplasten
Thermoplasten zijn kunststoffen die bij bepaalde temperaturen in vloeibaar-plastische toestand gevormd kunnen
worden. De materiaalsoorten zijn polyethyleen (PE), ABS-polymeriaat (ABS), polyamide (PA) en polycarbonaat (PC).
Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken thermoplasten staat in onderstaande tabel:

Materiaalsoort
PE

ABS

PA

PC

Verouderingsweerstand

Goed

Goed

Goed

Goed

UV-weerstand

Matig

Matig

Matig

Matig

Vormvastheid bij hitte

70°C

90°C

150°C

130°C

Smeltpunt

150°C

180°C

220°C

230°C

Breukvastheid bij koude

-40°C

-20°C

-20°C

-30°C

Chemische weerstand

Goed

Matig

Matig

Voldoende

Duroplasten (thermohardende)
Duroplasten zijn kunststoffen die tijdens het persen onder hoge druk thermisch verharden. De volgens dit procedé uit
textielfenol en glasvezelversterkt polyester gemaakte helmen worden door hitte niet nadelig beïnvloed wat betreft hun
beschermende eigenschappen. Bij sterke stralingshitte, maar ook bij laswerkzaamheden verdient dus het gebruik
van een duroplastische helm aanbeveling. Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken duroplasten staat in
onderstaande tabel:

Materiaalsoort
Textielfenol

Glasvezelversterkt polyester

Verouderingsweerstand

Zeer goed

Zeer goed

UV-weerstand

Zeer goed

Zeer goed

Tot ca. 500°C

Tot ca. 500°C

1.000°C

1.000°C

Vormvastheid bij hitte
Smeltpunt
Breukvastheid bij koude

Zeer goed

Zeer goed

Chemische weerstand

Goed

Goed

Elektrisch isolerend

Slecht

Slecht
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Uitvoeringsvormen van de veiligheidshelm
Al naar gelang het toepassingsgebied bestaat er op het gebied van veiligheidshelmen een grote verscheidenheid
aan uitvoeringsvormen. De meest voorkomende worden hieronder kort besproken.

Met klep of verkorte klep
Een klep bij een veiligheidshelm biedt voordelen
onder zonnige weersomstandigheden, maar
houdt bij regen ook de druppels uit de ogen.
Een helm met verkorte klep is bestemd voor
werkzaamheden waarbij veel omhoog moet
worden gekeken of in bijvoorbeeld kleine ruimtes. Doordat de klep korter is, wordt het zicht
naar boven aanzienlijk vergroot.

Geventileerd of ongeventileerd
Met name in de zomer kan de mogelijkheid
tot het openen van ventilatie-openingen
bepalend zijn voor het wel of niet dragen van
de helm. Veel toepassingen laten dit echter
niet toe. Indien er gevaar is voor bijvoorbeeld
vloeibare metalen of gevaarlijke vloeistoffen,
dan is een geheel dichte helmschaal een vereiste. Een aantal helmen heeft een variabele
ventilatie opening zodat de drager deze zelf
naar behoefte kan openen of sluiten.

Met of zonder regengoot
Een regengoot zorgt ervoor dat er niet al te veel water in
de kraag van de (regen)kleding loopt. Nadeel is dat bij het
werken met gevaarlijke vloeistoffen, alle vloeistof op één
plaats gecentreerd wordt afgeleverd.

Montagesleuven
De meeste helmen zijn standaard aan de zijkanten voorzien
van montagesleuven (eurosleuven) voor gehoorbescherming
en/of gelaatsbescherming. De Europese maat voor een
sleuf is 30 mm. De meeste accessoires zijn hier op voorzien.
Let er echter op dat de sleufmaat nog kan verschillen per
merk. In een aantal gevallen kan het noodzakelijk zijn om
een adapter aan te schaffen om een gehoorbeschermer of
gelaatsscherm te monteren.
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Binnenwerken
In principe zijn er voor het binnenwerk twee uitvoeringen qua materialen. Ten
eerste een kunststof binnenwerk. Deze geeft weinig draagcomfort en is vaak een
prijskwestie. Deze is daarom ook  voornamelijk geschikt voor incidenteel gebruik
of voor bijvoorbeeld bezoekers.
Ten tweede is er het ergonomisch beter verantwoorde binnenwerk bestaande uit
geweven textiele draagbanden. Indien men dagelijks een helm draagt dan verdient deze uitvoering zeker de voorkeur. Textiele banden hebben een veel hogere
weerstand tegen temperaturen en variërende weersomstandigheden en leveren
lange termijn prestaties op gebied van schokabsorptie.

Kunststof binnenwerk

Binnenwerken kunnen uit verschillende aantallen bevestigingspunten (4 of 6) bestaan (Er zijn zelfs acht-punts binnenwerken).
Hoe groter het aantal bevestigingspunten, des te beter wordt
de kracht die op de helm terecht komt verdeeld over het hoofd.
Zes-punts binnenwerken brengen wel nadelen met zich mee van
gewicht en warmte op het hoofd.
Een 4-punts binnenwerk geeft een goede combinatie van
schokabsorptie en draagcomfort waardoor het hoofd optimaal
beschermd wordt.
Het binnenwerk heeft ten slotte nog twee soorten sluitingen om
op iedere hoofdmaat afgestemd te kunnen worden, te weten
een binnenwerk met schuifinstelling of met draaiknop. Bij een
schuifinstelling wordt de breedte ingesteld door de knopjes in
de gaatjes te bevestigen en vast te klikken. En bij een binnenwerk met draaiknop kan men door middel van het draaien aan
de knop de breedte instellen. Hierdoor kan je het binnenwerk
snel instellen ook als de helm op het hoofd zit.

4-punts textiel binnenwerk

6-punts textiel binnenwerk

Schuifband binnenwerk

Draaiknop binnenwerk

Het wordt aangeraden om de binnenwerken regelmatig (na
max. een jaar) te vervangen.
Let op! Als uw helm zichtbaar beschadigd is of zwaar belast
is door de impact van een vallend voorwerp dient deze
onmiddellijk te worden vervangen.

Toebehoren en onderdelen
Voor veiligheidshelmen zijn vele losse onderdelen en toebehoren verkrijgbaar. Te denken valt aan neklappen tegen
vloeistof of hitte, kinriemen in verschillende materialen om aan de helm te gespen om te voorkomen dat de helm bij
harde wind afwaait, monteerbare gehoorkappen, ruimzichtbrillen of vizieren, reflecterende strips, helmmutsen en
zweetbanden. De nodige toebehoren en onderdelen vindt u terug in dit hoofdstuk.

Gebruiksduur van veiligheidshelmen
De veilige gebruiksduur van een veiligheidshelm is moeilijk te bepalen, omdat die van veel factoren afhankelijk is.
De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal waarvan de helm gemaakt is en de
omstandigheden waaronder deze gebruikt wordt. Daarbij speelt een belangrijke rol dat materialen beïnvloed
worden door diverse factoren, zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en de
aantasting door chemicaliën en temperatuur. Het is aan te raden om na twee jaar geregeld steekproefsgewijs na
te gaan of de helmen nog voldoende stoot dempend zijn.
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Bij normaal gebruik (bij daglicht en temperaturen tussen -5°C en 30°C) zal de sterkte van het materiaal na ongeveer
3 tot 5 jaar zodanig zijn verminderd dat de beschermfunctie van de veiligheidshelm wezenlijk aangetast is.
In onderstaande tabel staat de gemiddelde verouderingstermijn van de diverse materialen helmen.

Materiaal helmschaal

Verouderingstermijn

Polyethyleen (PE)

3 jaar

ABS-polymeriaat (ABS)

5 jaar

Polyamide (PA)

5 jaar

Polycarbonaat (PC)

5 jaar

Textielfenol

5 jaar

Glasvezelversterkt polyester

10 jaar

Deze aanbevolen gebruiksduur geldt niet zodra de gebruiksaanwijzing van de fabrikant een andere gebruiksduur
aangeeft.  Inmiddels zijn er ook veiligheidshelmen van 3M Peltor verkrijgbaar met een zogenaamde
Uvicator Sensor. Deze indicator geeft aan wanneer helm aan vervanging toe is.
De nuttige levensduur van veiligheidshelmen kan worden bevorderd door deze, wanneer niet in gebruik, op te slaan
op een droge, liefst donkere koele plaats en niet, zoals vaak gebeurd op de hoedenplank van een auto.

Bedrukken van veiligheidshelmen
Er bestaat ook de mogelijkheid om uw helmen te personaliseren. Bedrukking in hoge kwaliteit geeft de helm een
professionele uitstraling. Het is mogelijk om op vrijwel iedere plaats van de schaal een logo te plaatsen.
Een helm kan bedrukt worden d.m.v. tampondruk of met een speciale helmsticker. Bij tampondruk wordt het logo op
de helm geperst en bij stickers wordt er gebruik gemaakt van een speciale sticker zonder oplosmiddelen die de helm
aan kunnen tasten.
Veiligheidshelmen zijn soms vervaardigd van materialen die gevoelig zijn voor een bepaalde chemische aantasting.
In bijvoorbeeld markeerstiften en sommige lijmsoorten zitten soms bepaalde chemische stoffen die de helmen aan
kunnen tasten. Markeer uw veiligheidshelm daarom nooit met stiften en plak er zelf nooit stickers op, maar laat altijd
de fabrikant uw helm voorzien van een logo.

Tips voor onderhoud en gebruik van veiligheidshelmen
• controleer voor het gebruik het verende binnenwerk en de buitenkant van de helm
• het is noodzakelijk dat het binnenwerk zodanig is afgesteld, dat tussen de draagbanden en de bovenzijde van
de bol voldoende ruimte bestaat om schokken te absorberen; 25 mm is een minimum. De achterhoofdband dient
om het binnenwerk op maat af te stellen
• vervang de helm als die een klap heeft gehad of is gevallen
• reinig de zweetband regelmatig met water en zeep
• als de helm niet wordt gebruikt leg hem dan niet op een plek waar veel zon is
• draag de helm zoals bedoeld is, juist afgesteld en niet achterstevoren
• draag een helm nooit over een pet, muts of iets dergelijks (tenzij deze er speciaal voor gemaakt is)
• plak geen stickers op de helm, de lijm kan het kunststof aantasten. Voor het aanbrengen van bedrijfslogo’s moet
advies aan de leverancier worden gevraagd
• als u een helm heeft waaraan uiterlijk een beschadiging is te zien, dient u deze onmiddellijk te vervangen
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Klimhelmen
Bij bepaalde werken moet iemand veel naar boven kijken, bijvoorbeeld als er
gebruik wordt gemaakt van industriële touwtechnieken. In dat geval is een
klimhelm aanbevolen. De klimhelmen garanderen een bescherming tegen
schokken, conform de Europese normen EN 397 en voldoen bovendien aan
de EN 12492 norm.

Hoofdbedekkingsmiddelen
Onder hoofdbedekkingsmiddelen worden verstaan:
• stootpetten
• haarnetjes, wokkels, etc.
• capuchons, mutsen en petten

Stootpetten
Een stootpet is een licht uitgevoerde pet, voorzien van een eenvoudig binnenwerk. De stootpet biedt het hoofd alleen bescherming tegen het stoten aan
statische voorwerpen of constructies. De stootpet, ook wel bumpcap genoemd,
kan uitgevoerd zijn als een lichte kunststof schaal met dito binnenwerk of als
een baseball pet met aan de buitenzijde stof en aan de binnenzijde een direct
op het hoofd aansluitende kunststof schaal. Een stootpet biedt geen bescherming tegen vallende voorwerpen of tegen andere gevaren. Ze zijn daarom als
veiligheidshelm niet geschikt en ook niet als zodanig te gebruiken. Een industriële stootpet
dient derhalve nooit te worden verward met een industriële veiligheidshelm. Uitgebreide eisen die
gesteld worden aan het materiaal en de uitvoering van stootpetten staan vermeld in de EN 812 norm.

Haarnetjes en wokkels
Disposable haarnetjes en wokkels worden tegenwoordig niet alleen gebruikt
in de voedingsmiddelenindustrie, maar denkt u ook eens aan verhuurbedrijven
waar door diverse mensen dezelfde helm wordt gedragen zoals: kartcentrums,
skibanen, skatebanen, mountainbikeverhuur, outdoor-evenementen. Ook in diverse grootkeukens en restaurants maakt men gebruik van disposables haarnetjes of
wokkels. In dit hoofdstuk bij disposables kunt u de diverse haarnetjes en wokkels
terugvinden.

Capuchons, mutsen en petten
Bij toebehoren in dit hoofdstuk vindt u diverse capuchons, mutsen en petten voor
de diverse toepassingen terug.
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Normeringen
Op hoofdbescherming zijn onderstaande normen van toepassing.

EN 397 - Veiligheidshelmen

Europese norm voor veiligheidshelmen voor gebruik in de industrie. Helmen bedoeld om het bovenste gedeelte van
het hoofd te beschermen tegen het risico op verwondingen veroorzaakt door vallende voorwerpen. Deze norm
bepaalt o.a. afmetingen, constructie, prestatiecriteria en markeringen.

EN 812 - Stootpetten

Deze Europese norm vindt zijn toepassing in situaties waar de drager het hoofd kan stoten tegen statische en
stationaire (vaste) objecten, waarbij er kans is op lichte oppervlakkige verwondingen, zoals schaaf en stootwonden.
De stootpet is niet geschikt als bescherming tegen effecten van vallende en/of gegooide voorwerpen alsmede
bewegende en/of schuivende massa’s of objecten. Bij enige twijfel moet worden gekozen voor EN 397.

EN 443 - Brandweerhelmen

Deze Europese norm specificeert de minimale eisen voor de brandweerhelmen die bescherming bieden van het
bovenste gedeelte van het hoofd vooral tegen de gevolgen van impact, penetratie en hitte en vlammen.

EN 14052 - Veiligheidshelmen met hoog beschermingsniveau

Veiligheidshelmen die aan deze Europese norm voldoen bieden u drie keer meer bescherming. Ze zijn voldoende
stevig om bescherming te bieden tegen vallende voorwerpen die vallen op de bovenzijde én de zijkanten van het
hoofd.

EN 50365 - Veiligheidshelmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

Helmen die aan deze Europese norm voldoen hebben electrische isolatie om te worden gebruikt nabij installaties
met laagspanning, die 1500 V gelijkstroom (of 1000 V wisselstroom) niet overschrijden.

EN 12492 - Helmen voor bergbeklimmers

Deze Europese norm geldt voor alpinehelmen die gebruikt worden voor reddingswerkzaamheden in gevaarlijke
omstandigheden/werkzaamheden op hoogte.

Assortiment
Het assortiment van hoofdbescherming is onderverdeeld in diverse subgroepen.

In de catalogus staat een selectie van producten van de diverse merken, mocht u een bepaald product van een
bepaald merk niet in onze catalogus vinden, neemt u dan contact met ons op om tot de juiste keuze te komen.
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Veiligheidshelmen

3m peltor

3M Peltor veiligheidshelm G2000D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

helm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
model G2000D is geventileerd en met lederen zweetband
effectieve ventilatie is een basis voor goed draagcomfort, met name in een warm klimaat
uitgevoerd met Uvicator Sensor. De schijf geeft aan wanneer de helm aan vervanging toe is
ter bescherming van de nek is de achterkant van de helm voorzien van een extra brede rand
de nekband zorgt voor de stabiliteit van de helm op het hoofd en is gemakkelijk instelbaar
de speciale vormgeving van de G2000D zorgt ervoor dat een gehoorkap voor helmmontage
comfortabel zit
met gemakkelijk vervangbare lederen zweetband
in het zwaartepunt van de helm zit een makkelijke, verstelbare bevestiging met snelsluiting voor
accessoires zoals een headset en een vizier
vier punts textiel binnenwerk
gewicht: 340 gram
verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm

De G2000 is leverbaar in meerdere uitvoeringen (bijvoorbeeld zonder ventilatie, met kunststof
zweetband en met draaiknop).

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

3M Peltor veiligheidshelm G2000D

blauw

6.16.001.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G2000D

groen

6.16.002.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G2000D

geel

6.16.003.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G2000D

oranje

6.16.004.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G2000D

rood

6.16.005.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G2000D

wit

6.16.006.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

helm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
model G3000N is geventileerd en met kunststof zweetband
uitgevoerd met Uvicator Sensor. De schijf geeft aan wanneer helm aan vervanging toe is
afgeronde vormgeving voorkomt dat helm achter takken en andere voorwerpen blijft hangen
geoptimaliseerde ventilatie met meer ventilatiegaten dan bij een conventionele
geventileerde helm
een korte klep voor een wijder gezichtsveld
180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier naar de nek kan worden gekeerd,
bijvoorbeeld in het geval van ruimtegebrek of bij het beklimmen van masten
met draaiknop voor optimale pasvorm
gewicht: 310 gram
verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm

De G3000 is leverbaar in meerdere uitvoeringen
(bijvoorbeeld zonder ventilatie).
Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

3M Peltor veiligheidshelm G3000N

blauw

6.16.093.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000N

geel

6.16.094.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000N

oranje

6.16.096.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000N

rood

6.16.097.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000N

wit

6.16.098.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000N

groen

6.16.099.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000N

hi-viz

6.16.091.00
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The power

to protect your world
Als professional in de bouw of industrie wilt u vooral prettig kunnen werken. Met goede materialen en
kwaliteitsgereedschap. Maar werkt het niet nog een stuk prettiger als u weet dat u ook veilig werkt? 3M helpt met
veiligheidsproducten die bescherming en comfort combineren.
Veilig en prettig werken
3M Professionele Veiligheid ontwikkelt producten waardoor de professional in de bouw en industrie veilig en prettig
kan werken. Dat u zich gemakkelijk kunt bewegen, vindt 3M namelijk net zo belangrijk als uw veiligheid. Steeds
weer introduceren wij producten die niet alleen beschermen, maar die ook nog eens comfortabel zitten. Want dan
draagt u ze met plezier en werkt u altijd veilig. De wereldwijde fabricagefaciliteiten en de meest geavanceerde
technologie worden volledig ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsproducten. Zo komen wij met een
steeds completer assortiment waarmee aan elke vraag naar veiligheid, beveiliging en bescherming kan worden
voldaan.
Het volledige aanbod en alles over Professionele Veiligheid vindt u op www.3MSafety.nl.

Veiligheidshelmen

3m peltor

3M Peltor veiligheidshelm G3000D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

helm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
model G3000D is geventileerd en met lederen zweetband
uitgevoerd met Uvicator Sensor. De schijf geeft aan wanneer de helm aan vervanging toe is
de afgeronde vormgeving voorkomt dat de helm achter takken en andere voorwerpen blijft hangen
geoptimaliseerde ventilatie met meer ventilatiegaten dan bij een conventionele geventileerde helm
een korte klep voor een wijder gezichtsveld
180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier naar de nek kan worden gekeerd, bijvoorbeeld in het
geval van ruimtegebrek of bij het beklimmen van masten
de nekband zorgt voor de stabiliteit van de helm op het hoofd en is gemakkelijk instelbaar
met lederen zweetband
gewicht: 310 gram
verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm

De G3000 is leverbaar in meerdere uitvoeringen (bijvoorbeeld zonder ventilatie).

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

3M Peltor veiligheidshelm G3000D

hi-viz neo groen

6.16.105.00

3M Peltor veiligheidshelm G3000D

oranje

6.16.106.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000D

rood

6.16.108.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000D

wit

6.16.112.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000D

blauw

6.16.115.80

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000D

geel

6.16.115.85

V

3M Peltor veiligheidshelm G3000D

groen

6.16.116.00

V

3M Peltor veiligheidshelm G3001 1000V
• deze helm heeft dezelfde goedkeuring als de G3001 met extra goedkeuring volgens EN 50365,
1000-volt test
• helm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
• uitgevoerd met Uvicator Sensor. De schijf geeft aan wanneer de helm aan vervanging toe is
• de afgeronde vormgeving voorkomt dat de helm achter takken en andere voorwerpen blijft hangen
• geoptimaliseerde ventilatie met meer ventilatiegaten dan bij een conventionele geventileerde helm
• een korte klep voor een wijder gezichtsveld
• 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier naar de nek kan worden gekeerd, bijvoorbeeld in het
geval van ruimtegebrek of bij het beklimmen van masten
• de nekband zorgt voor de stabiliteit van de helm op het hoofd en is gemakkelijk instelbaar
• met lederen zweetband
• zonder ventilatie
• gewicht: 310 gram
• verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm

Uitvoering
3M Peltor veiligheidshelm G3001 1000V

Kleur

Artikelnr

wit

6.16.033.00

Vrd
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3M peltor / accessoires

3M Peltor bosbouwsets
• selecteer de gewenste complete bescherming voor hoofd, gehoor en gelaat met een systeem
• 3M heeft meerdere bosbouwsets die gebaseerd zijn op de verschillende typen helmen
(G22, G2000 en G3000)
• alle helmen zijn van ABS materiaal, dus uiterst sterk en veilig in gebruik
• bij de G2000 en G3000 is de Uvicator toegevoegd. Met deze sensor kunt u veilig en nauwkeurig
nagaan wanneer uw helm vervangen moet worden door te veel UV-straling

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor bosbouwset G22DGU51V5C = G22D helm geel
+ Optime I gehoorkap + V5C gaasvizier

6.19.270.00

3M Peltor bosbouwset G3000DUOR52V5J = G3000D helm oranje
+ Optime II gehoorkap + V5J gaasvizier

6.19.420.00

3M Peltor bosbouwset G3000NOR31V5C = G3000N helm oranje
+ H31P3 gehoorkap + V5C gaasvizier

6.19.430.00

3M Peltor bosbouwset G3000DUOR52V5B = G3000D helm oranje
+ Optime II gehoorkap + V5B gaasvizier

6.19.440.00

3M Peltor bosbouwset G2000DORU31V4B-01 = G2000D helm oranje
+ H31P3 gehoorkap + V4B gaasvizier

6.19.350.00

V

3M Peltor bosbouwset G2000DUGU31V4B = G2000D helm geel
+ H31P3 gehoorkap + V4B gaasvizier

6.19.360.00

V

3M Peltor geïntegreerde veiligheidsbrillen
•
•
•
•
•

schokbestendige lens
bestand tegen statische en chemische beschadigingen
lichtgewicht lens
de lens wordt in een handomdraai aan het binnenwerk van de helmen van 3M Peltor bevestigd
dankzij een gepatenteerde constructie kan de lens eenvoudig tussen de schaal en het binnenwerk
worden geschoven
• de zijarmen scharnieren op meerdere plaatsen, zodat deze volledig afstelbaar zijn
• de geïntegreerde lens zit tegen de wangen aan en zorgt voor een uitstekende bescherming tegen
rondvliegende deeltjes, stof, e.d.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor geïntegreerde bril V6E, heldere lens

6.24.065.00

V

3M Peltor geïntegreerde bril V6B, donkere lens

6.24.066.00

V

3M Peltor geïntegreerde bril V6C, gele lens

6.24.067.00

3M Fahrenheit ruimzichtbril voor helmen
•
•
•
•
•
•

dit model is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de veiligheidshelm 3M Peltor G3000
de instelbare nylon hoofdband klikt in het eerste gat aan de binnenkant van de helm
wanneer de ruimzichtbril niet wordt gebruikt, kan deze eenvoudigweg boven de helm worden gezet
condenswerende acetaatlens en gesloten celschuim voor hoger draagcomfort en betere hygiëne
in tegenstelling tot normale schuimstof absorbeert deze geen vocht, stofdeeltjes en chemicaliën
niet geventileerd, AS-AF coating, UV filter

Uitvoering
3M Fahrenheit ruimzichtbril voor helmen (71360-00007)
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Artikelnr
7.17.322.00

Vrd

3M peltor accessoires
/ honeywell

Veiligheidshelmen
3M Peltor helmaccessoires

• 3M Peltor levert een breed assortiment accessoires waarmee de helm aan de individuele behoeften
wordt aangepast
• zoals alle overige producten van 3M Peltor zijn de accessoires volledig op elkaar afgestemd,
zonder compromis met de veiligheid

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Binnenwerk 3M Peltor G2D met lederen zweetband

6.24.635.00

V

Binnenwerk 3M Peltor G2C met kunststof zweetband

6.24.630.00

3M Peltor standaard zweetband HYG3, voor alle helmen

6.24.709.00

V

3M Peltor lederen zweetband HYG4, voor alle helmen

6.24.710.00

V

3M Peltor kinbevestigingsband GH1 zwart

6.24.050.00

V

3M Peltor kinbevestigingsband GH2 t.b.v. G2000 helmen

6.24.045.00

3M Peltor kinbevestigingsband GH4 t.b.v. G3000 helmen

6.24.051.00

3M Peltor neklap GR1C buitenbevestiging, oranje

6.24.060.00

V

3M Peltor neklap GR3C binnenbevestiging, oranje

6.24.070.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A59
•
•
•
•
•
•

4-punts plastic binnenwerk met zweetband
eenvoudig aanpasbaar systeem (drukknop harnas) met in elkaar grijpende tanden voor een stevige grip
HDPE schaal (waterdicht), de schaal is 1.000 volt getest
voorzien van steekgaten voor bevestiging van gelaatsscherm en/of oorkap
gewicht: 306 gram
verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Honeywell veiligheidshelm Peak A59 (933154.1)

marineblauw

6.16.221.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A59 (933154.2)

hemelsblauw

6.16.222.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A59 (933151)

geel

6.16.225.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A59 (933155)

oranje

6.16.226.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A59 (933152)

rood

6.16.228.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A59 (933150)

wit

6.16.232.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A59 (933156)

grijs

6.16.233.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A59 (933153)

groen

6.16.235.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A69
•
•
•
•
•
•

6-punts nylon binnenwerk met zweetband
eenvoudig aanpasbaar systeem (drukknop harnas) met in elkaar grijpende tanden voor een stevige grip
HDPE schaal (waterdicht), de schaal is 1.000 volt getest
voorzien van steekgaten voor bevestiging van gelaatsscherm en/of oorkap
gewicht: 338 gram
verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Honeywell veiligheidshelm Peak A69 (933174-1)

marineblauw

6.16.180.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A69 (933174-2)

hemelsblauw

6.16.182.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A69 (933171)

geel

6.16.185.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A69 (933175)

oranje

6.16.186.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A69 (933172)

rood

6.16.188.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A69 (933170)

wit

6.16.192.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A69 (933173)

groen

6.16.195.00

V
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honeywell

Honeywell veiligheidshelm Peak A69R
•
•
•
•
•
•
•

6-punts nylon binnenwerk met zweetband
draaiknop sluiting, de hoofdband met een draaiknopsluiting zorgt voor een perfecte pasvorm
HDPE schaal (waterdicht)
de schaal is 1.000 volt getest
voorzien van steekgaten voor bevestiging van gelaatsscherm en/of oorkap
gewicht: 379 gram
verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Honeywell veiligheidshelm Peak A69R (933184-1)

marineblauw

6.16.280.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A69R (933184-2)

hemelsblauw

6.16.281.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A69R (933181)

geel

6.16.285.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A69R (933185)

oranje

6.16.286.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A69R (933182)

rood

6.16.288.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A69R (933180)

wit

6.16.292.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A69R (933186)

grijs

6.16.293.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A69R (933183)

groen

6.16.295.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79
•
•
•
•
•
•
•

4-punts nylon binnenwerk met zweetband
eenvoudig aanpasbaar systeem (drukknop harnas) met in elkaar grijpende tanden voor een stevige grip
HDPE schaal (waterdicht)
de schaal is 1.000 volt getest
voorzien van steekgaten voor bevestiging van gelaatsscherm en/of oorkap
gewicht: 331 gram
verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Honeywell veiligheidshelm Peak A79 (933164-1)

marineblauw

6.16.200.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79 (933164-2)

hemelsblauw

6.16.201.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A79 (933161)

geel

6.16.205.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79 (933165)

oranje

6.16.206.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79 (933162)

rood

6.16.208.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79 (933160)

wit

6.16.212.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79 (933163)

groen

6.16.215.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R
•
•
•
•
•
•
•

4-punts nylon binnenwerk met zweetband
draaiknop sluiting, de hoofdband met een draaiknopsluiting zorgt voor een perfecte pasvorm
HDPE schaal (waterdicht)
de schaal is 1.000 volt getest
voorzien van steekgaten voor bevestiging van gelaatsscherm en/of oorkap
gewicht: 372 gram
verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm

Uitvoering

454

Kleur

Artikelnr

Vrd

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R (933194-1)

marineblauw

6.16.260.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R (933194-2)

hemelsblauw

6.16.261.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R (933191)

geel

6.16.265.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R (933195)

oranje

6.16.266.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R (933192)

rood

6.16.268.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R (933190)

wit

6.16.272.00

V

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R (933196)

grijs

6.16.273.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R (933193)

groen

6.16.275.00

Honeywell veiligheidshelm Peak A79R (933197)

roze

6.16.278.00

Veiligheidshelmen

honeywell / accessoires

Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4-punts nylon binnenwerk met zweetband en kruinkussentje
draaiknop sluiting, de hoofdband met een draaiknopsluiting zorgt voor een perfecte pasvorm
waterdichte schaal zonder regengoot
gemaakt van speciaal polyethyleen, daardoor ontstaat een sterke lichtgewicht helm
4 kinbandverankeringspunten
met verkorte klep, wat een beter zicht naar boven verschaft
ideaal voor werknemers die klimmen, vaak omhoog moeten kijken of een breed zichtveld nodig hebben
brengt gelaatsschermen en lasschilden dichter bij het gezicht
gewicht: 386 gram
verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 60 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR (933320)

marineblauw

6.16.380.00

V

Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR (933321)

hemelsblauw

6.16.381.00

Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR (933360)

grijs

6.16.382.00

Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR (933330)

geel

6.16.385.00

Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR (933350)

oranje

6.16.386.00

Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR (933310)

zwart

6.16.391.00

Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR (933300)

wit

6.16.392.00

V

Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR (933340)

groen

6.16.395.00

V

Artikelnr

Vrd

Honeywell Chin Strap, 2-punts bevestiging, elastiek, t.b.v. PEAK en K2
helmen (633115)

6.24.013.00

Honeywell Chin Strap, 4-punts bevestiging, nylon, t.b.v. K2 helmen
(633105)

6.24.012.00

Honeywell Chin Strap, textiel, t.b.v. Peak helmen (633103)

6.24.010.00

V

Honeywell zweetband
• geschikt voor Peak en K2 helmen

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Honeywell zweetband Nomaz (633122)

6.24.720.00

V

Honeywell zweetband badstof met Velcro (633123)

6.24.721.00

Honeywell Chin Strap
• geschikt voor Peak en/of K2 helmen
• met zwarte kinbeschermer

Uitvoering

V
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MSA veiligheidshelm V-Gard
• de V-Gard is gemaakt van harde UV-bestendig High Density polyethyleen en daardoor licht,
comfortabel en extreem sterk
• niet-geventileerde helmschaal
• superieur draagcomfort door in hoogte verstelbaar ratchet van textiel
• ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• gewicht: 350 gram
• verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm (Fas-Trac) en 52 t/m 62 cm (Staz-On)
De MSA V-Gard is leverbaar met Staz-On binnenwerk (4-punts kruinband van textiel met
schuifverstelling) of met Fas-Trac binnenwerk (4-punts kruinband met draaiknopverstelling).

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

MSA veiligheidshelm V-Gard met Staz-On (GV111)

wit

6.16.860.00

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Staz-On (GV121)

geel

6.16.860.10

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Staz-On (GV131)

rood

6.16.860.20

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Staz-On (GV141)

groen

6.16.860.30

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Staz-On (GV151)

blauw

6.16.860.40

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Staz-On (GV161)

oranje

6.16.860.50

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Fas-Trac (GV112)

wit

6.16.861.00

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Fas-Trac (GV122)

geel

6.16.861.10

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Fas-Trac (GV132)

rood

6.16.861.20

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Fas-Trac (GV142)

groen

6.16.861.30

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Fas-Trac (GV152)

blauw

6.16.861.40

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Fas-Trac (GV162)

oranje

6.16.861.50

V

MSA veiligheidshelm V-Gard met Fas-Trac (GV192)

fluororanje

6.16.861.60

V

MSA veiligheidshelm V-Gard 200
• de V-Gard 200 is een stijlvolle veiligheidshelm van hoge kwaliteit voor uiteenlopende toepassingen
• de helm is gemaakt van een hoge kwaliteit ABS, heeft een licht gebogen klep voor een vergroot
gezichtsveld en is met name geschikt in combinatie met gehoorbescherming en oogbescherming
• geavanceerd ontwerp met ventilatie voor een verbeterd comfort
• optioneel geïntegreerde oogbescherming (inklapbaar)
• ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• gewicht: 360 gram
• verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm (Fas-Trac) en 52 t/m 62 cm (Staz-On)
De MSA V-Gard 200 is leverbaar met Staz-On binnenwerk (4-punts kruinband van textiel met
schuifverstelling) of met Fas-Trac binnenwerk (4-punts kruinband met draaiknopverstelling).

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

wit

6.16.862.00

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Staz-On (GV621)

geel

6.16.862.10

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Staz-On (GV631)

rood

6.16.862.20

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Staz-On (GV611)

456

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Staz-On (GV641)

groen

6.16.862.30

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Staz-On (GV651)

blauw

6.16.862.40

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Staz-On (GV661)

oranje

6.16.862.50
6.16.862.60

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Staz-On (GV6A1)

fluorgeel

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Fas-Trac (GV612)

wit

6.16.863.00

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Fas-Trac (GV622)

geel

6.16.863.10
6.16.863.20

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Fas-Trac (GV632)

rood

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Fas-Trac (GV642)

groen

6.16.863.30

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Fas-Trac (GV652)

blauw

6.16.863.40

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Fas-Trac (GV662)

oranje

6.16.863.50

MSA veiligheidshelm V-Gard 200 met Fas-Trac (GV6A2)

fluorgeel

6.16.863.60

Vrd

Veiligheidshelmen

msa

MSA veiligheidshelm V-Gard 500
• met Fas-Trac binnenwerk, geventileerd of ongeventileerd
• de V-Gard 500 is een kwalitatief hoogwaardige veiligheidshelm voor diverse toepassingen
• de helm is gemaakt van hoge kwaliteit ABS met regengoot, en speciaal geschikt in
combinatie met gehoorbescherming
• regengoot voor beter comfort onder alle omstandigheden
• ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• binnenwerk: 4-punts kruinband met draaiknopverstelling
• gewicht: 400 gram
• verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm

De MSA V-Gard 500 is ook leverbaar met Staz-On
binnenwerk (4-punts kruinband van textiel met
schuifverstelling) geventileerd of ongeventileerd.
Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, geventileerd (GV412)

wit

6.16.865.00

V

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, geventileerd (GV422)

geel

6.16.865.10

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, geventileerd (GV432)

rood

6.16.865.20

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, geventileerd (GV442)

groen 6.16.865.30

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, geventileerd (GV452)

blauw 6.16.865.40

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, geventileerd (GV462)

oranje 6.16.865.50

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, geventileerd (GV472)
MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, geventileerd (GV482)

grijs

V

6.16.865.60

zwart 6.16.865.70

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, ongeventileerd (GV512)

wit

6.16.867.00

V

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, ongeventileerd (GV522)

geel

6.16.867.10

V

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, ongeventileerd (GV532)

rood

6.16.867.20

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, ongeventileerd (GV542)

groen 6.16.867.30

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, ongeventileerd (GV552)

blauw 6.16.867.40

V

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, ongeventileerd (GV562)

oranje 6.16.867.50

V

MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, ongeventileerd (GV572)
MSA veiligheidshelm V-Gard 500 met Fas-Trac, ongeventileerd (GV582)

grijs

6.16.867.60

zwart 6.16.867.70

MSA veiligheidshelm V-Gard 520
• ABS veiligheidhelm met korte klep/rand voor het werken op hoogte, in kleine ruimtes en andere
industriële toepassingen
• met regengoot voor beter comfort onder alle omstandigheden
• ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• niet geventileerd
• Fas-Trac binnenwerk: 4-punts kruinband met draaiknopverstelling
• gewicht: 390 gram
• verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
Deze helm is ook leverbaar met Staz-On binnenwerk (4-punts kruinband van textiel met schuifverstelling)
en in de kleuren: geel, rood, groen, blauw en oranje.

Uitvoering
MSA veiligheidshelm V-Gard 520 (GV912)

Kleur

Artikelnr

Vrd

wit

6.16.871.00

V
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Veiligheidshelmen

msa

MSA veiligheidshelm ThermalGard
•
•
•
•
•
•
•
•

ThermalGard veiligheidshelmen zijn zeer sterk en licht van gewicht
ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
voor gebruik tijdens werkzaamheden waarbij hoge temperaturen kunnen vrijkomen
schaal is gemaakt van glasvezelversterkt nylon
beschermt tegen stoten en gesmolten metaal
niet geventileerd
Fas-Trac binnenwerk: 4-punts kruinband met draaiknopverstelling
verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

MSA veiligheidshelm ThermalGard met Fas-Trac (GV815)

wit

6.16.856.00

V

MSA veiligheidshelm ThermalGard met Fas-Trac (GV825)

geel

6.16.857.00

MSA bosbouw kits
• voor werk in de bosbouw heeft MSA een speciale kit samengesteld die hoofd-, gezichts- en
gehoorbescherming bevat
• de V-Gard 500 verzekert u van een verhoogde brede duurzaamheid
• het ventilatiesysteem op de top van de schaal en de regengoot bieden een goed comfort
• de gehoorkappen en het vizier zijn gemakkelijk te bevestigen aan de V-Gard 500 en sluiten goed
aan om zo binnendringing van een tak tussen het vizier en de gehoorkap te voorkomen
• een oranje neklap maakt deel uit van de kit
Inhoud bosbouw kits:
• MSA bosbouw kit GV462-0017004-000: V-Gard 500 oranje geventileerd met Fas-Trac binnenwerk
(GV462-0000000-000); gehoorkap left/RIGHT Medium geel (10087428); metalen gaasvizier
(10116557); neklap PVC oranje (GA9005); MSA V-Gard frame (10121266)
• MSA bosbouw kit GV462-0017044-000: V-Gard 500 oranje geventileerd met Fas-Trac binnenwerk
en Hi-viz stickers (GV462-0000040-000); gehoorkap left/RIGHT Medium geel (10087428);
metalen gaasvizier (10116557); neklap PVC oranje (GA9005); MSA V-Gard frame (10121266)
• MSA bosbouw kit GV462-0018004-000: V-Gard 500 oranje geventileerd met Fas-Trac binnenwerk
(GV462-0000000-000); gehoorkap left/RIGHT Medium geel (10087428); metalen gaasvizier met
kinbeschermer (10116558); neklap PVC oranje (GA9005); MSA V-Gard frame (10121266);
MSA V-Gard uittrekbaar kinbeschermer (10115828)
• MSA bosbouw kit GV462-0018044-000: V-Gard 500 oranje geventileerd met Fas-Trac binnenwerk
en Hi-viz stickers (GV462-0000040-000); gehoorkap left/RIGHT Medium geel (10087428); metalen
gaasvizier met kinbeschermer (10116558); neklap PVC oranje (GA9005); MSA V-Gard frame
(10121266); MSA V-Gard uittrekbaar kinbeschermer (10115828)
MSA kan u verschillende kits aanbieden voor andere toepassingen, (zoals een electriciën kit) met alleen
helm, vizier en gehoorkappen.

Uitvoering

458

Artikelnr

MSA bosbouw kit GV462-0017004-000

6.19.700.00

MSA bosbouw kit GV462-0017044-000

6.19.701.00

MSA bosbouw kit GV462-0018004-000

6.19.702.00

MSA bosbouw kit GV462-0018044-000

6.19.703.00

Vrd

Veiligheidshelmen

msa accessoires

MSA binnenwerken
• er zijn verschillende soorten binnenwerk verkrijgbaar om de veiligheidshelmen aan ieders behoeften
aan te kunnen passen
• de MSA helmen zijn leverbaar met Staz-On binnenwerk (4-punts kruinband van textiel met
schuifverstelling) of met Fas-Trac binnenwerk (4-punts kruinband met draaiknopverstelling)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA Fas-Trac binnenwerk (10109261)

6.16.812.06

V

MSA Staz-On binnenwerk (10109230)

6.24.695.00

V

MSA neklap Nomex
• neklappen bieden bescherming tegen zon, wind en regen, stof, vuil en opspattende vloeistof
• gemaakt van vlamvertragende Nomex

Uitvoering

Artikelnr

MSA neklap Nomex (T1900700)

Vrd

6.16.574.00

MSA kinband
• kinbanden kunnen worden gebruikt bij veiligheidshelmen
• de kinbanden zijn goedgekeurd voor gebruik bij MSA veiligheidshelmen en zo ontworpen dat bij
verwurging de kinbanden loslaten
• verstelbaar
• extra beveiliging bij werken op hoogte of bij sterke wind

Uitvoering

Artikelnr

MSA kinband geweven (258213)

6.24.006.00

MSA kinband elastisch (259378)

6.24.007.00

Vrd
V

MSA Stow-Away inklapbaar vizier
• het inklapbare vizier wordt in de helm zelf opgeborgen als geen oogbescherming is vereist
• uiterst comfortabel, zonder drukpunten achter de oren, kan niet afvallen en zit niet in de weg van
de op de helm bevestigde gehoorkappen
• volledig geïntegreerde hoofd- en oogbescherming
• is beschermd tegen beschadiging wanneer niet in gebruik
• niet geschikt voor MSA V-Gard 500

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA Stow-Away inklapbaar vizier, transparant (10002674)

7.34.452.00

V

MSA Stow-Away inklapbaar vizier, getint (10002675)

7.34.453.00
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Veiligheidshelmen

msa accessoires

MSA V-Gard voering gebreide muts
•
•
•
•

stijlvolle helm/pet muts
wordt niet aan helm bevestigd, kan onder elk model helm/pet worden gedragen
perfecte oorbescherming zonder het zicht te belemmeren
100% hoogwaardige acryl, 12,5 mm dik

Uitvoering

Artikelnr

MSA V-Gard voering gebreide muts (10118417)

Vrd

6.24.539.00

MSA V-Gard Select liner vlamvertragend
•
•
•
•
•
•
•

verbonden met helm door velcro strips
twee lagen stof, 10 mm dik
waterafstotend
vlambestendig tot 50 wasbeurten
gewatteerde oorflappen die uitstekend passen op gehoorbescherming
heldergele voering met reflecterende strepen voor betere zichtbaarheid
geschikt voor zeer koude omstandigheden met verminderde zichtbaarheid of (nachtelijke) werkzaamheden

Uitvoering

Artikelnr

MSA V-Gard Select liner vlamvertragend (10118424)

Vrd

6.24.538.00

MSA V-Gard Supreme liner 2-delig vlamvertragend
•
•
•
•
•
•

meerdere lagen vlambestendige stof
hoofdgedeelte waterafstotend
stof kan vlambogen weerstaan tot een ATPV van 8 cal/cm²
zakje binnenzijde nek voor een warmte-patch
met rits, hoogwaardig vlambestendig gebreid nekgedeelte voor meer bescherming
geschikt voor extreem koude omstandigheden, met volledige nek- en gezichtsbescherming

Uitvoering
MSA V-Gard Supreme liner 2-delig vlamvertragend (10118427)

460

Artikelnr
6.24.541.00

Vrd

Veiligheidshelmen

uvex

uvex veiligheidshelm pheos B
•
•
•
•
•
•
•

maximaal draagcomfort door climazone ventilatie systeem
met ruimzichtbril houder, zodat de bril bevestigd blijft bij werken op hoogte
een zaklamp kan worden aangebracht aan de adapter aan de voorkant van de helm
ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
met 3 variabele ventilatieopeningen
met verstelbaar binnenwerk voor een comfortabele pasvorm
verstelbaar binnenwerk: 51 t/m 61 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

uvex veiligheidshelm pheos B (9772-020)

wit

6.70.300.00

uvex veiligheidshelm pheos B (9772-120)

geel

6.70.301.00

uvex veiligheidshelm pheos B (9772-220)

oranje

6.70.302.00

uvex veiligheidshelm pheos B (9772-320)

rood

6.70.303.00

uvex veiligheidshelm pheos B (9772-520)

blauw

6.70.304.00

uvex veiligheidshelm pheos B (9772-920)

zwart

6.70.305.00

Vrd

uvex veiligheidshelm pheos B-WR
•
•
•
•
•
•

maximaal draagcomfort door climazone ventilatie systeem
met ruimzichtbril houder, zodat de bril bevestigd blijft bij werken op hoogte
een zaklamp kan worden aangebracht aan de adapter aan de voorkant van de helm
ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
met 3 variabele ventilatieopeningen
met verstelbaar binnenwerk en systeem voor individuele breedte-instelling voor een comfortabele
pasvorm
• verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
Ook leverbaar met korte klep, model pheos B-S-WR 9772.

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

uvex veiligheidshelm pheos B-WR (9772-030)

wit

6.70.310.00

uvex veiligheidshelm pheos B-WR (9772-130)

geel

6.70.311.00

uvex veiligheidshelm pheos B-WR (9772-230)

oranje

6.70.312.00

uvex veiligheidshelm pheos B-WR (9772-530)

blauw

6.70.313.00

uvex veiligheidshelm pheos B-WR (9772-930)

zwart

6.70.314.00

Vrd

uvex veiligheidshelm airwing B
•
•
•
•
•
•

materiaal: polyethyleen
6-punts binnenwerk met textielen draagbanden
regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
gewicht: 365 gram
verstelbaar binnenwerk: 51 t/m 61 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidshelm airwing B (9762-520)

blauw

6.70.010.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B (9762-020)

wit

6.70.010.22

V

uvex veiligheidshelm airwing B (9762-920)

zwart

6.70.011.00

uvex veiligheidshelm airwing B (9762-420)

groen

6.70.015.00

uvex veiligheidshelm airwing B (9762-320)

rood

6.70.018.00

uvex veiligheidshelm airwing B (9762-120)

geel

6.70.020.00

uvex veiligheidshelm airwing B (9762-220)

oranje

6.70.026.00

V
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Veiligheidshelmen

uvex

uvex veiligheidshelm airwing B-WR
•
•
•
•
•
•
•

materiaal: polyethyleen
met lederen zweetband
6-punts binnenwerk met textielen draagbanden en draaiknopverstelling
regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
gewicht: 375 gram
verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidshelm airwing B-WR (9762-530)

blauw

6.70.100.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B-WR (9762-130)

geel

6.70.105.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B-WR (9762-230)

oranje

6.70.106.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B-WR (9762-330)

rood

6.70.108.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B-WR (9762-030)

wit

6.70.112.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B-WR (9762-430)

groen

6.70.115.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B-WR (9762-630)

lime

6.70.116.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B-S-WR
•
•
•
•
•
•
•
•

materiaal: polyethyleen
met korte klep
met lederen zweetband
6-punts binnenwerk met textielen draagbanden en draaiknopverstelling
regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
gewicht: 370 gram
verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidshelm airwing B-S-WR (9762-531)

blauw

6.70.080.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B-S-WR (9762-131)

geel

6.70.085.00

V

uvex veiligheidshelm airwing B-S-WR (9762-231)

oranje

6.70.086.00

uvex veiligheidshelm airwing B-S-WR (9762-331)

rood

6.70.088.00

uvex veiligheidshelm airwing B-S-WR (9762-031)

wit

6.70.092.00

uvex veiligheidshelm airwing B-S-WR (9762-431)

groen

6.70.095.00

V

uvex bosbouwset airwing 9763
• een set speciaal voor de bosbouw ontwikkeld
• de helm heeft drie verstelbare ventilatie openingen, waardoor het mogelijk is de temperatuur te
regelen
• met verstelbaar binnenwerk met draaiknopverstelling
• het gaas vizier kan worden vergrendeld
• de uvex dBex 3000 H gehoorkappen voltooien de bescherming
• kleur: oranje

Uitvoering
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Artikelnr

uvex bosbouwset I airwing 9763-232, met nylon mesh vizier

6.70.190.00

uvex bosbouwset II airwing 9763-233, met metaal mesh vizier

6.70.195.00

Vrd

Veiligheidshelmen

uvex accessoires

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-510, t.b.v. helmbevestiging
• transparante ruit en grijs/blauw montuur
• zeer comfortabel voor de drager door de duo componenten technologie, de combinatie van 2 verschillende materialen (harde en zachte componenten) betekent dat de druk nooit een probleem wordt,
ook na langer dragen
• kan gedragen worden over de meeste brillen
• materiaal ruit: polycarbonaat (code B)
• coating: supravision HC-AF
• bescherming tegen vloeistofdruppels en spatten (code 3) en tegen grofstof (code 4)
• bescherming tegen gesmolten metaal (code 9)
• helm en gehoorkappen zijn niet inbegrepen

Uitvoering

Artikelnr

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-510,  t.b.v. helmbevestiging

Vrd

7.17.579.00

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-544, t.b.v. helmbevestiging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acetaat ruit en grijs transparant montuur
onbeperkt zicht door Super Panorama ruit met 180° gezichtsveld
perfecte en drukvrije aansluiting op het gezicht
optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame
uitstekend ventilatiesysteem
anti-fog lens
past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de veren van de bril
gematteerde bovenkant om lichtreflexen van boven te voorkomen
eenvoudig te verwisselen
helm en gehoorkappen zijn niet inbegrepen

Uitvoering

Artikelnr

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-544,  t.b.v. helmbevestiging

Vrd

7.17.591.00

uvex helmadapter 9924-010
• uvex adapter voor montage van ruimzichtbrillen 9302-510 en 9301-544 op de airwing en pheos
helmen zonder gehoorkappen

Uitvoering

Artikelnr

uvex helmadapter 9924-010

Vrd

6.24.280.00

uvex kinriem 9790-005
• lederen kinriem t.b.v. airwing en pheos helmen

Uitvoering
uvex kinriem 9790-005

Artikelnr

Vrd

6.24.030.00

V

uvex kinband 9790-007
•
•
•
•

4-punts kinband met snelsluiting t.b.v. airwing en pheos helmen
quick-release bevestiging
in lengte verstelbaar
met kin pad

Uitvoering

Artikelnr

uvex kinriem 9790-007

Vrd

6.24.032.00

uvex zweetband 9760-005
• zweetband t.b.v. airwing en pheos helmen
• gemaakt van imitatie leder
• verpakt per 10 stuks

Uitvoering
uvex zweetband 9760-005

Artikelnr

Vrd

6.24.600.00

V
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Stootpetten
uvex u-cap premium 9794-310
• veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812 biedt bescherming tegen schaafwonden en
stoten
• gebogen zijkanten zorgen voor een veilige en comfortabele pasvorm tijdens het dragen van
oorbeschermers
• reflecterende biezen bieden meer veiligheid als gevolg van een grotere zichtbaarheid
• de verstelbare band op de achterkant zorgt voor optimale pasvorm

Uitvoering

Artikelnr

uvex u-cap premium 9794-310, antraciet

Vrd

6.70.260.00

uvex u-cap hi-viz 9794
• veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812 biedt bescherming tegen schaafwonden
en stoten
• deze uitvoering van de u-cap is verkrijgbaar in fel geel of oranje en is de perfecte aanvulling op
bestaande reflectie kleding
• de kleuren van de gebruikte stoffen voldoen aan de eisen van de EN 471 norm
• naast de reflecterende biezen, bestaat de verstelbare band ook uit reflecterend materiaal

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

uvex u-cap hi-viz 9794-800        

geel

6.70.250.00

uvex u-cap hi-viz 9794-900       

oranje

6.70.251.00

Vrd

Honeywell Proficap
• stijlvolle industriële veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812
• het ontwerp bestaat uit een baseballpet waar een ABS beschermende kap in is bevestigd
• gewicht: 386 gram

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Honeywell Proficap (A168199)

blauw

6.32.650.00

V

Protector First Base+ Cap HC22
• veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812
• wasmachinebestendig
• maten: 52 t/m 65 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Protector First Base+ Cap HC22

marineblauw

6.32.550.00

V

Protector First Base+ Cap HC22

korenblauw

6.32.551.00

Protector First Base+ Cap HC22

zwart

6.32.561.00

Protector First Base+ Cap HC22

grijs

6.32.563.00

V
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Alpinehelmen
Petzl Vertex Best
• comfortabele helm voor werken op hoogte en hulpverlening die voldoet aan de normen EN 397
en EN 12492
• voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit, voor een verbeterd comfort
• CenterFit regelsysteem houdt de helm mooi gecentreerd op het hoofd
• laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• inserts voor het bevestigen van een Vizir beschermvizier
• bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
• vier haakjes voor het aanbrengen van een hoofdlamp met een elastische band
• kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen tijdens een val
• schaal zonder ventilatie die beschermt tegen het elektrisch risico en projecties van smeltend metaal
• gewicht: 455 gram
• maten: 53 t/m 63 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Petzl Vertex Best (A10BYA)

geel

8.86.346.00

Petzl Vertex Best (A10BWA)

wit

8.86.346.10

Petzl Vertex Best (A10BBA)

blauw

8.86.346.20

Petzl Vertex Best (A10BNA)

zwart

8.86.346.30

Petzl Vertex Best (A10BOA)

oranje

8.86.346.40

Petzl Vertex Best (A10BRA)

rood

8.86.346.50

Vrd

Petzl Vertex Best Duo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comfortabele helm met ingewerkte dubbele lichtbron die voldoet aan de normen EN 397 en EN 12492
voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit, voor een verbeterd comfort
CenterFit regelsysteem houdt de helm mooi gecentreerd op het hoofd
laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen tijdens een val
schaal zonder ventilatie
met een stevige terreinlamp die waterdicht is tot op -5 meter (IP X8)
te kiezen uit twee krachtige lichtbronnen in functie van de activiteit: gefocusseerde verreikende
verlichting met regelbare zoom dankzij de halogeen lichtbron/lichtbron voor nabije verlichting met
drie verlichtingsniveaus
comfortabel en eenvoudig te gebruiken; vergrendelbare schakelaar om ongewenst aanschakelen te
vermijden
halogeen reservelampje in de optische houder van de lamp
gewicht: 625 gram (inclusief baterijen)
maten: 53 t/m 63 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

wit

8.86.346.60

Petzl Vertex Best Duo (A10BWE)

Vrd

Petzl Vertex Vent
• comfortabele helm met ventilatiegaten voor werken op hoogte en hulpverlening die voldoet aan de
normen EN 397 en EN 12492
• voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit, voor een verbeterd comfort
• CenterFit regelsysteem houdt de helm mooi gecentreerd op het hoofd
• ventilatiegaten met verschuifbare luiken, te bedienen aan de buitenkant, om de helm te ventileren
volgens de gebruiksomstandigheden
• laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier en bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
• vier haakjes voor het aanbrengen van een hoofdlamp met een elastische band
• kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen tijdens een val
• gewicht: 455 gram
• maten: 53 t/m 63 cm
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Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Petzl Vertex Vent (A10VNA)

zwart

8.86.328.20

Petzl Vertex Vent (A10VOA)

oranje

8.86.328.30

Petzl Vertex Vent (A10VWA)

wit

8.86.328.40

Petzl Vertex Vent (A10VRA)

rood

8.86.328.60

Petzl Vertex Vent (A10VYA)

geel

8.86.328.70

Petzl Vertex Vent (A10VBA)

blauw

8.86.328.80

Vrd

Alpinehelmen
Petzl Vertex ST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comfortabele helm voor de industrie die voldoet aan de normen EN 397 en EN 12492
voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit, voor een verbeterd comfort
CenterFit regelsysteem houdt de helm mooi gecentreerd op het hoofd
laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier
bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
vier haakjes voor het aanbrengen van een hoofdlamp met een elastische band
speciale kinband die ontklipt wordt als de helm blijft vasthaken (lagere resistentie dan 25 daN)
schaal zonder ventilatie
gewicht: 455 gram
maten: 53 t/m 63 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Petzl Vertex ST (A10SRA)

rood

8.86.328.10

Petzl Vertex ST (A10SWA)

wit

8.86.328.50

Vrd

Petzl Alveo Vent
• lichte helm met ventilatiegaten voor werken op hoogte en hulpverlening die voldoet aan de normen
EN 397 en EN 12492
• met comfortabele schuimrubber zodat je vergeet dat je hem op het hoofd hebt. De schokken worden
opgevangen doordat de interne schaal in uitgezet polystyreenschuim zich vervormt
• CenterFit regelsysteem houdt de helm mooi gecentreerd op het hoofd
• laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier
• bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
• vier haakjes voor het aanbrengen van een hoofdlamp met een elastische band
• kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen tijdens een val (hogere resistentie
dan 50 daN)
• gewicht: 340 gram
• maten: 53 t/m 63 cm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Petzl Alveo Vent (A20VWA)

wit

8.86.338.00

Petzl Alveo Vent (A20VYA)

geel

8.86.338.10

Petzl Alveo Vent (A20VRA)

rood

8.86.338.20

Vrd

MSA F2X-Trem
• helm met ventilatiegaten voor werken op hoogte en hulpverlening die voldoet aan de norm
EN 12492
• dankzij het ventilatiesysteem en de 3-punts kinband kan de F2X-Trem versie EN 12492 aan
nagenoeg alle soorten reddingsoperaties in een gevaarlijke omgeving worden aangepast
• dankzij zijn geringe gewicht en zijn ergonomische design belemmert hij u niet in uw bewegingen
• gewicht: 650 gram
• maten: 52 t/m 64 cm
Optioneel leverbaar: retroreflecterende striping in diverse kleuren, lamp XP, neklap, gehoorbescherming
en vizieren.

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

MSA F2X-Trem (GA3110100400-BA000)

wit

6.16.889.00

MSA F2X-Trem (GA3110100400-NA000)

zwart

6.16.889.10

MSA F2X-Trem (GA3110100400-RE000)

rood

6.16.889.20

MSA F2X-Trem (GA3110100400-IM000)

blauw

6.16.889.30

MSA F2X-Trem (GA3110100400-JD000)

geel

6.16.889.40

MSA F2X-Trem (GA3110100400-OB000)

fluor oranje

6.16.889.60

Vrd
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Alpinehelmen
uvex pheos alpine 9773
• multifunctionele helm voor het werken op hoogte en reddingsoperaties
• combinatie van industriële veiligheid helm met eigenschappen volgens de norm EN 397
met de eisen van een klimhelm (EN 12492)
• lichte ABS helmschaal
• 6-punts textiel binnenwerk zorgt voor een optimale pasvorm en comfort
• ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• bevestigingsmogelijkheid voor hoofdlampen
• met haakjes voor band om lamp of ruimzichtbril te bevestigen

Uitvoering
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Kleur

Artikelnr

uvex pheos alpine (9773-050)

wit

6.70.350.00

uvex pheos alpine (9773-150)

geel

6.70.351.00

uvex pheos alpine (9773-250)

oranje

6.70.352.00

uvex pheos alpine (9773-950)

zwart

6.70.353.00

Vrd

Toebehoren
Wintermuts afritsbaar
•
•
•
•

te dragen onder een veiligheidshelm
gemaakt van 100% polyester
vlamvertragend behandeld
met kinbevestiging

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Wintermuts afritsbaar

blauw

6.24.510.00

V

Wintermuts model Siberia
•
•
•
•
•

gevoerd model
waterdicht
met 2 oorkleppen en klep
met kliksluiting
1 maat (L/XL)

Uitvoering
Wintermuts model Siberia

Kleur

Artikelnr

Vrd

marineblauw

6.32.601.05

V

Bivakmuts van 100% acryl
• gemaakt van 100% acryl

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Bivakmuts van 100% acryl

blauw

6.32.470.00

V

Helly Hansen bivakmuts 75726 Roskilde Balaclava
•
•
•
•
•
•

kwaliteit: 57% merino wol/43% polypropyleen, 240 gr/m²
voor werk in koude omstandigheden
maximale vocht afvoer en snel drogend (Lifa Stay Dry Technology)
zacht aanvoelend
van nature anti bacterieel
isolerende merino wol

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd
V

Helly Hansen bivakmuts 75726 Roskilde Balaclava

zwart

6.32.484.00

Helly Hansen bivakmuts 75726 Roskilde Balaclava

blauw

6.32.485.00

Helly Hansen FR-AST bivakmuts 79868 Himmelbjerg Balaclava
• kwaliteit: 48,5% wol/ 48,5% FR viscose/3% inox, 200 gr/m²
• dubbele laag stof
• voorgewassen

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Helly Hansen FR-AST bivakmuts 79868 Himmelbjerg
Balaclava

zwart

6.32.488.00

V
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Toebehoren
Gevoerde 3M Thinsulate commandomuts
• gemaakt van 100% acryl
• 3M Thinsulate gevoerd
• one size fits all

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Gevoerde 3M Thinsulate commandomuts

zwart

6.32.547.00

V

Gevoerde 3M Thinsulate commandomuts

marineblauw

6.32.548.00

V

Joppermuts van 100% acryl
• gemaakt van 100% acryl
• one size fits all

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Joppermuts van 100% acryl
Joppermuts van 100% acryl

blauw

6.32.570.00

V

zwart

6.32.571.00

V

Laspet van vlamvertragend materiaal
• Amerikaans model
• diverse designs met diverse kleuren

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Laspet, maat 7 (56)

6.32.250.03

V

Laspet, maat 7 1/8 (57)

6.32.250.08

V

Laspet, maat 7 1/4 (58)

6.32.250.05

V

Laspet, maat 7 3/8 (59)

6.32.250.06

V

Laspet, maat 7 1/2 (60)

6.32.250.04

V

Laspet, maat 7 5/8 (61)

6.32.250.07

V

Monnikenkap van nerfleder
• Amerikaans model

Uitvoering
Monnikenkap nerfleder

Kleur

Artikelnr

Vrd

naturel

6.32.350.00

V

M-Wear monnikenkap FR 2383
• kwaliteit: 100% katoen
• vlamvertragend
EN 531

  Level A
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Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

M-Wear monnikenkap FR 2383

blauw

6.32.383.00

V

Disposables
Baret polypropyleen model Wokkel
•
•
•
•
•

clip model
lengte: 50 cm (uitgerekt)
latexvrij elastiek
verpakt per 100 stuks
doosverpakking: 10x100 stuks

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Baret polypropyleen model Wokkel

blauw

6.32.010.01

V

Baret polypropyleen model Wokkel

geel

6.32.015.01

V

Baret polypropyleen model Wokkel

rood

6.32.018.01

V

Baret polypropyleen model Wokkel

wit

6.32.022.01

V

Baret polypropyleen model Wokkel

groen

6.32.025.01

V

Baret polypropyleen model Wokkel,
detectable d.m.v. aluminium strip

blauw

6.32.010.11

V

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Baret polypropyleen model haarnet met klep

blauw

6.32.061.00

V

Baret polypropyleen model haarnet met klep

wit

6.32.063.00

V

Baret polypropyleen model pannenkoek
•
•
•
•
•
•

standaard mutsje voor in de voedingsindustrie
lengte: 53 cm (uitgerekt)
latexvrij elastiek
12 gr/m² kwaliteit
verpakt per 100 stuks
doosverpakking: 20x100 stuks

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Baret polypropyleen model pannenkoek

blauw

6.32.030.00

V

Baret polypropyleen model pannenkoek

wit

6.32.062.00

V

Baret polypropyleen model haarnet met klep
•
•
•
•

latexvrij elastiek
lengte 46 cm (uitgerekt)
verpakt per 100 stuks
doosverpakking: 10x100 stuks

Pet met klep polypropyleen
•
•
•
•

non-woven
latexvrij elastiek aan de achterkant
verpakt per 100 stuks
doosverpakking: 10x100 stuks

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Pet met klep polypropyleen

blauw

6.32.080.00

V

Pet met klep polypropyleen

wit

6.32.081.00

V
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Disposables

Pet met klep polypropyleen inclusief haarnet
•
•
•
•
•

non-woven
voor totale haaropvang
latexvrij elastiek
verpakt per 100 stuks
doosverpakking: 10x100 stuks

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Pet met klep polypropyleen inclusief haarnet

blauw

6.32.090.00

V

Pet met klep polypropyleen inclusief haarnet

wit

6.32.102.00

V

Baardmasker polypropyleen
• standaard maat
• latexvrij elastiek
• verpakt per 100 stuks

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Baardmasker polypropyleen

blauw

6.32.071.10

V

Baardmasker polypropyleen

wit

6.32.072.10

V

Capuchon gemaakt van Tyvek
•
•
•
•

kap en flens gefabriceerd met overlapping
elastiek rond de nek en het gezicht
one size fits all
verpakt per 100 stuks

Uitvoering
Capuchon gemaakt van Tyvek (TYV PH 30S WH LO)
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Kleur

Artikelnr

Vrd

wit

2.67.862.00

V

OOG- EN GELAATSBESCHERMING

7
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INLEIDING

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen.
Jaarlijks vinden dan ook helaas regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals
het verlies van gezichtsvermogen. Niet voor niets is daardoor de veiligheidsbril één van de
meest van toepassing zijnde persoonlijk beschermingsmiddel.
Vele gevaren kunnen soms onherstelbare oogschade tot gevolg hebben.
De verschillende industriële gevaren zijn:
• Mechanische gevaren (vaste deeltjes, stof, splinters, etc.)
• Chemische of biologische gevaren (spatten van zuren, oplosmiddel, besmet bloed,
gassen, etc.)
• Optische gevaren (ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, lasers, etc.)
• Thermische gevaren (hete vloeistoffen, spatten van gesmolten materiaal, vlammen, etc.)
• Ergonomische gevaren (onjuiste sterkte, verkeerde houding, etc.)
In eerste instantie moet gekeken worden naar maatregelen die het dragen van een veiligheidsbril overbodig maken.
Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden verkort. In andere gevallen moeten er veiligheidsbrillen
beschikbaar gesteld worden. Daarbij is er de keuze uit verschillende soorten en modellen.
We onderscheiden naar uitvoering 4 hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming:
• Veiligheidsbrillen
• Bescherm- en overzetbrillen
• Ruimzichtbrillen
• Gelaatsschermen

Veiligheidsbrillen
Veiligheidsbrillen beschermen alleen de ogen en zijn alleen geschikt tegen gevaren als (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en
vloeistofspatten die niet gevaarlijk zijn voor de huid. Een veiligheidsbril lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de lenzen
van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of speciaal kunststof zijn en het montuur van metaal of kunststof. Afhankelijk van
de omgevingstemperatuur en de gevraagde krasvastheid van
de lenzen, moet een veiligheidsbril worden gekozen.
Een veiligheidsbril moet voldoen aan de Europese norm EN 166 en bestaat uit een montuur of frame waarin, al
dan niet verwisselbaar, een centrale ruit of twee lenzen zijn aangebracht. Er bestaan ook diverse soorten coatings.
Hieronder worden de verschillende mogelijkheden verder toegelicht.

Lens materialen
De twee voornaamste types lenzen van een veiligheidsbril zijn gemaakt van mineraal glas (thermisch gehard of
chemisch gehard) of van een speciaal kunststof (polycarbonaat of cellulose acetaat).
Minerale glazen zijn zeer geschikt voor erg stoffige omgevingen waarbij krasbestendigheid of aantasting door
bepaalde chemische stoffen van doorslaggevend belang is. Ze zijn minder gevoelig voor krassen, hebben een
goede slagvastheid, maar zijn relatief zwaar en zijn gevoelig voor inbranden van las- en slijpvonken.
Kunststof lenzen zijn bruikbaar in bijna alle werkomgevingen. Ze zijn gemaakt van polycarbonaat of van cellulose
acetaat. Polycarbonaat (PC) lenzen zijn bijzonder slagvast en licht van gewicht. PC lenzen zijn standaard altijd
voorzien van een krasbestendige laag, maar zijn minder goed geschikt bij werken met agressieve chemicaliën.
Cellulose acetaat (AC) lenzen bezitten een goede krasweerstand en zijn vooral zeer goed geschikt voor
werkzaamheden met chemicaliën.
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Lenskleuren
De lenzen van een veiligheidsbril kunnen verschillen per kleur. Afhankelijk van
de werkzaamheden moet bekeken worden welke kleur lenzen erin gezet moeten
worden. Hieronder worden de meest voorkomende kleuren besproken.
Heldere (blanke) lens
Een veiligheidsbril met een heldere lens is geschikt is voor algemene mechanische
werkzaamheden voor binnen en buiten. Beschermt tegen impact en UV en heeft
geen vertekenend kleurbeeld.
Heldere CR39 lenzen bieden goede bescherming tegen krassen en chemicaliën,
maar beschermen niet tegen impact en UV.
Lenzen met hoog contrast
Amberkleurige (gele) lens
Een veiligheidsbril met een amberkleurige lens beschermt tegen impact, UV en
blauw licht (480 nm). De lens geeft een verhoogd contrast bij zwak licht en is
geschikt voor bijvoorbeeld oppervlakte-inspectie, jacht en mechanische
werkzaamheden.
Oranjekleurige lens
Een veiligheidsbril met een oranjekleurige lens beschermt tegen impact, UV en
blauw licht (480 nm). De lens verhoogd contrast en scherper zicht en verminderd
de vermoeidheid. Geschikt voor bijvoorbeeld oppervlakte-inspectie, medische
behandeling en mechanische werkzaamheden.
Zonnelenzen
Een veiligheidsbril met een zonnelens is vooral geschikt voor buitenshuis werkzaamheden en mechanische werkzaamheden met verblindend licht. Deze kleuren lenzen
worden dus voornamelijk gebruikt voor zonlicht en verblindend licht (goede
kleurherkenning). De lenzen hebben een bescherming tegen impact, UV-licht,
zonlicht en felle stralen door weerkaatsing van schadelijke lichtstralen.

I/O lens
Een veiligheidsbril met een I/O (indoor/outdoor) lens beschermt tegen impact,
UV en verblindend licht. Deze lens is te gebruiken bij zonnig en zwak licht: dankzij
de spiegelende coating aan de buitenkant van de lens kan een ongekleurde lens
worden gebruikt. Deze reflecteert het licht in plaats van het te absorberen.
Deze lens is vooral geschikt voor toepassingen waar werksituaties verschillen van
binnen naar buiten en andersom en voor werknemers die veel naar kunstlicht kijken,
zoals heftruckchauffeurs.
Laslenzen
Een veiligheidsbril met een groene (of grijze) laslens beschermt tegen impact,
UV-, zichtbaar en infrarood-licht. Deze lenzen zijn geschikt voor laswerkzaamheden
en hebben verschillende soorten tinten voor de diverse soorten werkzaamheden:
Lastint 1,7 = assistent lasser
Lastint 3,0 = solderen, snijden
Lastint 5,0 = autogeen lassen, snijden
Lastint 7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden
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Technische lenzen
Gepolariseerde lens
Een revolutionaire gedegradeerde behandeling voor het comfort van de ogen op
lange termijn. De behandeling B-Contrast is met name aangepast voor mensen die
kleurloze veiligheidsbrillen dragen. De lens filtert 99,99% van de UVA/UVB-stralen
tot 400 nm en meer dan 30% van het blauwe licht. De lens behoudt de
kleurherkenning en verbetert de contrasten en de reliëfs.
HD lens
Een revolutionaire behandeling voor een uitzonderlijke helderheid en overbrenging.
De lens kan worden gebruikt voor elk type werken waarbij er geen zonnebescherming nodig is voor industrieel gebruik. De HD-behandeling blijft onopgemerkt zoals
geen ander glans dit kan doen. HD is een echte polymere barrière die bestand is
tegen water en vlekken dankzij zijn hydrofobe seriebekleding. Het HD-glas is
uitgevoerd met een antiweerspiegeling laagje op de coating.
Variomatic lens
Lenzen gecoat met variomatic verduisteren binnen de 10 seconden, beschermen de
drager voor 100% tegen UV-straling, en bereiken opnieuw hun originele tint
na 30 seconden. – sneller dan welke andere coating ook. Deze lenzen zijn
voornamelijk geschikt voor werkzaamheden waarin buiten – en binnen omgevingen,
of lichte en donkere omgevingen frequent afwisselen. Het gebruik van dit soort
lenzen mag niet risicoverhogend zijn en zijn dus niet in alle gevallen toegestaan.

Coatings
Lenzen worden bij de productie vaak voorzien van een beschermend laagje,
ook wel coating genoemd. Er zijn diverse coatings verkrijgbaar. Hieronder
worden de coatings per merk benoemd.

3M coatings
Het productenassortiment van 3M bevat de volgende coatings:
Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme
krasbestendigheid.
Antidamp (AF)
Deze zeer efficiente coating voorkomt dat lenzen beslaan.
Antikras – Antidamp (AS-AF)
Deze gecombineerde coating is extreem krasbestendig
en is antidamp.

DX
Deze grensverleggende coating is extreem antidamp en
krasbestendig en bovendien antistatisch en beschermt
tegen agressieve chemicaliën.
Spiegelend
Specifieke coating tegen verblinding; bescherming tegen
krassen, UV-licht, zonlicht en felle stralen doordat
schadelijk licht wordt teruggekaatst.

Bollé coatings
Bollé kent twee verschillende soorten coatings bij de brillen:
Antikras
Coating tegen krassen op beide zijden van de lens.
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Antikras & antidamp
Coating tegen krassen en aandampen op beide zijden
van de lens.

INLEIDING
uvex coatings
Het productenassortiment van uvex bevat de volgende coatings:
supravision HC-AF
De unieke supravision HC-AF technologie
maakt het mogelijk om een coating aan te
brengen die de lens extreem krasbestendig
maakt aan de buitenkant en permanent antidamp
aan de binnenzijde. Men verkrijgt tevens een
permanente 100% UV-bescherming.
supravision extreme
uvex supravision extreme lenzen vermijden
dat vocht zich ophoopt en maakt zo een
permanent antidamp effect mogelijk – de
lens kan nooit aandampen. Brillen en ruimzichtbrillen met uvex supravision extreme coating technologie zijn uiterst geschikt voor omgevingen met hoge
luchtvochtigheid en condensatie.
supravision performance
De antidampeigenschappen van de nieuwe uvex supravision performance coating
zijn drie maal hoger dan wat de norm
vereist. Deze coating is ideaal bij plotse blootstelling aan condensatie en werkomgevingen die door
de aard van de arbeid vereisen dat de lenzen zeer
regelmatig gereinigd dienen te worden. De
aangebrachte antidamplaag is permanent.
variomatic
Lenzen gecoat met uvex variomatic
verduisteren binnen de 10 seconden,
beschermen de drager voor 100% tegen
UV-straling, en bereiken opnieuw hun originele
tint na 30 seconden. – sneller dan welke andere
coating ook. Deze lenzen zijn voornamelijk geschikt
voor werkzaamheden waarin buiten – en binnen
omgevingen, of lichte en donkere omgevingen frequent afwisselen. Het gebruik van dit soort lenzen
mag niet risicoverhogend zijn en zijn dus niet in
alle gevallen toegestaan.
optidur 4C PLUS
Combineert in één lens de eigenschappen
van permanente antidamp,
krasbestendigheid, antistaticiteit en
100% UV-bescherming.

ultradura
Een goedkopere coating die lenzen
voorziet van een goed prestatieniveau op
gebied van krasbestendigheid, gecombineerd met een complete UV-bescherming.
supravision NCH
Lenzen die gecoat zijn met supravision
NCH combineren de voordelen van
optidur NCH en optidur 4C PLUS. Ze zijn
krasbestendig en extreem antidamp aan de binnenzijde, terwijl de buitenzijde eveneens beschikt over
een uiterst hoge krasbestendigheid en een zeer
goede chemische resistentie. Daarnaast is dit type
lens zeer makkelijk te reinigen door toepassing van
nanotechnologie. Dit alles resulteert in een coating
van topniveau.
optidur NCH
Lenzen gecoat met optidur NCH zijn
uiterst krasbestendig en zijn eveneens zeer
chemisch bestendig. Bij het aanbrengen van
deze coating wordt gebruik gemaakt van nanotechnologie, waardoor restanten van vloeistoffen op
basis van water en/of olie zeer makkelijk
verwijderbaar zijn.
infradur PLUS
Lenzen die behandeld zijn met infradur
PLUS beschermen niet alleen tegen UV- en
IR-straling, maar bieden eveneens bescherming tegen verblinding. Deze coating minimaliseert
oogletsel ten gevolge van lasspatten.
infradur AF
Lenzen gecoat met de infradur AF lasfilter
beschermen tegen UV- en IR-straling, maar
laten daarnaast het perfect onderscheiden
van kleuren toe, en dit volgens de vereisten van
de norm EN 172. Deze coating biedt eveneens
gegarandeerde antidampeigenschappen aan de
binnenzijde, en uiterste krasbestendigheid aan de
buitenzijde, waardoor letsels ten gevolge van
lasspatten beperkt worden tot een absoluut
minimum.
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MSA
coatings

Honeywell
coatings

Het productenassortiment van MSA bevat de
volgende coatings:

Het productenassortiment van Honeywell bevat de
volgende coatings:

TuffStuff
Coating met een excellente verlengende
gebruikstijd en met antikras coating.

3A
Coating is antikras, antistatisch en
UV bestendig.

Sightgard
Coating met antidamp laag en goede
antikras eigenschappen.

4A
Coating is antikras, antistatisch,
antidamp en UV bestendig.

OptiRock 4X
Coating met een duurzame antidamp laag
met uitstekende antikras eigenschappen.

4A+
Coating is antikras, antistatisch, anticondens en UV bestendig. Bovendien zijn
beide zijden van de lens met een
antidamp coating behandeld.

Monturen
Of men nu in een omgeving werkt met hoge temperaturen of uren achter de computer doorbrengt, voor alles is er
een geschikt montuur te vinden. In het uitgebreide assortiment veiligheidsbrillen kunt u voor elke toepassing de juiste
veiligheidsbril met bijbehorend montuur vinden. Er zijn monturen beschikbaar in vele uitvoeringen bijvoorbeeld met
of zonder zijkapjes, met verwisselbare lenzen, met verstelbare oorveren, verende scharnieren en instelbare
neuskussentjes.

Omdat iedere hoofdomvang verschillend is zijn er nu ook diverse veiligheidsbrillen verkrijgbaar in grote en kleine
monturen. Raadpleeg afdeling verkoop voor meer informatie.

Markering van lens en montuur
Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen dienen te worden onderzocht en gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium. Op grond van dit onderzoek mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt op
basis van de criteria van richtlijn EN 166. Alle markeringen op zowel de verglazing als op de monturen, dienen
permanent en duidelijk leesbaar te zijn aangebracht. Iedere gebruiker moet dus in staat zijn de geschiktheid voor
de toepassing te bepalen. Het montuur en de verglazing worden apart gemarkeerd. Indien de verglazing en het
montuur een geheel vormen, is de markering op het montuur aangebracht.
De markering van het montuur moet verplicht het symbool CE en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of
merknaam). Indien een bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm verplicht met de verschillende
symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens door de fabrikant gevraagde tests.
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EN gebruiksnorm

EN166 FT

Logo van fabrikant

2C-1,2

Code
(toepassingsgebied)
2 of 3: UV-filter
4: IR-filter
5 of 6: zonlichtfilter

  1 FT

Europese norm

Kleurperceptie

Beschermingsklasse

Kroon

Optische klasse

Mechanische weerstand

C: kleurperceptie ongewijzigd

1,2 tot 6: filtergraad van
het zichtbare licht

Identificatie
van de
fabrikant

1: perfecte optische
kwaliteit. Geen optische
distorsie (geschikt voor
permanent dragen)

S: Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen
een balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van
een hoogte van 1,30 meter
F: Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s
B: Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s
A: Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s

Lens
Symbolen voor optische klasse
1 Geschikt voor continue werkzaamheden
2 Geschikt voor periodieke werkzaamheden
3 Geschikt voor gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet nodig is
Symbolen van het toepassingsgebied (alleen voor brillen)
8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen
Markeringen van lens
S Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van een hoogte
van 1,30 meter
F Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s
B Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje van  6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s
A Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van  6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s
T Bescherming tegen impact bij extreme temperaturen
Optionele symbolen
K Symbool voor krasbestendigheid van het oppervlak
N Symbool voor antidamp eigenschappen
Type lensfilter (bescherming) (optioneel)
2
Ultraviolet (UV) filter
2C of 3
Ultraviolet (UV) filter met goede kleurherkenning
4
Infrarood (IR) filter
5 of 6
Zonlicht filter
1,7 t/m 7 Lasfilter in geval van ontbrekende tint-code
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Montuur
Symbolen van het toepassingsgebied
(alleen voor brillen)
3 Bescherming tegen vloeistofdruppeltjes en spatten
4 Bescherming tegen grote stofdeeltjes > 5 micron
5 Bescherming tegen gas en fijne stofdeeltjes
< 5 micron
8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door
kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste
stoffen

Markeringen van montuur
S Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een
balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van een
hoogte van 1,30 meter
F Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s
B Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje
van  6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s
A Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van  
6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s
T Bescherming tegen impact bij extreme temperaturen
(+ 55˚C/-5˚C)
H Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd

Lasbrillen
Een lasbril is een bril die iemand die aan het lassen is op dient te zetten om de ogen te
beschermen  wanneer er geen kans is dat lasspatten in het gezicht komen. Voor elektrisch
lassen wordt in plaats van een lasbril vaak een laskap gebruikt die niet alleen de ogen maar
het gehele gezicht beschermt. Zonder bescherming kan men lasogen krijgen.
Een lasbril heeft vaak opklapbare glazen, zodat de las kan worden geïnspecteerd als de vlam van het werkstuk
is gehaald. De kleur (groen of grijs) van de glazen hangt af van de soort laswerkzaamheden die worden verricht.
Raadpleeg hiervoor de leverancier.

Toebehoren veiligheidsbrillen
In dit hoofdstuk vindt u een uitgebreid assortiment praktische en perfect aangepaste
accessoires om het gebruik van uw bril te onderhouden en te optimaliseren. Te
denken valt aan brillenkoordjes, etuis, maar ook bijvoorbeeld reinigingsmiddelen om uw bril schoon te houden.

Overzetbrillen
Overzetbrillen zijn bedoeld om met minimale hinder over een correctiebril te
dragen. Deze bieden een uitstekende dekking, een maximaal gezichtsveld en
een optimale bescherming tegen invloeden. Overzetbrillen worden meestal maar
tijdelijk gedragen door mensen die het werk bezoeken. Overzetbrillen zijn relatief
goedkoop, maar zijn niet krasbestendig en zijn weinig comfortabel.

Veiligheidsbrillen op sterkte (correctiebrillen)
Voor iedereen die een correctie nodig heeft, zijn standaard veiligheidsbrillen niet toereikend. Een bril op sterkte met
een beschermende overzetbril is vaak niet optimaal. Daarom is er de mogelijkheid om een veiligheidsbril op sterkte
te laten maken. Er zijn lenzen in vele soorten en uitvoeringen beschikbaar. Er
kunnen bijvoorbeeld bewerkingen als kleurcoatings en ontspiegelingen worden
aangebracht. Bij specialisten kunnen brillen aangemeten worden. Dit gaat vaak
op basis van de bestaande bril of recept, wat er voor zorgt dat de veiligheidsbril op sterkte een kopie is van de eigen bril. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt het juiste type glazen gekozen. Wilt u meer informatie over veiligheidsbrillen op sterkte neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
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Ruimzichtbrillen
Ruimzichtbrillen (goggles) beschermen de ogen tegen spatten, gassen of stoffen en
zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Ruimzichtbrillen kunnen naargelang
de werkomgeving geventileerd of niet geventileerd zijn, schuimrubberen afdichtingen,
verschillende soorten coatings en verstelbare banden hebben en zijn verkrijgbaar in
verschillende soorten materialen. Brillen gemaakt van polycarbonaat bieden bescherming tegen gesmolten metalen
en hete vloeibare deeltjes. Brillen van acetaat bieden een goede chemische weerstand tegen vele oplosmiddelen en
industriële chemicaliën. Ruimzichtbrillen kunnen over correctiebrillen gedragen worden.

Gelaatsschermen
Bij tal van werksituaties bestaat het gevaar dat naast de ogen, ook de rest van het
gezicht getroffen wordt door rondvliegende stukjes metaal, steen, hout of
vloeistofspatten van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en chemicaliën.
Een veiligheids- of beschermbril biedt dan vaak niet voldoende bescherming. In
deze situatie is het veiliger om gebruik te maken van een gelaatsscherm, eventueel
in combinatie met een veiligheidsbril.
Gelaatsschermen beschermen het hele gelaat en zijn verkrijgbaar in verschillende
materialen: van polycarbonaat en acetaat tot draadgaas. Omdat een gelaatsscherm
vrijwel geheel uit duurzaam kunststof bestaat, is het licht van gewicht. Het scherm
wordt op het hoofd of op een veiligheidshelm gedragen en sluit nergens aan op het
gelaat. Ook belemmert het gelaatsscherm het zicht niet. Gelaatsschermen dienen te
voldoen aan de norm EN 166.
Afhankelijk van de toepassingen is een variëteit aan mogelijkheden beschikbaar:
• Met polycarbonaat ruit: slagvast en optisch hoogwaardig
• Met ruit van celluloseacetaat: hoge zuurbestendigheid
• Ruiten in diverse tinten: bij veel uv-licht, zonlicht
• Goud bedampte schermen: bij stralingshitte
• Gaasschermen: voor werkzaamheden in bosbouw, houtverwerking, etc.
• Elektriciteitsschermen: bescherming tegen elektrische boogontladingen

Combinaties
Als een veiligheidshelm, een gehoorbeschermer en een gelaatsscherm tegelijkertijd moeten worden gedragen, is er een breed assortiment pasklare sets
verkrijgbaar. Voor elke werkomgeving kan er een set samengesteld worden.
Er zijn dus kant en klare sets, zoals een “bosbouwset”,  maar er kan ook
voor gekozen worden om zelf een set samen te stellen. In dit hoofdstuk
staan de diverse mogelijkheden beschreven.
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Lashelmen, schermen, schilden en onderdelen
Met een lasschild of een lashelm beschermt u niet alleen uw ogen maar ook uw gelaat. De
lasschilden en -helmen zijn vervaardigd van vulkaanfiber of van een hoogwaardige lichtgewicht
kunststof (thermoplastisch). Deze materialen houden de infrarode en ultraviolette stralen tegen die
vrijkomen bij laswerkzaamheden. Bovendien schermen ze het gezicht af voor hitte en vonken.
In dit hoofdstuk vindt u de diverse lashelmen en schilden terug.

Oogspoelflessen
Een oogspoelfles is een onmisbaar eerste hulp artikel. Wanneer bijvoorbeeld chemische stoffen, vuil of splinters in het oog terecht komen,
moet het oog zo snel mogelijk worden uitgespoeld. Zo wordt schade
aan het oog voorkomen of verminderd. Oogspoelflessen horen overal
thuis waar de dichtstbijzijnde wateraansluiting te ver verwijderd is,
om het verzorgen van het slachtoffer binnen de eerste 15 seconden te kunnen
garanderen. Dit kan in ruimtes zijn waar niet permanent gewerkt wordt zoals
bijv. accuruimtes of bouwplaatsen en bij montagewerkzaamheden.

Normeringen
Op oog- en gelaatsbescherming zijn onderstaande normen van toepassing.
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

166
167
168
169
170
171
172
175
207
208
379
1731

Basiseisen voor alle oog- en gelaatsbescherming
Omschrijving van alle optische beproevings- en testmethoden
Omschrijving van alle niet optische beproevings- en testmethoden
Filters voor lassen en aanverwante technieken. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
Ultraviolet (UV)-filters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
Infrarood (IR)-filters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
Zonlichtfilters voor industrieel gebruik
Middelen voor oog- en gelaatsbescherming bij lassen
Filters en oogbescherming tegen laserstraling
Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen
Lasfilters met variabele beschermingsfactor of met twee beschermingsfactoren
Oog- en gelaatsbescherming uit geweven metaaldraad voor industrieel en niet industrieel gebruik
tegen mechanische gevaren en/of hitte

Assortiment
Het assortiment van oog- en gelaatsbescherming is onderverdeeld in diverse subgroepen.

In de catalogus staat een selectie van producten van de diverse merken, mocht u een bepaald product van een
bepaald merk niet in onze catalogus vinden, neemt u dan contact met ons op om tot de juiste keuze te komen.
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3M

3M veiligheidsbril Marcus Grönholm
•
•
•
•

metalen montuur met verstelbaar neusstuk
vervormbare rubberen oortips voor extra comfort en instelbaarheid
platte oortips met verende scharnieren om onder helm te dragen
gedecentreerde dubbele polycarbonaat glazen met sterke kromming voor superieure
bedekking en optimaal gezichtsveld
• AS-AF coating (helder en bronzen lens) en weerspiegelende coating (blauwe lens)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril Marcus Grönholm, heldere lens (71462-00001)

7.25.597.00

V

3M veiligheidsbril Marcus Grönholm, blauwe spiegelende lens
(71462-00003)

7.25.597.10

V

3M veiligheidsbril Marcus Grönholm, bronzen lens (71462-00002)

7.25.597.20

V

3M veiligheidsbril Metaliks
• gepolijst metalen montuur met elegante gedecentreerde basis-10 lenzen voor maximaal
oogbescherming en optimaal gezichtsveld
• comfortabele platte oorveren met zachte oortippen voor optimale pasvorm
• zachte instelbare neuskussentjes, afgestemd op nagenoeg alle neusvormen en neusmaten
• door het dunne montuur is deze bril bijzonder geschikt om te gebruiken in combinatie met een
gehoorbeschermer
• polycarbonaat lenzen met AS-AF coating

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril Metaliks, heldere lens (71460-00001)

7.25.585.00

V

3M veiligheidsbril Metaliks, donkere lens (71460-00002)

7.25.586.00

V

3M veiligheidsbril Metaliks Sport
•
•
•
•

metalen montuur met verstelbaar neusstuk
verstelbare hoogte voor een perfecte pasvorm
vormbare poten met rubber uiteinde voor extra comfort en verstelbaarheid
decentrale lenzen van polycarbonaat, met een sterke curve voor uitstekende bescherming van het
oog en optimaal gezichtsveld

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril Metaliks Sport, heldere AS-AF lens (71461-00001)

7.25.587.00

V

3M veiligheidsbril Metaliks Sport, blauwe spiegelende lens (71461-00003)

7.25.587.10

V

3M veiligheidsbril Metaliks Sport, amberkleurige AS-AF lens (71461-00002) 7.25.587.20
3M veiligheidsbril Metaliks Sport, grijze AS-AF lens (71461-00004)

7.25.587.30
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3M veiligheidsbril Fuel
• de hoge kwaliteitslenzen van de Fuel serie zijn vervaardigd uit hogedichtheids nylon, een materiaal
dat bestand is tegen impact, torsie en extreme hitte
• de vormgeving van het spuitgegoten montuur voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden
ontwricht
• de ventilatiekanalen boven de beusbrug en langs de zijflappen voorkomen condensvorming
• bril heeft weerspiegelende coating (alleen bronzen uitvoering heeft een AS-AF coating)
• wordt geleverd met microvezel opbergtasje

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril Fuel, grijs montuur, In-Out lens (71502-00001)

7.25.572.00

V

3M veiligheidsbril Fuel, lichtgrijs montuur, blauwe lens (71502-00002)

7.25.572.10

V

3M veiligheidsbril Fuel, goudkleurig montuur, rode lens (71502-00003)

7.25.572.20

V

3M veiligheidsbril Fuel, grijs montuur, polarised lens (71502-00005)

7.25.572.40

V

3M veiligheidsbril Fuel, bronskleurig montuur en lens (71502-00004)

7.25.573.00

V

3M veiligheidsbril Fuel X2
• de Fuel X2 is een uiterst efficiënte mengeling van comfort en stijl die een verfijnde look met sterke
eigenschappen biedt
• het revolutionaire frameontwerp laat een nieuwe, gedurfde stijl met groeven zien, met aanpasbare
veren bedekt met rubber en een volledig zachte aanpasbare neusbrug
• het slanke frameprofiel en onderlenzen zonder rand zorgen voor een feilloze bescherming en
prestaties
• polycarbonaatlenzen absorberen 99,9% van de UV-stralen
• wordt geleverd met microvezel opbergtasje
• AS-AF coating

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril Fuel X2, heldere lens (71506-00000)

7.25.526.00

V

3M veiligheidsbril Fuel X2, bronzen lens (71506-00001)

7.25.526.10

V

3M veiligheidsbril Fuel X2, rood spiegelende lens (71506-00002)

7.25.526.20

V

3M veiligheidsbril 2750
•
•
•
•

zachte, comfortabele, ventilerende neusbrug
oorveerlengte in vijf verschillende standen instelbaar voor individuele pasvorm
met smalle neusbrug en platte veren voor combinatie met andere PBM's
AS-AF coating

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril 2750, heldere lens

7.49.027.50

V

3M veiligheidsbril 2751, grijze lens (donker zonlichtfilter)

7.49.027.51

V

3M veiligheidsbril Led Light Vision
• deze veiligheidsbril is voorzien van een instelbare, ultraheldere LED met een accu met lange
levensduur
• twee makkelijk vervangbare lithium CR2032-batterijen worden meegeleverd
• met rubber beklede oorveren en neusbrug voor extra draagcomfort
• de condenswerende polycarbonaatlens beschermt tegen UV-licht en impact bij extreme temperaturen
• de LED Light Vision helpt u een donker gebied verlichten terwijl uw ogen beschermd zijn en u uw
handen vrij hebt om te werken
• de LED Light Vision wordt geleverd in een opbergtasje van microvezel waarmee de lens zowel wordt
gereinigd als beschermd
• AS-AF coating

Uitvoering
3M veiligheidsbril Led Light Vision, heldere lens (11356-00000)
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Vrd

7.25.600.00

V
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3M

3M veiligheidsbril Maxim
•
•
•
•
•
•

gepatenteerde asferische lenzen met 180° onbelemmerd zicht en optimale oogbescherming
condenswerend ventilatiekanaal achter de lenzen
DX- en RAS-coating voor extreem sterke bescherming tegen condensvorming, krassen en chemicaliën
zachte neusbrug met universele pasvorm
geïntegreerde gepolsterde voorhoofdbescherming voor extra draagcomfort en schokdemping
instelbare veerlengte met pantoscopisch mechanisme

De Maxim is in diverse kleuren (lens/montuur) verkrijgbaar.

Uitvoering
3M veiligheidsbril Maxim, zwart montuur, heldere lens (13225-00000)

Artikelnr

Vrd

7.25.555.00

V

3M veiligheidsbril Maxim Sport
•
•
•
•

eigentijdse, atletische vormgeving met tweekleurige montuur
asferische lens met 180° puur zicht en DX-coating
veren met geïntegreerd Sport-Grip kussen van elastomeer voor optimale pasvorm en impactbeveiliging
dankzij de DuoForm-spuitgiettechniek is een ongelooflijk licht montuur ontwikkeld, met elastomerisch
gepolsterde voorhoofdbescherming voor optimaal draagcomfort en energie-absorptie
• de voorhoofdbescherming van twee materialen biedt tevens uitstekende bescherming tegen
gevaarlijke stoffen

Uitvoering
3M veiligheidsbril Maxim Sport, zilver/blauw montuur, heldere lens
(13240-00000)

Artikelnr

Vrd

7.25.551.00

V

3M veiligheidsbril Solus
•
•
•
•
•

met zijn kleurrijke veren en de modieuze dubbele lens voegt de Solus elegantie en comfort toe
de lenskromming is berekend om de pasvorm, het gezichtsveld en de oogbescherming te optimaliseren
met zijn gewicht van 23 gram zeer lichte bril
polycarbonaat lens
wordt geleverd met microvezel opbergtasje

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril Solus, zwart/oranje montuur, heldere lens, AS coating
(71505-00001)

7.25.588.00

V

3M veiligheidsbril Solus, zwart/oranje montuur, rode lens,
weerspiegelende coating (71505-00006)

7.25.589.00

V

3M veiligheidsbril Solus, grijs/blauw montuur, blauw weerspiegelende
lens, weerspiegelende coating (71505-00009)

7.25.591.00

V

3M veiligheidsbril Solus, zwart/oranje montuur, I/O lens,
weerspiegelende coating (71505-00005)

7.25.592.00

V

3M veiligheidsbril Solus, zwart/oranje montuur, amberkleurige lens,
AS-AF coating (71505-00004)

7.25.593.00

3M veiligheidsbril Solus, zwart/oranje montuur, bronskleurige lens,
AS-AF coating (71505-00003)

7.25.596.00

3M veiligheidsbril Virtua AP
•
•
•
•

een combinatie van maximale bescherming en comfort met een uiterst licht gewicht (minder dan 24 gram)
wrap around frame
unisex stijl
polycarbonaat lenzen absorberen 99,9% van de UV-stralen

Uitvoering

Artikelnr

3M veiligheidsbril Virtua AP, heldere lens (71512-000000)

7.25.516.00

3M veiligheidsbril Virtua AP, grijze lens (71512-00001)

7.25.516.10

Vrd
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3M veiligheidsbril 2840
• de schuin instelbare en in lengte verstelbare oorveren bieden een optimale pasvorm
• de zachte padding verhoogt het draagcomfort
• voorzien van geïntegreerde voorhoofdbescherming en van polycarbonaatlenzen met krasbestendige
en antidamp coating (met uitzondering van model 2844)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril 2840, heldere lens

7.49.028.40

V

3M veiligheidsbril 2841, rookkleurige lens

7.49.028.41

3M veiligheidsbril 2842, amberkleurige lens

7.49.028.42

3M veiligheidsbril 2844, Iichtgoude lens

7.49.028.44

3M veiligheidsbril 2845, groene tint 5 lens

7.49.028.45

3M veiligheidsbril 2846, rood/oranje lens

7.49.028.46

3M veiligheidsbril 2740
• de veiligheidsbrillen van de serie 2740 verenigen een modern design met veelzijdige
instelmogelijkheden die het draagcomfort en de bescherming verhogen
• veerscharnieren maken schuinstelling lenzen mogelijk, voor een optimale pasvorm en verhoogd comfort
• de instelbare veerlengte maakt een veilige en comfortabele individuele pasvorm mogelijk
• de zachte padding van de veren verlaagt de druk en maakt deze uiterst comfortabel om te dragen
• AS-AF coating

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril 2740, heldere lens

7.49.027.40

V

3M veiligheidsbril 2741, grijze lens (donker zonlichtfilter)

7.49.027.41

V

3M veiligheidsbril 2742, amberkleurige lens (contrastverhogend)

7.49.027.42

V

3M veiligheidsbril 1100E
• met het briljante design, de lage energielenzen en het stevige frame biedt de 1100E de look,
de houding en het merk dat de arbeiders wensen te dragen
• wrap around frame en zachte, aanpasbare neusbrug
• polycarbonaat lenzen absorberen 99,9% van de UV-stralen
• wordt geleverd met microvezel opbergtasje

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril 1100E, heldere lens (71508-00000)

7.25.528.00

V

3M veiligheidsbril 1100E, grijze lens (71508-00001)

7.25.528.10

V

3M veiligheidsbril 1200E
• met het briljante design, de lage energielenzen en het stevige frame biedt de 1200E de look,
de houding en het merk dat de arbeiders wensen te dragen
• licht, half frame en zachte, aanpasbare neusbrug
• polycarbonaat lenzen absorberen 99,9% van de UV-stralen
• wordt geleverd met microvezel opbergtasje

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril 1200E, heldere lens (71509-00000)

7.25.529.00

V

3M veiligheidsbril 1200E, grijze lens (71509-00001)

7.25.529.10

V

3M veiligheidsbril QX 1000
•
•
•
•

DX coating, een harde anticondens laag die antistatisch is
de basisuitvoering van de Serie QX biedt uitstekende bescherming en een baanbrekend sportief design
verstelbare beugel
biedt een optimaal gezichtsveld

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril QX 1000, blauw montuur, heldere lens (04-1021-0140)

7.25.575.10

V

3M veiligheidsbril QX 1000, zwart montuur, grijze lens (04-1021-0245)

7.25.575.20

V

3M veiligheidsbril QX 1000, zwart montuur, amberkleurige lens (04-1021-0246) 7.25.575.25

V

Veiligheids- en beschermbrillen
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3M veiligheidsbril QX 2000
• DX coating, een harde anticondens laag die antistatisch is
• draaibare veertippen en een omkeerbare neusbrug (2 maten)
• biedt een optimaal gezichtsveld

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril QX 2000, blauw montuur, heldere lens (04-1022-0140) 7.25.575.30

V

3M veiligheidsbril QX 2000, blauw montuur, gele lens (04-1022-0146)

V

7.25.575.45

3M veiligheidsbril Nassau Plus
• de functionele lens en de zijkappen van de Nassau klikken in het eenvoudige montuur dat uitgerust is
met instelbare veren
• DX-coating

Uitvoering

Artikelnr

3M veiligheidsbril Nassau Plus, blauw montuur, heldere lens (14706-00000) 7.25.545.00

Vrd
V

3M veiligheidsbril Nassau Plus, zwart montuur, heldere lens (14700-00000) 7.25.548.00

3M veiligheidsbril 2820
• het zeer lichte model 2820 heeft een elegant, modern design en biedt uitstekende oogbescherming
en een optimaal gezichtsveld
• de veerscharnieren maken schuinstelling van de lenzen mogelijk en de zachte passing van de veren
verhoogt het draagcomfort
• zwart montuur met AS-AF coating

Uitvoering

Artikelnr

3M veiligheidsbril 2820, heldere lens

7.49.028.20

3M veiligheidsbril 2821, grijze lens

7.49.028.21

3M veiligheidsbril 2822, amberkleurige lens

7.49.028.22

Vrd
V

3M veiligheidsbril 2720
• licht van gewicht en biedt zowel een hoog comfortniveau als een betrouwbare bescherming
• compatibel met smalle neusbrug en platte veren voor betere compabiliteit met andere PBM's
• blauw montuur met AS-AF coating

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril 2720, heldere lens

7.49.027.20

V

3M veiligheidsbril 2721, grijze lens

7.49.027.21

3M veiligheidsbril 2722, amberkleurige lens

7.49.027.22
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3M veiligheidsbril Tora
• lens en oorveren in op elkaar afgestemde kleuren versterken de eigentijdse look
• de lens is in beide richtingen gebogen, zodat deze een volkomen panoramisch gezichtsveld en een
optimale zijdelingse beveiliging biedt (optische klasse 1)
• minimaal gewicht, nauwelijks 22 gram
• wordt geleverd met een instelbaar nylon koordje
• AS-AF coating

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M veiligheidsbril Tora, heldere lens (71501-00001)

7.25.525.00

V

3M veiligheidsbril Tora, bronskleurige lens (71501-00002)

7.25.525.10

3M veiligheidsbril Tora, amberkleurige lens (71501-00003)

7.25.525.20

Bollé veiligheidsbril Solis B-green
• eerste milieuvriendelijke oogbescherming, Solis B-green is gemaakt van plantaardige en herbruikbare
materialen
• OK-Biobased gecertificeerd door het Belgische laboratorium Vincotte
• het montuur bevat 40% bio carbon
• milieuvriendelijk: zowel de productie als de recycling van de materialen produceert minder
broeikasgas
• zonder schroeven
• antikras en antidamp coating
• extra lichtgewicht montuur van 18 gram

Uitvoering

Artikelnr

Bollé veiligheidsbril Solis B-green, zwart montuur, heldere lens (SOLIBPSI)

Vrd

7.25.370.00

Bollé veiligheidsbril Rush
• het Rush model is panoramisch, licht en (eventueel) voorzien van HD-technologie en biedt een
optimale optische kwaliteit, permanent comfort en een modern design
• antislip armen
• verstelbare antislip neusbrug
• antikras en antidamp coating
• gewicht 25 gram
• wordt geleverd met verstelbaar koordje

Uitvoering

Artikelnr

Bollé veiligheidsbril Rush, heldere lens (RUSHPSI)

7.25.360.00

Bollé veiligheidsbril Rush, smoke lens (RUSHPSF)

7.25.361.00

Bollé veiligheidsbril Rush, Twilight lens (RUSHTWI)

7.25.362.00

Bollé veiligheidsbril Rush, HD lens (RUSHDPI)

7.25.363.00

Bollé veiligheidsbril Hustler
• polarized bril, technologie die geschikt is om permanent gedragen te worden en gecertificeerd voor
een perfecte optische kwaliteit en ze biedt een ongeëvenaard comfort door de terugkaatsing en de
reflecties te filteren
• B-Polarized filtert 99,99% van de UVA/UVB-stralen
• bescherming aan de zijkant
• anti slip neuspads en pootjes
• antikras en antidamp coating
• gewicht 25 gram

Uitvoering

488

Artikelnr

Bollé veiligheidsbril Hustler, getinte lens (HUSTPSF)

7.25.365.00

Bollé veiligheidsbril Hustler, polariserende bleu-flash lens (HUSTFLASH)

7.25.366.00

Vrd

Vrd
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Bollé veiligheidsbril Slam
• met zijn modern design en zijn extreem hoge ergonomie, beschermt de Slam u in alle
omstandigheden en biedt u een uitstekend comfort
• panoramisch gezichtsveld
• de heldere en de smoke lens hebben een antikras en antidamp coating en de ESP lens heeft
alleen een antikras coating
• ultra beschermend
• comfort oorveren
• zwart montuur
• gewicht 23 gram
• wordt geleverd met verstelbaar koordje

Uitvoering

Artikelnr

Bollé veiligheidsbril Slam, heldere lens (SLAPSI)

7.25.385.00

Bollé veiligheidsbril Slam, smoke lens (SLAPSF)

7.25.386.00

Bollé veiligheidsbril Slam, ESP lens (SLAESP)

7.25.387.00

Vrd

Bollé veiligheidsbril Bandido
• geheel vervaardigd uit polycarbonaat biedt de Bandido bril, voorzien van geïntegreerde laterale
beschermingen, een uitmuntend panoramisch gezichtsveld
• tevens behandeld tegen krassen en beslaan
• antikras en antidamp coating
• gewicht 28 gram
• wordt geleverd met verstelbaar koordje

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Bollé veiligheidsbril Bandido, blanke lens (BANCI)

7.25.380.00

V

Bollé veiligheidsbril Bandido, smoke lens (BANPSF)

7.25.381.00

Bollé veiligheidsbril Bandido, gele lens (BANPSJ)

7.25.382.00

Bollé veiligheidsbril Silium
• de Silium biedt een subtiele mix van complete bescherming, hoogwaardige materialen en eigentijds
design
• antikras en antidamp coating
• verstelbare antislip plaatjes
• 160% flexibele armen
• antislip TIPGRIP-armen
• gewicht 34 gram

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Bollé veiligheidsbril Silium, heldere lens (SILPSI)

7.25.432.00

V

Bollé veiligheidsbril Silium, smoke lens (SILPSF)

7.25.433.00

V

Bollé veiligheidsbril Axis
• de Axis biedt een doeltreffende bescherming tegen schokken en een veilig gevoel en toch voelt u hem
bijna niet zitten
• de heldere en de smoke lens hebben een antikras en antidamp coating en de contrast lens heeft
alleen een antikras coating
• bescherming bovenaan
• scharnierende armen
• antislip TIPGRIP-armen
• verstelbare antislip neusbrug
• gewicht 27 gram

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Bollé veiligheidsbril Axis, contrast lens (AXCONT)

7.25.452.00

V

Bollé veiligheidsbril Axis, heldere lens (AXPSI)

7.25.453.00

V

Bollé veiligheidsbril Axis, smoke lens (AXPSF)

7.25.511.00

V
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COBRA
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DOELTREFFENDE 2 IN 1 BESCHERMING
Bij Bolle Safety zijn wij voortdurend bezig met innovatie om elke persoon
te kunnen voorzien van de juiste bescherming. Onze brillen zijn uniek,
efficiënt en aangenaam om te dragen. Bril en ruimzichtbril tegelijk?
Profiteer van de flexibiliteit van model COBRA die het mogelijk maakt te
wisselen tussen een bril met veren en een elastieken band. Verkrijgbaar in
zes versies, maar elk type COBRA biedt u een perfect panoramisch zicht
en beschermt u in alle situaties.

Kit met elastiek en
foam afdichting

Versie met veren
Versie ruimzicht

bolle-safety.com
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Bollé veiligheidsbril Viper
• biedt een panoramisch gezichtsveld en maakt het mogelijk om de bril te dragen ongeacht de vorm
van het hoofd dankzij de uitrekbare veren
• de heldere en de smoke lens hebben een antikras coating en de gele lens heeft een antikras en
antidamp coating
• bescherming bovenaan
• wordt geleverd met verstelbaar koordje
• gewicht 25 gram

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Bollé veiligheidsbril Viper, blauw montuur, heldere lens (VIPCI)

7.25.456.00

V

Bollé veiligheidsbril Viper, blauw montuur, smoke lens (VIPCF)

7.25.456.10

Bollé veiligheidsbril Viper, zwart montuur, gele lens (VIPPSJ)

7.25.456.20

Bollé veiligheidsbril Super Nylsun
• dankzij de eenvoudig uitwisselbare lenzen en het ontwerp van het modieuze nylon montuur voorziet
deze vederlichte Super Nylsun in de behoeften van een groot aantal gebruikers
• antikras coating
• polycarbonaat lenzen en zwart montuur
• gewicht 23 gram

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Bollé veiligheidsbril Super Nylsun, heldere lens (SNPI)

7.17.030.00

V

Bollé veiligheidsbril Super Nylsun, mid-smoke lens (SNPF)

7.17.033.00

Bollé veiligheidsbril Super Nylsun, gele lens (SNPJ)

7.17.035.00

Bollé veiligheidsbril Super Nylsun, lichtgroene lens (SNPV)

7.17.040.00

Bollé veiligheidsbril Super Nylsun, grijze lens (SNPG)

7.17.043.00

Bollé veiligheidsbril Super Nylsun, donkergroene lens (SNPT)

7.17.045.00

V
V

Bollé veiligheidsbril Cobra
• goede afscherming zonder enige hinder voor het zicht, de Cobra biedt een panoramisch
gezichtsveld van 180° met een perfecte optische kwaliteit
• neusbrug en “antislip” brilveren met de mogelijkheid om de brilveren te vervangen door een
verstelbare hoofdband en als optie een “foamrand”. Dit maakt de Cobra tot een veelzijdige bril
• de Cobra past voor ieder risico, modern design gecombineerd met kwaliteit en comfort
• antikras en antidamp coating
• polycarbonaat lenzen
• gewicht 25 gram
• wordt geleverd met verstelbaar koordje en artikel 7.25.391.00 en 7.25.396.00 worden geleverd
met een etui in microvezel

Uitvoering

Artikelnr

Bollé veiligheidsbril Cobra, heldere lens, met hoofdband foamrand
(COBFSPSI)

7.25.391.00

Bollé veiligheidsbril Cobra, smoke lens (COBPSF)

7.25.394.00

Bollé veiligheidsbril Cobra, heldere HD hydrophobe lens (COBHDPI)

7.25.396.00

Vrd
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Honeywell veiligheidsbril Adaptec
• de eenvoudig verstelbare neusbrug biedt 3 standen om de ogen midden in het glas te plaatsen,
daar waar de optische zuiverheid het beste is
• dankzij het zachte en soepele materiaal van de neusplaatjes kunnen deze eenvoudig bijgesteld worden
• het geventileerde montuur verzekert een zeer goede luchtcirculatie en verminderde dampvorming
• het cursorsysteem op de scharnieren maken het mogelijk de ooghoeken te verstellen
• het design van de oorveren maakt het mogelijk om de druk op de slapen bij te stellen voor meer
comfort en veiligheid
• zwart/rood montuur en Adaptec 4A+ coating
De Adaptec is verkrijgbaar in drie maten (Smal, standaard en breed) om iedereen van een optimale
bescherming te verzekeringen. De Adaptec is in alle maten bovendien verkrijgbaar in diverse soorten
lenzen, zoals verspiegeld blauw, getint en verspiegeld I/O.

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell veiligheidsbril Adaptec Smal T5901LTK, heldere lens (1030749)

7.17.666.00

Honeywell veiligheidsbril Adaptec Standaard T5901NTK, heldere lens
(1030739)

7.17.667.00

Vrd

Honeywell veiligheidsbril Adaptec Breed T5901WTK, heldere lens (1030759) 7.17.668.00

Honeywell veiligheidsbril Tactile T2400
• lichtgewicht bril met perfect gevormde mono lens
• de rechte astronaut veren zijn voorzien van zachte oortips, zodat een comfortabele en uitstekende
pasvorm wordt gegarandeerd
• de bril is voorzien van een 3A coating en polycarbonaat lens
• zachte neusbrug
• gewicht 22 gram

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Honeywell veiligheidsbril Tactile T2400, zwart montuur,
heldere lens (908730)

7.25.222.00

V

Honeywell veiligheidsbril Tactile T2400, zwart montuur,
blue mirror smoke lens (908731)

7.25.222.10

Honeywell veiligheidsbril Tactile T2400, zwart montuur,
In-Outdoor lens (908736)

7.25.222.20

Honeywell veiligheidsbril Tornado T5700
•
•
•
•
•
•

unieke duolens stijl in een polycarbonaat monolens ontwerp
6-Base curve lens
lenshoek verstelbare veren
in lengte verstelbare hockey veren
4A coating (artikel 7.25.183.00 is met 3A coating)
gewicht 30 gram

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

Honeywell veiligheidsbril Tornado T5700, zwart montuur,
heldere lens (908100)

7.25.180.00

V

Honeywell veiligheidsbril Tornado T5700, zwart montuur,
smoke lens (908131)

7.25.181.00

Honeywell veiligheidsbril Tornado T5700, blauw montuur,
blue mirror smoke lens (908105)

7.25.182.00

Honeywell veiligheidsbril Tornado T5700, zwart montuur,
In/Outdoor lens (908136)

7.25.183.00
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Honeywell veiligheidsbril Lightning Metal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sportief design met aangename, "soft touch" rechte veren voor een hoog draagcomfort
krasvast, UV-bescherming, antistatisch en beslaat niet
montuur van roestvast staal
flex soft anti-slip neusbrug
gebogen polycarbonaat lenzen (basiscurve 9)
geïntegreerde zijdelingse bescherming
kan door RX-insert worden omgevormd tot correctiebril
4A coating
gewicht 23 gram

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell veiligheidsbril Lightning Metal, smoke lens (908501)

7.25.133.00

Honeywell veiligheidsbril Lightning Metal, amberkleurige lens (908502)

7.25.134.00

Honeywell veiligheidsbril Lightning Metal, heldere lens (908500)

7.25.135.00

Vrd

Honeywell veiligheidsbril Lightning HTA
• combinatie van optische kwaliteit, pasvorm, comfort en veiligheid samengesmolten tot een unieke
veiligheidsbril
• hoogwaardige kwaliteit polycarbonaat lens voor optimaal ruimzicht, hoge slagvastheid en
geïntegreerde zijdelingse bescherming
• eenvoudig lens wisselsysteem
• gebogen polycarbonaat lenzen (basiscurve 9)
• in lengte verstelbare hockey veren
• flex soft anti-slip neusbrug
• zwart montuur
• 4A coating
• gewicht 28 gram

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Honeywell veiligheidsbril Lightning HTA, heldere lens (908510)

7.25.132.00

V

Honeywell veiligheidsbril Lightning HTA, smoke lens (908511)

7.25.137.00

Honeywell veiligheidsbril Lightning HTA, amberkleurige lens (908512)

7.25.137.10

Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600
•
•
•
•
•

gebogen polycarbonaat lenzen (basiscurve 9)
in lengte verstelbare hockey en rechte veren
geïntegreerde zijdelingse bescherming
4A coating
gewicht 32 gram

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600, zwart montuur,
heldere lens (908320)

7.25.219.00

Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600, zwart montuur,
smoke lens (908321)

7.25.220.00

Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600, zwart montuur,
amberkleurige lens (908324)

7.25.221.00

Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600, blauw montuur,
heldere lens (908310)

7.25.215.00

Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600, blauw montuur,
smoke lens (908311)

7.25.215.30

Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600, grijs montuur,
heldere lens (908300)

7.25.214.00

Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600, grijs montuur,
smoke lens (908301)

7.25.213.00

Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600, grijs montuur,
amberkleurige lens (908304)

7.25.210.00

Vrd

V
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Honeywell veiligheidsbril Venom
•
•
•
•
•

bi-oculair / duo-lens in sportieve stijl
oculair sferische basis curve 9
neusbrug hypoallergeen van zacht PVC
modern design, instap model in Honeywell gamma
verkrijgbaar met blanke lens en zonnelens, met of zonder antidamp

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell veiligheidsbril Venom, heldere lens (1012727)

7.17.662.00

Honeywell veiligheidsbril Venom, zonnelens (1012729)

7.17.662.10

Vrd

MSA veiligheidsbril Alternator
•
•
•
•
•
•

stijlvol tweekleuren montuur
Sightgard-coating
geventileerde brillenpoten met goede zijbescherming
uitwisselbare lenzen
wordt geleverd in een zacht etui met koord
verpakt per 12 stuks

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA veiligheidsbril Alternator, heldere lens (10104619)

7.25.265.00

V

MSA veiligheidsbril Alternator, amberkleurige lens (10104620)

7.25.265.10

MSA veiligheidsbril Alternator, rookkleurige lens (10104661)

7.25.265.20

V

MSA veiligheidsbril Alternator, goudgespiegelde lens (10104662)

7.25.265.30

V

MSA veiligheidsbril Alternator, geventileerd,
beschermende stofbescherming (10104663)

7.25.265.70

MSA veiligheidsbril Alternator, niet-geventileerd,
zachte stofbescherming (10104664)

7.25.265.80

MSA veiligheidsbril Racers
• Sightgard-coating
• vervormbare draadbrillenpoten voor aanpassen op verschillende hoofdomvangen en
comfortabele pasvorm
• zeer stootvaste enkelvoudige lens
• instelbare zachte neuskussentjes voor perfecte pasvorm ook op verschillende neusvormen
• wordt geleverd in een zacht etui met koord
• verpakt per 12 stuks
Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

MSA veiligheidsbril Racers, heldere lens (10104614)

7.25.266.00

V

MSA veiligheidsbril Racers, amberkleurige lens (10104615)

7.25.266.10

V

MSA veiligheidsbril Racers, rookkleurige lens (10104617)

7.25.266.20

V

MSA veiligheidsbril Racers, goudgespiegelde lens (10104616)

7.25.266.30

V

MSA veiligheidsbril Racers,
in meer kleuren spiegelende lens met zilverrood montuur (10104618)

7.25.266.40

V

Veiligheids- en beschermbrillen

MSA

MSA veiligheidsbril Metropol
•
•
•
•
•

aantrekkelijk transparant montuur
Sightgard-coating
brede brillenpoten met een stijlvol metalen decoratie
zachte neuskussentjes die voorkomen dat de bril afglijdt en een goed draagcomfort biedt
verpakt per 12 stuks

Uitvoering
MSA veiligheidsbril Metropol, heldere lens (10104669)

Artikelnr

Vrd

7.25.267.00

V

MSA veiligheidsbril Milan
•
•
•
•
•

extravagante dames zonnebril voor buitenwerk
exclusief schildpadmontuur
bijzonder sterke bruine lenzen met een eersteklas UV400 bescherming
goede verticale bedekking
verpakt per 12 stuks

Uitvoering
MSA veiligheidsbril Milan, donkerbruine lens (10104670)

Artikelnr

Vrd

7.25.268.00

V

MSA veiligheidsbril Altimeter
•
•
•
•
•
•
•

hybride model voor universeel gebruik
Sightgard coating
zacht montuur voor complete oogomsluiting en een superieure stootabsorptie
met 18 grote ventilatiegaten voor een goed draagcomfort en ventilatie tijdens het dragen
verstelbare hoekpositie voor gebruik met een flexibele hoofdband of zachte brillenpoten
Altimeter wordt geleverd met een tweeledige hoofdband en een set brillenpoten
verpakt per 12 stuks

Uitvoering

Artikelnr

MSA veiligheidsbril Altimeter, heldere lens (10104674)

Vrd

7.25.269.00

MSA veiligheidsbril Perspecta 1320
•
•
•
•
•
•

3 verstelposities voor de lenshoekinstelling en 3 posities voor de verstelling van de brillenpoten
Sightgard coating
volledig met de kromming van het gezicht meelopend met 9.75 gebogen polycarbonaat lens
de stootvrije panoramaglazen zorgen voor een gezichtsveld van 180°
aantrekkelijk en lichtgewicht (29 gram) half-montuur design
zachte neuskussentjes en uiteinde van de brillenpoot voorkomt dat de bril afglijdt en biedt een goed
draagcomfort
• verpakt per 12 stuks

Uitvoering

Artikelnr

MSA veiligheidsbril Perspecta 1320, heldere lens (10075296)

7.25.264.00

MSA veiligheidsbril Perspecta 1320, blauwpaarse lens (10075287)

7.25.264.10

MSA veiligheidsbril Perspecta 1320, rookkleurige lens (10075286)

7.25.264.20

Vrd
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MSA veiligheidsbril Perspecta 010
• 5 verstelposities voor de lenshoekinstelling en vier posities voor de instelling van de brillenpoot
• volledig met de kromming van het gezicht meelopende 9 gebogen polycarbonaat lenzen bieden
meer bedekking, zonder de gebruikelijke afleiding als gevolg van de naden bij de traditionele typen
zijschilden
• speciaal flexibel neuskussen (TPE) geïntegreerd in neusbrug en montuur houdt de bril op uw gezicht
zonder er af te glijden
• speciaal zacht wenkbrauwkussen beschermt tegen verwondingen
• zachte wenkbrauwrand biedt een zachte pasvorm en laat toch luchtuitwisseling toe
• semi-montuur en strak brillenpoot design zorgen voor een bril die slechts 32 gram weegt
• verpakt per 12 stuks

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA veiligheidsbril Perspecta 010, heldere lens,
Sightgard-coating (10045642)

7.25.256.00

V

MSA veiligheidsbril Perspecta 010, amberkleurige lens,
Sightgard-coating (10045643)

7.25.257.00

V

MSA veiligheidsbril Perspecta 010, heldere lens,
TuffStuff-coating (10045641)

7.25.258.00

MSA veiligheidsbril Perspecta 010, rookkleurige lens,
Sightgard-coating (10045644)

7.25.259.00

MSA veiligheidsbril Perspecta 9000
• polycarbonaat lens met goed aansluitende pasvorm rondom biedt een uitmuntende slagbescherming
rond de ogen
• revolutionaire tweecomponentenpoten van hard en zacht materiaal bieden een hoog draagcomfort
• speciale neuskussentjes zorgen er voor dat de bril op uw gezicht blijft zitten en er niet afglijdt en dat
met een kussenzachte pasvorm
• goed aansluitende lens uit één stuk met een dubbele 9.75 basis gebogen lens biedt een breed zicht
zonder obstructies
• zeer licht, weegt slechts 26 gram
• verpakt per 12 stuks

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

MSA veiligheidsbril Perspecta 9000, heldere lens,
TuffStuff-coating (10045516)

7.25.251.00

MSA veiligheidsbril Perspecta 9000, heldere lens,
Sightgard-coating (10045517)

7.25.252.00

V

MSA veiligheidsbril Perspecta 9000, rookkleurige lens,
Sightgard-coating (10045518)

7.25.253.00

V

MSA veiligheidsbril Perspecta 9000, blauw spiegelende lens,
Sightgard-coating (10045640)

7.25.254.00

V

MSA veiligheidsbril Perspecta 9000, amberkleurige lens,
Sightgard-coating (10045519)

7.25.255.00

MSA veiligheidsbril Perspecta 1900
•
•
•
•
•

rechte brillenpoten (besparen lengte of hoekinstelling) met een combinatie van twee materialen
hoge kwaliteit lens voor één van de meest heldere en panoramische zichtvelden
universele neusbrug en zachte neuskussentjes voorkomen dat de bril afglijdt
licht (27 gram) en comfortabel
verpakt per 12 stuks

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

MSA veiligheidsbril Perspecta 1900, heldere lens, TuffStuff-coating,
zwart montuur (10045648)

7.25.262.00

V

MSA veiligheidsbril Perspecta 1900, heldere lens, Sightgard-coating,
zwart montuur (10045647)

7.25.262.10

V

MSA veiligheidsbril Perspecta 1900, lichtgoudkleurige lens,
Sightgard-coating, UV400 (10045645)

7.25.262.20

MSA veiligheidsbril Perspecta 1900, donkerbruine lens, Sightgard-coating
(10045646)

7.25.262.30

Veiligheids- en beschermbrillen

msa / M-SAFE

MSA veiligheidsbril Perspecta 2320 Set
•
•
•
•

wordt geleverd met praktische stevige koker voor het bewaren en meedragen van uw bril
Sightgard coating
uiterst krasbestendige zilveren spiegellens met anticondens coating
zachte neuskussentjes en uiteinden van de brillenpoten zorgen dat de bril goed blijft zitten en bieden
een perfect draagcomfort
• aantrekkelijk design van het montuur met hoogwaardige glanzende afwerking
• drie posities voor de verstelling van de brillenpoten bieden een perfecte pasvorm
• verpakt per 6 stuks

Uitvoering
MSA veiligheidsbril Perspecta 2320 Set, met Perspecta hard etui
(10075288)

Artikelnr

Vrd

7.25.263.00

V

MSA veiligheidsbril Perspecta FL 250
•
•
•
•
•
•
•

de lichtgewicht in het programma met slechts 25 gram
slanke, enkele lens
kattenoog bril biedt nauw aansluitende pasvorm die bijzonder geschikt is voor smallere gezichten
het compacte design heeft zeer zachte oppervlakken
het ontwerp is uitzonderlijk plat en heeft een glad oppervlak
TuffStuff coating
verpakt per 12 stuks

Uitvoering

Artikelnr

MSA veiligheidsbril Perspecta FL 250, heldere lens (10064842)

Vrd

7.25.261.00

MSA veiligheidsbril Perspecta 1070
• de klassieke bril onder de panoramaveiligheidsbrillen met monolens
• beschikt over geïntegreerde zijbescherming
• de poten van deze bril kunnen in 5 stappen worden versteld en kunnen ook aan de slaap worden
aangepast
• TuffStuff coating
• verpakt per 12 stuks

Uitvoering
MSA veiligheidsbril Perspecta 1070, heldere lens (10064797)

Artikelnr

Vrd

7.25.250.00

V

Veiligheidsbril M-Safe Plus
•
•
•
•
•
•
•

goede afscherming rond de ogen
verstelbare veren voor een goede pasmaat
antikras en antistatisch
gemakkelijk te reinigen
grote lens en zijkappen
blauw kunststof frame
heldere lens

Uitvoering
Veiligheidsbril M-Safe Plus, blauw montuur, heldere lens

Artikelnr

Vrd

7.17.000.00

V

497

Veiligheids- en beschermbrillen

uvex

uvex veiligheidsbril i-3 9190
• de i-3 is niet alleen voorzien van een ergonomisch opzetstuk voor de bescherming van het voorhoofd
en meervoudige instelmogelijkheid, maar ook van zachte neussteuntjes en beugeleinden
• past zicht driedemensioneel aan dankzij de flexibele zone
• past zich dankzij de flexibele beugelzone aan elke gezichtsvorm aan
• door de lenzen met speciale coating garandeert de i-3 niet alleen een extreme krasbestendigheid,
maar ook een hoge duurzaamheid tegen chemicaliën, een UV-bescherming van 100% en duurzame
condensvrije lenzen
• metaalvrije constructie voor een laag gewicht en duurzaamheid

Uitvoering

Artikelnr

uvex veiligheidsbril i-3 9190-275, antraciet/blauw montuur, heldere lens,
UV 2C-1.2 supravision NCH

7.25.627.00

uvex veiligheidsbril i-3 9190-070, antraciet/olijfkleurig montuur,
heldere lens, UV 2C-1.2 optidur NCH

7.25.627.10

Vrd

uvex veiligheidsbril i-3 9190-145, oranje/lichtblauw montuur, heldere lens,
7.25.627.20
UV 2C-1.2 optidur 4C PLUS
uvex veiligheidsbril i-3 9190-220, antraciet/geel montuur,
amberkleurige lens, UV 2C-1.2 supravision NCH

7.25.627.30

uvex veiligheidsbril i-3 9190-286, grafiet/rood montuur, grijze lens,
UV 5-2.5 supravision NCH

7.25.627.40

uvex veiligheidsbril i-3 9190-315, wit/lime montuur, heldere lens,
UV 2C-1.2 supravision performance

7.25.627.50

uvex veiligheidsbril pheos 9192
• deze bril is beschikbaar in 2 breedtes (pheos en pheos s)
• het moderne, trendy ontwerp van een uvex pheos veiligheidsbril maakt dat je deze bril de hele dag
zou willen dragen
• polycarbonaat lenzen en de supravision HC-AF coating (antidamp binnen)
• combinatie van ruim zicht, extreme krasvastheid en maximale antidamp eigenschappen
• optimale oogbescherming door de duo-sferische lens
• zijdelingse ventilatie
• optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan

Uitvoering

Artikelnr

uvex veiligheidsbril pheos 9192-285, zwart/grijs montuur, grijze lens,
UV 5-2.5 supravision HC-AF

7.25.628.20

uvex veiligheidsbril pheos 9192-245, zwart/oranje montuur, grijze lens,
UV 5-2.5 supravision HC-AF

7.25.628.50

uvex veiligheidsbril pheos 9192-215, grijs montuur, heldere lens,
UV 2C-1.2 supravision HC-AF

7.25.689.50

uvex veiligheidsbril pheos 9192-225, zwart/groen montuur, heldere lens,
UV 2C-1.2 supravision HC-AF

7.25.689.60

Vrd

V

uvex veiligheidsbril pheos s 9192-725, kleinere versie, wit/groen montuur,
7.25.689.65
heldere lens, UV 2C-1.2 supravision HC-AF
uvex veiligheidsbril pheos 9192-385, zwart/geel montuur,
amberkleurige lens, UV 2C-1.2 supravision HC-AF

7.25.689.70

uvex veiligheidsbril pheos 9192-881, grijs montuur, silver mirror lens,
UV 5-1.7 supravision HC-AF

7.25.628.30
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uvex

uvex veiligheidsbril i-fit 9179
• excellente bescherming door het grote afdekbereik van de lens
• tijdloos en sportief design met in kleur contrasterende verstelling van de oorveren
• de 5-voudig instelbare oorveer biedt alle mogelijkheden voor een perfecte instelling, ook in combinatie met veiligheidshelmen en maskers
• dankzij de unieke X-stream Technology (XST) zijn de oorveren van de 9179-375 en 9179-048 brillen
bijzonder flexibel, zacht en comfortabel

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril i-fit 9179-275, antraciet/lime montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.625.00

V

uvex veiligheidsbril i-fit 9179-076, antraciet/lime montuur, grijze lens,
UV 5-2.5 optidur NCH

7.25.625.10

V

uvex veiligheidsbril i-fit 9179-375, antraciet/grijs montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision performance

7.25.625.20

V

uvex veiligheidsbril i-fit 9179-048, mokka/creme montuur, bruine lens,
UV 5-2.5 optidur NCH

7.25.625.30

V

uvex veiligheidsbril super fit 9178 variomatic
• veiligheidsbril met fotochromatische meekleurende zonnelens en zwart flexibel montuur
• lenzen zijn gecoat met uvex variomatic en verduisteren binnen de tien seconden bij het aanvoelen
van UV-stralen, om zo de gebruiker 100% tegen UV-straling te beschermen
• na de blootstelling herneemt de bril zijn normale tint na circa 30 seconden, sneller dan bij elk ander
type coating

Uitvoering

Artikelnr

uvex veiligheidsbril super fit 9178-850 variomatic,
UV 5-1,1<2,5 licht groen

7.25.624.60

uvex veiligheidsbril super g 9172
• super lichtgewicht, slechts 18 gram!
• om dit superlage gewicht te bereiken moest een geheel nieuw soort lens ontwikkeld worden
• de gebruikte lens is 1,45 mm dun en 25% lichter dan andere veiligheidslenzen, maar biedt toch
maximale bescherming
• montuur en poten bestaan uit 1 stuk
• polycarbonaat lens

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril super g 9172-065, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.662.00

V

uvex veiligheidsbril super g 9172-086, titaan montuur, grijze lens,
UV 5-2.5 optidur NCH

7.25.704.00

V

uvex veiligheidsbril super g 9172-085, titaan montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.704.10

V

uvex veiligheidsbril super g 9172-210, kristal montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.704.20

uvex veiligheidsbril super g 9172-881, kristal montuur, heldere lens,
UV 5-1.7 zilverspiegel

7.25.704.30

uvex veiligheidsbril super g 9172-110, kristal montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur 4C PLUS

7.25.704.40

uvex veiligheidsbril super g 9172-265, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.704.50

uvex veiligheidsbril super g 9172-220, titaan montuur, amberkleurige lens,
7.25.704.60
UV 2-1.2 supravision HC-AF
uvex veiligheidsbril super g 9172-260, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision NCH

7.25.704.70

uvex veiligheidsbril super g 9172-281, antraciet/lime montuur, grijze lens,
7.25.704.80
UV 5-2.5 supravision NCH

500

V

Vrd

Veiligheids- en beschermbrillen

uvex

uvex veiligheidsbril i-vo 9160
• de i-vo biedt naast goede bescherming ook een bijzonder mooi design en buitengewoon
comfort
• de duo-component technologie van uvex (zachte componenten om de gevoelige plekken
als de neus, het voorhoofd en de oren te beschermen) garandeert een optimaal draagcomfort en duurzaamheid
• veerlengte in meerdere standen instelbaar

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-520, blauw/oranje, amberkleurige lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.642.00

V

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-076, zwart/grijs montuur, grijze lens,
UV 5-2.5 optidur NCH

7.25.644.00

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-068, blauw/oranje montuur, bruine lens,
UV 5-2.5 optidur NCH

7.25.653.00

V

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-064, blauw/oranje montuur, blauwe lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.654.00

V

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-265, blauw/oranje montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.656.00

V

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-285, blauw/grijs montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.657.00

V

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-275, zwart/grijs montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.658.00

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-085, blauw/grijs montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.659.00

V

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-065, blauw/oranje montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.691.00

V

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-268, blauw/oranje montuur, bruine lens,
UV 5-2.5 supravision HC-AF

7.25.691.10

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-365, blauw/oranje montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision NCH

7.25.691.20

uvex veiligheidsbril i-vo 9160-120, blauw/grijs montuur met hoofdband,
heldere lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.639.00

uvex veiligheidsbril gravity zero 9191
• met of zonder Z-vouw ter hoogte van de wenkbrauwen
• met transparante polycarbonaat ruit die aan de buitenzijde extreem krasvast is en aan de
binnenzijde niet beslaat
• licht, veilig en comfortabel
• de uvex veiligheidsbril gravity zero is de ideale bril voor onder integraalhelmen
• goede ventilatie en extra schokabsorberend door speciale constructie

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril gravity zero 9191-265, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.676.00

V

uvex veiligheidsbril gravity zero 9191-086 zonder Z-vouw, titaan montuur,
grijze lens, UV 5-2.5 optidur NCH

7.25.676.20

uvex veiligheidsbril gravity zero 9191-263 zonder Z-vouw, blauw montuur,
7.25.708.10
heldere lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF
uvex veiligheidsbril gravity zero 9191-280 zonder Z-vouw, titan montuur,
heldere lens, UV 2-1.2 supravision NCH uvex hi-res

7.25.708.20
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uvex

uvex veiligheidsbril skyper 9195
•
•
•
•
•

beugels in lengte verstelbaar
lens is makkelijk schoon te maken en te verwisselen
door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste pasvorm aannemen
groot panoramisch zicht door de perfecte kromming van de lens
voorzien van niet-reflecterende geïntegreerde zijbescherming

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril skyper 9195-078, zwart montuur, bruine lens,
UV 5-2.5 optidur NCH

7.25.679.00

uvex veiligheidsbril skyper 9195-020, zwart montuur, amberkleurige lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.679.10

uvex veiligheidsbril skyper 9195-065, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.679.20

V

uvex veiligheidsbril skyper 9195-075, zwart montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.679.30

V

uvex veiligheidsbril skyper 9195-265, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.679.40

uvex veiligheidsbril skyper 9195-275, zwart montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.679.50

uvex veiligheidsbril skyper 9195-278, zwart montuur, bruine lens,
UV 5-2.5 supravision HC-AF

7.25.679.60

V

uvex veiligheidsbril skyper s 9196
•
•
•
•
•
•

de skyper s is een kleinere uitvoering van de skyper 9195, speciaal voor smallere gezichten
beugels in lengte verstelbaar
lens is makkelijk schoon te maken en te verwisselen
door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste pasvorm aannemen
groot panoramisch zicht door de perfecte curve van de lens
voorzien van niet-reflecterende geïntegreerde zijbescherming

Uitvoering

Artikelnr

uvex veiligheidsbril skyper s 9196-065, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.679.21

uvex veiligheidsbril skyper s 9196-265, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.679.41

Vrd

uvex veiligheidsbril skyper sx2 9197
• uiterst lichte en moderne veiligheidsbril met een uitstekend gezichtsveld en uitzonderlijk
aanpassingsvermogen
• de pootjes zijn individueel verstelbaar in vijf verschillende standen met geïntegreerde stop slot
• lens en frame zijn gemaakt van zeer slagvast polycarbonaat
• zeer eenvoudig om de lens te vervangen

Uitvoering

502

Artikelnr

uvex veiligheidsbril skyper sx2 9197-020, blauw montuur, amberkleurige
lens, UV 2-1,2 optidur NCH

7.25.679.75

uvex veiligheidsbril skyper sx2 9197-065, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1,2 optidur NCH

7.25.679.76

uvex veiligheidsbril skyper sx2 9197-075, zwart montuur, heldere lens,
UV 2-1,2 optidur NCH

7.25.679.78

uvex veiligheidsbril skyper sx2 9197-078, zwart montuur, bruine lens,
UV 5-2,5 optidur NCH

7.25.679.79

uvex veiligheidsbril skyper sx2 9197-265, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1,2 supravision HC-AF

7.25.679.82

uvex veiligheidsbril skyper sx2 9197-266, blauw montuur, grijze lens,
UV 5-2,5 supravision HC-AF

7.25.679.83

Vrd

Veiligheids- en beschermbrillen

uvex

uvex veiligheidsbril astrospec 9168
•
•
•
•
•
•

de uvex duo-flex beugel zorgt voor een goed draagcomfort
door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste pasvorm aannemen
lens van polycarbonaat
de lens is gemakkelijk te verwisselen en schoon te maken
inclinatiehoek in 3 standen instelbaar
veerlengte in 4 standen instelbaar

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril astrospec 9168-065, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.670.00

V

uvex veiligheidsbril astrospec 9168-017, geel/zwart montuur, grijze lens,
UV 5-2.5 optidur NCH

7.25.671.00

V

uvex veiligheidsbril astrospec 9168-025, violet/groen montuur, heldere
lens, UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.672.00

V

uvex veiligheidsbril astrospec 9168-005, zilvergrijs montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.673.00

V

uvex veiligheidsbril astrospec 9168-016, zilvergrijs montuur, groene lens,
UV 2-1.7 optidur NCH

7.25.674.00

V

uvex veiligheidsbril astrospec 9168-035, geel/zwart montuur, heldere
lens, UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.675.00

V

uvex veiligheidsbril astrospec 9168-135, geel/zwart montuur, heldere
lens, UV 2-1.2 optidur 4C PLUS

7.25.678.00

uvex veiligheidsbril astrospec 9168-165, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur 4C PLUS

7.25.681.00

uvex veiligheidsbril astrospec 9168-265, blauw montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.683.00

V

uvex veiligheidsbril x-trend 9177
•
•
•
•
•

de x-trend geeft onbelemmerd zicht in alle richtingen, en biedt tevens UV-bescherming
met anatomisch gevormde grote lens
onbelemmerd zicht in alle richtingen en 20% groter gezichtsveld dan normale veiligheidsbrillen
polycarbonaat lens
comfortabele brillenpoten met x-streamtechnologie (gladde materiaalverbindingen, hoge flexibiliteit,
slipbestendig oppervlak), voor de modellen 9177-280 en 9177-281

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril x-trend 9177-085, zwart montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 ultradura

7.25.706.00

V

uvex veiligheidsbril x-trend 9177-086, zwart montuur, grijze lens,
UV 5-2.5 ultradura

7.25.706.10

uvex veiligheidsbril x-trend 9177-280, zwart montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.706.20

uvex veiligheidsbril x-trend 9177-281, zwart montuur, grijze lens,
UV 5-2.5 supravision HC-AF

7.25.706.30

uvex veiligheidsbril futura 9180 - 9182
•
•
•
•
•
•
•

lichte veiligheidsbril met zeer groot zichtveld
ergonomisch design
bijzonder nauwe aansluiting op het gezicht door de uitstekende pasvorm
glazen zijn makkelijk verwisselbaar en schoon te maken
polycarbonaat lens
inclinatiehoek in meerdere standen instelbaar
veerlengte in 4 standen instelbaar

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril futura 9180-125, bruin montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur 4C PLUS

7.25.660.00

V

uvex veiligheidsbril futura 9180-015, bruin montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.661.00

V

uvex veiligheidsbril futura 9182-005 (smal), bruin montuur, heldere lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.661.52
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Veiligheids- en beschermbrillen

uvex

uvex veiligheidsbril cosmoflex 9130
•
•
•
•
•
•

comfortabele veiligheidsbril met een uitstekende pasvorm
voorhoofdbescherming geïntegreerd in het montuur
met zijbescherming
door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste pasvorm aannemen
lenzen zijn eenvoudig te vervangen
uvex duo-flex oorstukjes voor maximaal draagcomfort

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril cosmoflex 9130-305, transparant montuur,
heldere lens, UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.620.10

V

uvex veiligheidsbril cosmoflex 9130-302, transparant montuur,
heldere lens, HG kleurloos

7.25.620.20

V

uvex veiligheidsbril skyguard NT 9175
•
•
•
•

lichtgewicht veiligheidsbril gebaseerd op type skylite met zachte DCT component en TPU montuur
biedt een degelijke en comfortabele bescherming en sluit perfect aan op het gezicht
combineert de veiligheid van een ruimzichtbril met het draagcomfort van een normale bril
kunststof montuur uitgevoerd met een blanke polycarbonaat lens

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

uvex veiligheidsbril skyguard NT 9175-260 met verstelbare oorveren,
blauw/grijs montuur, heldere lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.630.20

V

uvex veiligheidsbril skyguard NT 9175-275, grijs/oranje montuur,
heldere lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.25.630.50

Accessoires veiligheidsbrillen

3m / bollÉ

3M brillenkoord
• nylonkoord met afstelmechanisme
Informeer bij afdeling verkoop voor de overige brillenkoordjes.

Uitvoering

Artikelnr

3M nylon brillenkoord (90931-00000)

Vrd

7.25.872.00

3M brillenetuis
• om erop te letten dat uw veiligheidsbril altijd veilig is opgeborgen en u hem snel kunt vinden als u
hem nodig heeft
• praktische brillenetuis, leverbaar in zachte of harde materialen
Informeer bij afdeling verkoop voor de overige modellen.

Uitvoering

Artikelnr

Buigzame tas met ritssluiting, draagband en snelsluiting (12-0600-00P)

7.25.724.00

Lensreinigend opbergtasje van zacht microvezel (26-6780-00P)

7.25.726.00

Vrd

3M dispenser met reinigingsdoekjes
• een handige dispenser voor de werkplaats met 500 verzegelde verpakkingen
• elk doekje is geïmpregneerd met een sneldrogend antidamp, antistatisch reinigingsmiddel

Uitvoering

Artikelnr

3M dispenser met 500 reinigingsdoekjes (26-2000-00P)

Vrd

7.25.896.00

Bollé brillenkoord CORDS
• een sportief aanpasbaar snoer
• TPE opzetstuk in 100% polyester
Informeer bij afdeling verkoop voor de overige brillenkoordjes.

Uitvoering

Artikelnr

Bollé brillenkoord CORDS

Vrd

7.25.866.00

Bollé brillenetuis
• een assortiment praktische en perfect aangepaste etuis om het gebruik van uw bril te onderhouden en
te optimaliseren

Uitvoering

Artikelnr

Bollé polyester klikklak etui (ETUIS)

7.25.720.00

Bollé bananenetui met sluithaak en lusje voor de riem (ETUIB)

7.25.721.00

Bollé soepel polyester etui met lusje voor de riem (ETUIC)

7.25.723.00

Vrd
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Accessoires veiligheidsbrillen

bollÉ /
honeywell

Bollé schoonmaakproducten
•
•
•
•

antibacterieel, antistatisch en antiweerkaatsing
formule op waterbasis
zonder alcohol, zonder siliconen
voor alle soorten lenzen

Uitvoering

Artikelnr

Bollé verdeler van 500 vochtige doekjes (B500)

7.25.899.30

Bollé doos van 200 multifunctionele drogers (B401)

7.25.899.10

Bollé schoonmaakspray 250 ml (B411)

7.25.899.40

Bollé schoonmaakspray 500 ml (B402)

7.25.899.20

Vrd

Honeywell brillenkoorden
• zwart nylon
• geschikt voor elk montuur

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Honeywell brillenkoord, PVC lussen (204522)

7.25.870.00

V

Honeywell brillenkoord SS32, schuift over de veer (204520)

7.25.874.00

Honeywell brillenetuis
• om erop te letten dat uw veiligheidsbril altijd veilig is opgeborgen en u hem snel kunt vinden als u
hem nodig heeft
• praktische brillenetuis, leverbaar in zachte of harde materialen

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell Tube Case, zachte lensbeschermer, geschikt voor elk montuur
(204513)

Vrd

7.25.701.00

Honeywell Slip In Case, zachte vinyl etui t.b.v. receptbrillen RX en duo lens
7.25.710.00
modellen (204504)
Honeywell Sports model Case II, harde etui met ritssluiting, t.b.v. Extreme
en Attractive modellen (204512)

7.25.712.00

Honeywell Wrap Case, harde vinyl etui met riemlus en klittenbandsluiting,
t.b.v. receptbrillen RX en duo lens modellen (204518)

7.25.713.00

Honeywell Clip Ons
• opklapbare clip voor RX-monturen

Uitvoering
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Artikelnr

Honeywell Clip On, bruin gepolariseerd (204540)

7.25.765.00

Honeywell Clip On, grijs gepolariseerd (204541)

7.25.760.00

Honeywell Clip On, blank PC 3A (204524)

7.25.775.00

Honeywell Clip On, groen 3 PC 3A (204525)

7.25.770.00

Honeywell Clip On, groen 5 PC 3A (204527)

7.25.755.00

Vrd

Accessoires veiligheidsbrillen

msa

MSA brillenkoorden
• instelbare nekkoorden, geschikt voor alle brillen
• verpakt per 12 stuks

Uitvoering

Artikelnr

MSA Perspecta brillenkoord (10058135)

7.25.288.00

MSA Slip-on brillenkoord (10104679)

7.25.289.00

Vrd

MSA brillenetuis
• om erop te letten dat uw veiligheidsbril altijd veilig is opgeborgen en u hem snel kunt vinden als u
hem nodig heeft
• praktische brillenetuis, leverbaar in zachte of harde materialen
• leverbaar met rits, klittenbandsluiting, universeel

Uitvoering

Artikelnr

MSA Perspecta etui (10058134)

7.25.290.00

MSA Perspecta brillenkoker (10081939)

7.25.291.00

MSA zacht etui (10104677)

7.25.292.00

MSA brillenkoker, stofbescherming, reservelenzen (10104665)

7.25.293.00

Vrd

MSA Clear-Pilot Spray & antidampmiddel
• verwijdert olie en vetvlekken
• Clear-Pilot spray wordt op de lens opgebracht en voorkomt condensvorming
• geschikt voor lenzen onder chemiepakken, volgelaatsmaskers, veiligheidsbrillen en gewone brillen

Uitvoering

Artikelnr

MSA Clear-Pilot vloeistof, spuitbus 100 ml (10032164)

7.25.281.00

MSA spuitbus 110 ml (D8241079)

7.25.282.00

MSA brillendoekjes, navulpak van 280 stuks (D8133039)

7.25.283.00

Vrd
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Accessoires veiligheidsbrillen

uvex

uvex brillenkoorden
• diverse brillenkoorden verkrijgbaar
Informeer bij afdeling verkoop voor de overige brillenkoordjes.

Uitvoering

Artikelnr

uvex brillenkoord 9959-002, voor alle veiligheidsbrillen

7.25.865.10

uvex brillenkoord 9959-003,
voor alle veiligheidsbrillen met duo-flex monturen

7.25.865.30

Vrd

uvex brillenetuis
• om erop te letten dat uw veiligheidsbril altijd veilig is opgeborgen en u hem snel kunt vinden als u
hem nodig heeft
• praktische brillenetuis, leverbaar in zachte of harde materialen
Informeer bij afdeling verkoop voor de overige modellen.

Uitvoering
uvex brillenetui 9954-500, met ritssluiting,
t.b.v. alle uvex modellen, behalve 9169

Artikelnr

Vrd

7.25.667.00

V

uvex schoonmaak doekjes
•
•
•
•

siliconenvrije schoonmaakdoekjes
verpakt per 100 doekjes in een box, doekjes per stuk verpakt
te gebruiken voor alle uvex brillen
wandhouder apart te verkrijgen

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex schoonmaak doekjes box 9963-000, inhoud 100 stuks

7.25.825.00

V

uvex wandhouder 9963-001 t.b.v. schoonmaakdoekjes box

7.25.826.00

uvex brillenreinigingsstation 9970-002
• plastic uvex brillenreinigingsstation voor wandmontage
• wordt geleverd inclusief 2x 700 stuks siliconenvrij reinigingsdoekjes (9971-000),
1x reinigingsvloeistof (9972-100) en 1x plastic pompje (9973-100)
• navullingen zijn los te verkrijgen

Uitvoering
uvex brillenreinigingsstation 9970-002

508

Artikelnr
7.25.820.00

Vrd

Veiligheidsbrillen op sterkte (correctiebrillen)

Voor iedereen die een correctie nodig heeft, zijn standaard veiligheidsbrillen
niet toereikend. Een bril op sterkte met een beschermende overzetbril
is vaak niet optimaal. Daarom is er de mogelijkheid om een
veiligheidsbril op sterkte te laten maken.
De ruime collectie van de verschillende modellen in diverse kleuren waar wij over kunnen
beschikken, maakt dat er voor iedere man of vrouw een geschikt montuur uitgezocht kan worden.
Het spreekt vanzelf dat de brillen voldoen aan de EN 166 en EN 172 normen.
Een netwerk van ca. 500 verkooppunten, lees opticiens/optometristen, in Nederland en België,
zorgt ervoor dat een veiligheidsbril, ook bij u in de buurt, vakkundig kan worden opgemeten en
afgepast naar wens van de brildrager. Dit gaat vaak op basis van de bestaande bril of recept,
wat er voor zorgt dat de veiligheidsbril op sterkte een kopie is van de eigen bril. Afhankelijk van
de werkzaamheden wordt het juiste type glazen gekozen.
Wilt u meer informatie over veiligheidsbrillen op sterkte neemt u dan contact op met afdeling
verkoop.
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Overzetbrillen
3M overzetbril 2800
• kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen en is ideaal voor bezoekers
• uitstekende impactbescherming
• polycarbonaat lens biedt een betrouwbare bescherming tegen bepaalde niveaus van schadelijke
UV straling
• verstelbare lens voor gemakkelijke aanpassing en maximaal comfort
• verstelbare veerlengte voor draagcomfort en optimale pasvorm

Uitvoering
3M overzetbril 2800, blauw montuur, heldere PC lens

Artikelnr

Vrd

7.49.028.00

V

3M overzetbril 2802, blauw montuur, amberkleurige PC lens

7.49.028.02

3M overzetbril 2805, blauw montuur, groene tint 5 PC lens

7.49.028.05

MSA overzetbril Perspecta 2047 W
• met bescherming rondom is deze bril met enkelvoudige lens en geventileerde zijbescherming ideaal
voor zowel bezoekers als reguliere dragers
• de bril kan over de meeste correctiebrillen worden gedragen
• uitstekende optische veiligheid
• verbeterd ontwerp en comfort

Uitvoering
MSA overzetbril Perspecta 2047 W (10064800)

Artikelnr

Vrd

7.25.260.00

V

M-Safe overzetbril
• blanke polycarbonaat ruit
• vaste zijkapjes
• kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen en is ideaal voor bezoekers

Uitvoering
M-Safe overzetbril

Artikelnr

Vrd

7.17.011.00

V

uvex overzetbril super OTG 9169
• scharnierloze overzetbril
• vier zachte kussentjes achter de oren voor een meer comfortabele pasvorm

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex overzetbril super OTG 9169-065, blauw montuur, heldere PC lens,
UV 2-1,2 optidur NCH

7.25.703.00

V

uvex overzetbril super OTG 9169-081, zwart montuur, grijze PC lens,
UV 5-2,5 optidur NCH

7.25.703.10

uvex overzetbril super OTG 9169-260, blauw montuur, heldere PC lens,
UV 2-1,2 supravision NCH

7.25.703.20

uvex overzetbril super OTG 9169-080, zwart montuur, heldere PC lens,
UV 2-1,2 optidur NCH

7.25.703.30

uvex overzetbril 9161
• drukvrije pasvorm door uvex duo-flex beugel
• polycarbonaat lens
• passend over de meeste correctiebrillen

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

uvex overzetbril 9161-005, blauw/zwart montuur, heldere PC lens,
UV 2-1.2 optidur NCH

7.25.648.00

V

uvex overzetbril 9161-014, transparant montuur, heldere PC lens,
UV 2-1.2 ongecoat

7.25.649.00

V

uvex overzetbril 9161-305, blauw/zwart montuur, heldere PC lens,
UV 2-1.2 optidur 4C PLUS

7.25.648.50

Ruimzichtbrillen

3m / bollÉ

3M ruimzichtbril 2890
•
•
•
•
•

halfrond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld
gesloten design zorgt voor bescherming tegen vloeistoffen, stof, gassen en dampen
flexibele neusbrug
brede, instelbare hoofdband voor optimale pasvorm en betrouwbare bescherming
kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M ruimzichtbril 2890A, acetaat lens, AF coating

7.49.028.90

V

3M ruimzichtbril 2890, PC lens, AS-AF coating

7.49.028.91

V

3M ruimzichtbril Fahrenheit
•
•
•
•

blank montuur van zacht PVC met breed steungebied rond het gelaat voor een beter draagcomfort
te combineren met correctiebril dankzij de speciale gleuf aan de zijkant
aërodynamische vorm met cilindrische lens om het zicht 180° vervormingsvrij te houden
de brede elastische nylon hoofdband is makkelijk instelbaar dankzij een gespsysteem en een
draaibaar bevestigingsmechanisme
• leverbaar in polycarbonaat versie (mechanische werkzaamheden) en acetaat (chemische
toepassingen)
• de niet geventileerde uitvoering biedt gas- en rookbescherming

Uitvoering

Artikelnr

3M ruimzichtbril Fahrenheit, PC lens, AS coating (71360-00002)

7.17.313.00

3M ruimzichtbril Fahrenheit, PC lens, AS-AF coating (71360-00001)

7.17.314.00

3M ruimzichtbril Fahrenheit, niet-geventileerd, acetaat lens, AS-AF coating
(71360-00005)

7.17.315.00

3M ruimzichtbril Fahrenheit met schuimstof, PC lens, AS-AF coating
(71360-00004)

7.17.320.00

Vrd

Bollé ruimzichtbril Atom
• de Atom biedt een extra stevige bescherming, is compact, licht en ultra comfortabel dankzij het
verstelbare Thermo Plastic Rubber-montuur
• afvoergootje voor vloeistoffen
• geschikt voor dragen met correctiebrillen
• met draaiend kogelgewricht
• met verstelbare hoofdband
• polycarbonaat lens
• gewicht 74 gram

Uitvoering

Artikelnr

Bollé ruimzichtbril Atom, geventileerd (ATOAPSI)

7.17.490.00

Bollé ruimzichtbril Atom, met foam rand (ATOFAPSI)

7.17.491.00

Bollé vizier t.b.v. ruimzichtbril Atom (ATOV)

7.17.492.00

Vrd

Bollé ruimzichtbril Coverall
•
•
•
•
•

dit is een polyvalent masker geschikt voor brildragers
het PVC montuur is leverbaar in volledig gesloten versie en met ventilatieopeningen
verstelbare elastische band
polycarbonaat lens
gewicht 67 gram

Uitvoering

Artikelnr

Bollé ruimzichtbril Coverall, gesloten versie (COVERSI)

7.17.466.00

Bollé ruimzichtbril Coverall, geventileerd (COVARSI)

7.17.465.00

Vrd
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Ruimzichtbrillen

bollÉ / honeywell

Bollé ruimzichtbril Tornado
• dankzij het PVC montuur met micro perforaties biedt het model Tornado een hoog
beschermingsniveau en een goede prijs/kwaliteit verhouding
• past over een correctiebril
• verstelbare elastische band
• polycarbonaat lens
• gewicht 64 gram

Uitvoering

Artikelnr

Bollé ruimzichtbril Tornado, geventileerd (TORAPI)

Vrd

7.17.695.00

Honeywell ruimzichtbril LG20
• impactbestendig polycarbonaat (PC) lens voor excellente bescherming tegen rondvliegende deeltjes,
grof stof, spatten, nevels, e.d.
• lichtgewicht design
• zacht aansluitende en makkelijk verstelbare hoofdband maakt de bril passend voor iedereen

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell ruimzichtbril LG20, PC lens, AS-AF coating,
indirecte ventilatie (1005509)

Vrd

7.17.661.00

Honeywell ruimzichtbril V-Maxx
• past voor de meeste gelaatstypes en kan over correctiebril worden gedragen, alsook samen met
halfgelaatsmaskers
• selectie van diverse hoofdbanden maken de bril voor tal van verschillende omgevingen geschikt
(bijv. neopreen hoofdband voor chemische industrie)
• roterende bandbevestigingen voor gebruik met helmen
• speciaal concept van indirecte verluchting komt tegemoet aan vereisten inzake spatresistentie
• lensopties in helder polycarbonaat (PC) of acetaat

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

Honeywell ruimzichtbril V-Maxx, PC lens, AS coating, indirecte ventilatie,
elastische hoofdband (1006192)

7.17.621.00

V

Honeywell ruimzichtbril V-Maxx, PC lens, AS-AF coating,
indirecte ventilatie, elastische hoofdband (1006193)

7.17.621.10

Honeywell ruimzichtbril V-Maxx, PC lens, AS-AF coating,
indirecte ventilatie, neopreen hoofdband (1006194)

7.17.621.20

Honeywell ruimzichtbril V-Maxx, PC lens, AS-AF coating, geen ventilatie,
schuim elastische hoofdband (1006196)

7.17.621.40

Honeywell ruimzichtbril V-Maxx Chemie, acetaat lens, AS-AF coating,
indirecte ventilatie, neopreen hoofdband (1007506)

7.17.621.50

Ruimzichtbrillen

msa / m-safe

MSA ruimzichtbril ChemPro
•
•
•
•
•

een frisse look, zacht pasvorm en een volledige bescherming
Soft touch montuur dat zich perfect aanpast aan het gezicht
eenvoudig te wisselen lenzen (leverbaar als reserveonderdelen)
indirecte ventilatie voor luchtbeweging en bescherming tegen spatten en grof stof
de lens met sightgard-coating biedt weerstand tegen stoten bij extreme temperaturen en bescherming
tegen spatten gesmolten metaal

Uitvoering

Artikelnr

MSA ruimzichtbril ChemPro (10104671)

Vrd

7.17.533.00

MSA ruimzichtbril Perspecta GIV 2300
• ergonomisch ontworpen ruimzichtbril met geavanceerd ventilatiesysteem voor uitzonderlijk goed
draagcomfort
• 11 indirecte ventilatieopeningen bieden de perfecte bescherming tegen vloeistofspatten of grof stof,
maar zorgen tevens voor een uitstekende luchtcirculatie
• het flexibele montuur, dat nauw aansluit aan de gezichtscontouren en het panoramaglas met
Sightgard-laag, dat ook bij extreme temperaturen stootvrij is, verhogen de veiligheid van de drager
• de elastische gezichtsafdichting en de in lengte instelbare hoofdband garanderen ook bij langer
dragen een hoog draagcomfort

Uitvoering

Artikelnr

MSA ruimzichtbril Perspecta GIV 2300 (10076384)

Vrd

7.17.532.00

MSA ruimzichtbril Perspecta GH 3001
•
•
•
•

comfortabele ruimzichtbril met anatomisch design, geschikt voor laboratoriummedewerkers
de bril kan over de meeste correctiebrillen worden gedragen
met Sightgard-coating
verbeterd comfort dankzij anatomische gelaatsafdichting

Uitvoering

Artikelnr

MSA ruimzichtbril Perspecta GH 3001 (10064844)

Vrd

7.17.530.00

MSA ruimzichtbril Perspecta GV1000
• lichtgewicht en voordelige ruimzichtbril voor basisgebruik, ook geschikt voor hobbyisten en
doe-het-zelvers
• zachte gelaatsafdichting voor comfort
• geperforeerde zijbescherming voor ventilatie
• met Sightgard-coating

Uitvoering

Artikelnr

MSA ruimzichtbril Perspecta GV1000 (10064843)

Vrd

7.17.531.00

M-Safe ruimzichtbril
•
•
•
•

blanke polycarbonaat ruit
antidamp
geventileerd
uitgevoerd met een elastieken hoofdband

Uitvoering
M-Safe ruimzichtbril

Artikelnr

Vrd

7.17.330.00

V
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Ruimzichtbrillen

uvex

uvex ruimzichtbril carbonvision 9307
•
•
•
•

sportieve lichte ruimzichtbril, uitgevoerd met blanke polycarbonaat lens
één van de lichtste ruimzichtbrillen in de markt (46 gram)
voorzien van een synthetische, afneembare hoofdband
voorzien van coating Supravision extreme HC-AF, Hi-tech-coating,
kraswerend aan de buitenzijde, permanent condensvrij aan
de binnenzijde

Duurzame en afneembare hoofdband.
Robuust framewerk voorzien van
zachte en flexibele componenten.
Uitstekende afdichting
en spatbescherming.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex ruimzichtbril carbonvision 9307-375, heldere PC lens,
UV 2-1.2 supravision extreme

7.17.565.00

V

uvex ruimzichtbril carbonvision 9307-276, grijze PC lens,
UV 5-2.5 supravision extreme

7.17.566.00

V

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302
• zeer comfortabel voor de drager door de duo componenten technologie; de combinatie van
2 verschillende materialen (harde en zachte componenten) betekent dat de druk nooit een probleem
wordt, ook na langer dragen
• de uitstekende ventilatie zorgt voor een aangenaam en irritatievrij klimaat rond de ogen
• kan gedragen worden over de meeste brillen
• materiaal ruit: polycarbonaat (code B)
• bescherming tegen vloeistofdruppels en -spatten (code 3) en tegen grofstof (code 4)
• bescherming tegen gesmolten metaal (code 9)

Uitvoering
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Artikelnr

Vrd

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-245, oranje/grijs montuur,
heldere PC lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.17.584.00

V

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-285, grijs/zwart montuur,
heldere PC lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.17.589.00

V

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-250, oranje/grijs montuur,
heldere PC lens, UV 2-1.2 supravision NCH

7.17.574.00

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-247, oranje/grijs montuur,
bruine PC lens, UV 5-2.5 supravision HC-AF

7.17.573.00

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-286, grijs/zwart montuur,
grijze PC lens, UV 5-2.5 supravision HC-AF

7.18.582.00

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-600, gereduceerde ventilatie,
grijs/blauw montuur, heldere PC lens, UV 2-1.2 supravision extreme

7.17.576.00

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-601, gereduceerde ventilatie,
rood/zwart montuur, heldere PC lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.17.577.00

uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-281, met schuimstof,
grijs/zwart montuur, heldere PC lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.17.578.00

Ruimzichtbrillen

uvex

uvex ruimzichtbril ultravision 9301
•
•
•
•
•
•
•

onbeperkt zicht door Super Panorama ruit met 180° gezichtsveld
perfecte en drukvrije aansluiting op het gezicht
optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame
uitstekend ventilatiesysteem
anti-fog ruit voor het voorkomen van aanslag op de ruit
past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de veren van de bril
gematteerde bovenkant om lichtreflexen van boven te voorkomen

Ook verkrijgbaar met helder polycarbonaat gelaatsscherm, model 9301-555 (Art.nr. 7.17.592.00)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-714, heldere CA lens, anti-fog coating

7.17.585.00

V

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-716, met schuimstof, heldere CA lens,
anti-fog coating

7.17.587.00

V

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-906, extra breed neusgedeelte,
heldere CA lens, anti-fog coating

7.17.586.00

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-105, heldere PC lens,
UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.17.580.00

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-605, heldere PC lens,
UV 2-1.2 optidur 4C PLUS

7.17.593.00

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-815, doorluchting boven gesloten,
heldere PC lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.17.596.00

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-813, met 2 stuks beschermfolie,
heldere PC lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.17.597.00

uvex ruimzichtbril ultravision 9301-603, rood gasdicht montuur,
heldere PC lens, UV 2-1.2 supravision HC-AF

7.17.581.00

uvex mondbescherming ultravision 9301-317, helder PC,
voor montage op alle 9301 modellen

7.25.830.00

V

uvex ruimzichtbril HI-C 9306
• transparante antidamp acetaat lens
• gepatenteerd blaasbalgontwerp, zeer flexibel maar toch stabiel, past perfect op elk gezicht,
maximaal draagcomfort
• gepatenteerd ventilatiesysteem, extra zij ventilatie via geïntegreerde luchtkanalen
• de lenzen zijn snel en makkelijk te vervangen
• met verstelbare hoofdband

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

uvex ruimzichtbril HI-C 9306-765, blauw montuur, heldere CA lens

7.17.571.00

V

uvex ruimzichtbril HI-C 9306-714, grijs montuur, heldere CA lens

7.17.572.00

uvex ruimzichtbril widevision 9305
• klassieke ruimzichtbril met een effectief ventilatiesysteem
• met cellulose acetaat lens
• met in lengte verstelbare hoofdband

Uitvoering

Artikelnr

uvex ruimzichtbril widevision 9305-514, met rubberen hoofdband,
anti-fog coating

7.17.555.00

uvex ruimzichtbril widevision 9305-214, met textielen hoofdband

7.17.556.00

uvex ruimzichtbril widevision 9305-714, met textielen hoofdband,
anti-fog coating

7.25.652.00

Vrd

V
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3M lasbril Maxim Welding
•
•
•
•

met lasfilter (UV-IR)
bescherming tegen impact, UV, zichtbaar en IR-licht
ideaal voor autogeen lassen, solderen en snijbranden
DX-coating en gepatenteerde asferische lens

Uitvoering

Artikelnr

3M lasbril Maxim Welding, zwart montuur, groene PC lens,
beschermtint 3.0 (13323-00000)

7.25.559.50

3M lasbril Maxim Welding, zwart montuur, groene PC lens,
beschermtint 5.0 (13324-00000)

7.25.559.00

Vrd

uvex lasbril i-vo 9160
• de i-vo biedt naast goede bescherming ook een bijzonder mooi design en buitengewoon comfort
• de duo-component technologie van uvex (zachte componenten om de gevoelige plekken als de neus,
het voorhoofd en de oren te beschermen) garandeert een optimaal draagcomfort en duurzaamheid
• veerlengte in meerdere standen instelbaar
• polycarbonaat lens met infradur AF coating
• de grijze las-lens van de i-vo vervult een dubbele functie: infraroodbescherming (lassen) en tevens
als zonnebril met gewaarborgde kleurherkenning

Uitvoering

Artikelnr

uvex lasbril i-vo 9160-041, grijze PC lens, beschermtint 1.7

7.25.613.00

uvex lasbril i-vo 9160-043, grijze PC lens, beschermtint 3.0

7.25.613.10

uvex lasbril i-vo 9160-045, grijze PC lens, beschermtint 5.0

7.25.613.20

Vrd

uvex lasbril astrospec 9168
•
•
•
•
•

zeer lichte (ca. 36 gram) lasbril
de uvex duo-flex veren zorgen voor een optimaal draagcomfort
door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste pasvorm aannemen
materiaal ruit: polycarbonaat (code F)
coating: infradur PLUS

Uitvoering

Artikelnr

uvex lasbril astrospec 9168-081, groene PC lens, beschermtint 1.7

7.25.669.17

uvex lasbril astrospec 9168-082, groene PC lens, beschermtint 3.0

7.25.669.30

uvex lasbril astrospec 9168-184, groene PC lens, beschermtint 4.0

7.25.669.40

uvex lasbril astrospec 9168-084, groene PC lens, beschermtint 5.0

7.25.669.00

Vrd

V

uvex lasbril futura 9180
•
•
•
•
•
•
•

de uvex duo-flex veren zorgen voor een optimaal draagcomfort
door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste pasvorm aannemen
glazen zijn makkelijk te verwisselen
bijzonder nauwe aansluiting op het gezicht door de uitstekende pasvorm
materiaal ruit: polycarbonaat (code F)
coating: infradur PLUS
zwart montuur

Uitvoering
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Artikelnr

uvex lasbril futura 9180-041, groene PC lens, beschermtint 1.7

7.25.661.47

uvex lasbril futura 9180-043, groene PC lens, beschermtint 3.0

7.25.661.48

uvex lasbril futura 9180-044, groene PC lens, beschermtint 4.0

7.25.661.49

uvex lasbril futura 9180-045, groene PC lens, beschermtint 5.0

7.25.661.50

uvex lasbril futura 9180-046, groene PC lens, beschermtint 6.0

7.25.661.51

Vrd

V

Lasbrillen
uvex ruimzichtbril ultrasonic flip-up 9302
•
•
•
•
•
•
•
•

hoge mechanische sterkte
hoog niveau van bescherming voor professionele lassers
kan over correctiebrillen gedragen worden
met flip-up filter voor het tegengaan van lasvonken
eenvoudig te vervangen lens filter, deze zijn los te bestellen
met nieuwe filtertechniek
perfecte kleurherkenning
UV-en IR-bescherming tegen straling

Uitvoering

Artikelnr

uvex ruimzichtbril ultrasonic flip-up 9302-043, grijze PC lens,
infradur PLUS, beschermtint 3.0

7.17.599.00

uvex ruimzichtbril ultrasonic flip-up 9302-045, grijze PC lens,
infradur PLUS, beschermtint 5.0

7.17.599.10

Vrd

uvex lasruimzichtbril ultravision 9301
•
•
•
•
•
•
•
•

optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame en extra brede hoofdband
perfecte en drukvrije aansluiting op het gelaat
uitstekend ventilatiesysteem
goed geschikt voor brildragers door speciale uitsparing voor de brilveren
gematteerde bovenkant om lichtreflexen van boven te voorkomen
materiaal ruit: polycarbonaat (code F)
coating: Supravision HC-AF
zwart montuur

Uitvoering
uvex lasruimzichtbril ultravision 9301-245, groene PC lens,
beschermtint 5.0

Artikelnr

Vrd

7.17.583.00

V

uvex lasruimzichtbril 9350
•
•
•
•
•
•
•
•

perfecte en drukvrije aansluiting op het gelaat
uitstekend ventilatiesysteem
goed geschikt voor brildragers
ruiten makkelijk te vervangen
met verstelbare hoofdband
materiaal ruit: acetaat
coating: Supravision HC-AF
zwart montuur

Uitvoering

Artikelnr

uvex lasruimzichtbril 9350-035, groene CA lens, beschermtint 5.0

Vrd

7.17.598.00

Honeywell lasbril Amigo
•
•
•
•
•
•
•

opklapbare lasbril
zacht vinyl montuur
blank focar glas
Xanthos 5 lasglas Ø 50 mm
gewicht 125 gram
3A coating
met vervangbare lenzen

Uitvoering
Honeywell lasbril Amigo, Xantos 5 (805635)

Artikelnr

Vrd

7.17.730.00

V
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Lasbrillen

Bollé lasbril Slam
• met zijn modern design en zijn extreem hoge ergonomie, beschermt de Slam u in alle
omstandigheden en biedt u een uitstekend comfort
• panoramisch gezichtsveld
• antikras en antistatische coating
• ultra beschermend
• comfort oorveren
• zwart montuur
• wordt geleverd met koordje
• gewicht 23 gram

Uitvoering

Artikelnr

Bollé lasbril Slam, beschermtint 3.0 (SLAWPCC3)

7.25.389.30

Bollé lasbril Slam, beschermtint 5.0 (SLAWPCC5)

7.25.389.50

Vrd

Bollé lasbril Coversal
• een doelmatige dubbele bescherming tegen straling van laswerk en het risico van spattende vaste
deeltjes dankzij de binnenlenzen van polycarbonaat
• verstelbare elastische band
• past over een correctiebril
• opklapbaar venster voor laswerk
• verwisselbare lenzen
• gewicht 129 gram

Uitvoering
Bollé lasbril Coversal, beschermtint 5.0 (COVRP5)
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Artikelnr
7.25.390.06

Vrd

Gelaatsschermen

3m peltor

3M Peltor G500 combinatie Industrie
• compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• de hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale instellingen voor een
perfecte pasvorm
• de hoofdband kan worden gebruikt met of zonder gehoorkappen
Het brede assortiment vizieren en gehoorbeschermers maakt meerdere combinaties mogelijk.
De te gebruiken schermen worden onder de combinaties vermeld. Wilt u meer informatie over deze
combinaties neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
De 3M Peltor geïntegreerde veiligheidsbrillen V6C, V6B en V6E zijn ook te gebruiken in combinatie met
de G500.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor G500 combinatie Industrie met V5F-1 vizier
en Optime I gehoorkap

7.33.650.00

V

3M Peltor G500 systeem geel

7.33.654.00

3M Peltor vizier V5F-1, helder PC vizier, antidamp

7.33.655.00

3M Peltor vizier V5E-2, groen (tint 5.0) PC vizier, antidamp

7.33.657.00

3M Peltor plastic zweetband (HYG50)

6.24.711.00

3M Peltor G500 combinatie Bosbouw
• compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• de hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale instellingen voor een
perfecte pasvorm
• de hoofdband kan worden gebruikt met of zonder gehoorkappen
Het brede assortiment vizieren en gehoorbeschermers maakt meerdere combinaties mogelijk.
De te gebruiken schermen worden onder de combinaties vermeld. Wilt u meer informatie over deze
combinaties neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
De 3M Peltor geïntegreerde veiligheidsbrillen V6C, V6B en V6E zijn ook te gebruiken in combinatie met
de G500.

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor G500 combinatie Bosbouw met V5J vizier
en Optime I gehoorkap

7.33.660.00

V

3M Peltor G500 combinatie Bosbouw met V5C vizier
en Optime I gehoorkap

7.33.661.00

V

3M Peltor G500 systeem oranje

7.33.664.00

3M Peltor gaasvizier V5B polyamide

7.33.665.00

3M Peltor gaasvizier V5C roestvrij staal

7.33.666.00

3M Peltor gaasvizier V5J geetst staal

7.33.667.00

3M Peltor plastic zweetband (HYG50)

6.24.711.00

3M Peltor gaasvizieren V1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gaasvizieren zijn duurzaam en bieden een effectieve bescherming
de roestvrijstalen gaasvizieren zijn extreem robuust, comfortabel en veilig
in werkstand bieden ze uitstekend zicht
de gaasvizieren zijn optimaal op de industriële veiligheidshelmen van 3M Peltor afgestemd
het vizier van polyamide is uiterst licht en elektrisch isolerend
alle gaasvizieren zijn gecertificeerd volgens EN 1731
gaasvizier V1A: lichtreductie 35% en gewicht 75 gram
gaasvizier V1B: lichtreductie 45% en gewicht 65 gram
gaasvizier V1C: lichtreductie 25% en gewicht 65 gram

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor gaasvizier V1A, staalgaas (ø 0,3), 1,8x1,8 mm

7.33.189.00

V

3M Peltor gaasvizier V1B, polyamidegaas (ø 0,3), 1,0x1,0 mm

7.33.189.10

V

3M Peltor gaasvizier V1C, RVS staalgaas (ø 0,24), 1,8x2,5 mm

7.33.189.20
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Gelaatsschermen

3m peltor / honeywell

3M Peltor gaasvizieren V4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vizieren met zonneklep
gaasvizieren zijn duurzaam en bieden een effectieve bescherming
de roestvrijstalen gaasvizieren zijn extreem robuust, comfortabel en veilig
in werkstand bieden ze uitstekend zicht
de gaasvizieren zijn optimaal op de industriële veiligheidshelmen van 3M Peltor afgestemd
het vizier van polyamide is uiterst licht en elektrisch isolerend
alle gaasvizieren zijn gecertificeerd volgens EN 1731
gaasvizier V4A: lichtreductie 35% en gewicht 90 gram
gaasvizier V4B: lichtreductie 45% en gewicht 70 gram
gaasvizier V4C: lichtreductie 25% en gewicht 80 gram

Uitvoering

Artikelnr

3M Peltor gaasvizier V4A, met zonneklep, staalgaas (ø 0,3), 1,8x1,8 mm

7.33.194.50

3M Peltor gaasvizier V4B, met zonneklep, polyamide gaas (ø 0,3),
1,0x1,0 mm

7.33.194.60

3M Peltor gaasvizier V4C, met zonneklep, RVS staalgaas (ø 0,24),
1,8x2,5 mm

7.33.194.70

Vrd

V

3M Peltor gaasvizier V4J SV, met zonneklep, geëtst RVS staalgaas (ø 0,15) 7.33.195.30

3M Peltor heldere vizieren
• de heldere vizieren bieden een effectieve bescherming tegen spatten van voren en van opzij, terwijl
het voorhoofdscherm en het vizier hinderlijke lichtweerkaatsing voorkomen
• de vizieren van celluloseacetaat zijn voor optimaal zicht aan weerszijden van een condenswerende
coating voorzien
• het uiterst impact- en krasbestendige vizier van polycarbonaat wordt geleverd in een lichtfiltrerende
en in een diëlektrische uitvoering die tegen elektrische lichtbogen beschermt
• de heldere vizieren zijn optimaal op de veiligheidshelmen van 3M Peltor afgestemd
• alle vizieren zijn gecertificeerd volgens EN 166

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

3M Peltor helder vizier V2A, condenswerend cellulose-acetaat

7.33.190.00

V

3M Peltor helder vizier V2C, polycarbonaat

7.33.190.20

V

3M Peltor helder vizier V4D, condenswerend cellulose-acetaat,
met zonneklep

7.33.194.80

V

3M Peltor helder vizier V4F, polycarbonaat, met zonneklep

7.33.195.00

V

3M Peltor helder vizier V4H, extra dik polycarbonaat, met zonneklep,
bescherming tegen elektrische lichtbogen

7.33.195.20

3M Peltor vizier V4E, groen polycarbonaat, met zonneklep

7.33.194.90

Honeywell gelaatsscherm Perforama Nova
• driedelig gelaatsscherm met transparante bovenkap en kin- en halsbescherming voor optimale
bescherming
• scherm 17 cm
• opklapbaar scherm
• aanpasbare vergrendelpositie bij het opklappen
• aanpasbare hoofdband met draaiknop

Uitvoering

520

Artikelnr

Vrd

Honeywell gelaatsscherm Perforama Nova, blank PC scherm, 3A coating
(820140)

7.33.140.00

V

Honeywell gelaatsscherm Perforama Nova, blank CP scherm, 4A coating
(820144.6)

7.33.155.00

V

Honeywell los scherm blank PC scherm, 3A coating (520160)

7.34.140.00

V

Honeywell los scherm blank CP scherm, 4A coating (520164)

7.34.141.00

Gelaatsschermen

honeywell

Honeywell gelaatsscherm Perforama Nova Combi Safe
•
•
•
•

opklapbaar scherm
aanpasbare vergrendelpositie bij het opklappen
combinatie-systeem voor hoofd en gelaatsbescherming
op vrijwel iedere type helm te monteren

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Honeywell gelaatsscherm Perforama Nova Combi, blank PC scherm,
3A coating (820840)

7.33.170.00

V

Honeywell gelaatsscherm Perforama Nova Combi, blank CP scherm,
4A coating (820844)

7.33.172.00

Honeywell los scherm blank PC scherm, 3A coating (520860)

7.34.170.00

Honeywell los scherm blank CP scherm, 4A coating (520864)

7.34.171.00

Honeywell gelaatsscherm Bionic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meer bescherming van voorhoofd en kin
grote vizieren van superieure kwaliteit voor maximale zichtbaarheid
makkelijk vervangbare vizieren in verschillende materialen, kleurtinten en afwerkingsniveaus
comfortabele pasvorm, zelfs met veiligheidsbril en ademhalingsbescherming
vergrendeling voor integrale veiligheid
diëlektrisch design
ongelooflijk veel instelmogelijkheden (2784 mogelijke draagposities)
volledig stapsgewijs instelbare vizierhouder en volledig verstelbare hoofdband
extra zachte kussentjes op alle contactdelen
ademende, uiterst zachte zweetband die makkelijk kan worden verwijderd voor onderhoud of vervanging

De houder en vervangvizieren zijn ook los verkrijgbaar. Raadpleeg afdeling voor meer informatie.

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell gelaatsscherm Bionic, ongecoat PC vizier (1011623)

7.34.485.00

Honeywell gelaatsscherm Bionic, PC vizier, AC-AF coating (1011624)

7.34.485.20

Honeywell gelaatsscherm Bionic, ongecoat acetaat vizier (1011933)

7.34.485.30

Vrd

Honeywell gelaatsscherm Clearways
•
•
•
•

de Clearways combinatie is sterk en duurzaam
het lichte gewicht van slechts 160 gram maakt het dragen gedurende de hele dag mogelijk
de geïntegreerde schermhouder zorgt voor extra bescherming tegen insijpelen van chemicaliën
economisch vervangbare vizieren in acetaat of polycarbonaat

De voorhoofdbeschermer en de vizieren moeten altijd apart aangeschaft worden. Er zijn ook vizieren
voor kinstukken leverbaar en bovendien zijn er ook acetaat vizieren verkrijgbaar.

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell voorhoofdbeschermer CB20 met ratelhoofdband (1002341)

7.34.416.00

Honeywell helder PC vizier CV83P (1002353)

7.34.478.10

Vrd

Honeywell VDE elektriciteitsschermset
• bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting tot 1000 V wisselstroom en 1500 V
gelijkstroom
• set met A79 helm en elektriciteitsscherm
• scherm met 3A-coating
• voldoet naast de EN 397 ook aan de EN 50365 klasse 0 norm

Uitvoering
Honeywell VDE elektriciteitsschermset (823003)

Artikelnr

Vrd

7.33.020.00
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msa

MSA V-Gard frame voor helmen met sleuven
• inclusief opbergbare sleufadapters waardoor het frame werkt met of zonder gehoorkappen
• vervangbare bescherming tegen binnendringende deeltjes zorgt voor een nauwe afdichting tussen
helm en frame waardoor de mogelijke indringing van verontreinigingen afneemt
• niet-metalen constructie voor gebruik bij elektrische toepassingen
• dankzij het schuin aflopende ontwerp kan materiaal gemakkelijk van het frame afglijden
• unieke V-vormige profielen zorgen voor verwijdering van deeltjes van het frame
• dankzij schuivende verstelbladen kan het vizier worden gebruikt met de meeste halfgelaatsmasker
adembescherming
• V-vormige uitlijningsgeleiders en drie bevestigingspunten voor gemakkelijke installatie van het vizier
Hieronder vindt u diverse mogelijkheden. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met
afdeling verkoop.

MSA frames voor MSA helmen met sleufgaten
•
•
•
•
•
•

wordt direct bevestigd aan sleuven van MSA V-Gard helmen
sleufadapters meegeleverd op framerails
kan worden geïntegreerd met overige MSA accessoires zoals gehoor- en adembescherming
niet-metalen constructie voor gebruik bij elektrische toepassingen
optionele bescherming tegen binnendringende deeltjes
ET-frame ontworpen voor het weerstaan van temperaturen tot 177°C zonder vervormen, barsten of
craqueleren

Er zijn ook universele V-Gard frames voor MSA helmen met of zonder sleufgaten verkrijgbaar. Dit is een
alternatieve methode voor bevestiging van frame aan helm zonder het gebruik van sleuven.

Uitvoering

Artikelnr

MSA V-Gard frame (10121266)

7.33.700.00

MSA V-Gard frame met extra flexibele beschermingsrand (10115730)

7.33.701.00

MSA universeel V-Gard frame (10115822)

7.33.705.00

MSA universeel V-Gard frame met extra flexibele beschermingsrand
(10121268)

7.33.706.00

Vrd

MSA platte V-Gard vizieren voor algemene toepassingen
• deze vizieren worden gemaakt van duurzaam polycarbonaat en helpt de drager ervan te
beschermen tegen rondvliegende deeltjes, spatten of besproeiing
• alle V-Gard vizieren voor algemene doeleinden kunnen worden gedragen met gehoorkappen
Er zijn ook versies verkijgbaar met coatings tegen condens en krassen.

Uitvoering

Artikelnr

MSA V-Gard PC transparant vizier, plat, 19 cm x 43,2 cm x 1,5 mm
(10115840)

7.33.726.00

MSA V-Gard PC transparant vizier, plat, 19 cm x 43,2 cm x 1,5 mm,
kinbeschermer mogelijkheid (10115841)

7.33.727.00

MSA V-Gard PC transparant vizier, plat, 24,1 cm x 43,2 cm x 1 mm
(10115863)

7.33.729.00

MSA V-Gard PC groen getint vizier AF/AS, plat,
19 cm x 43,2 cm x 1,5 mm (10115842)

7.33.730.00

MSA V-Gard PC groen getint vizier AF/AS, plat,
19 cm x 43,2 cm x 1,5 mm,  kinbeschermer mogelijkheid (10115843)

7.33.731.00

Vrd
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Gelaatsschermen

msa

MSA voorgevormde V-Gard vizieren voor algemene toepassingen
• deze vizieren worden gemaakt van duurzaam polycarbonaat en helpt de drager ervan te
beschermen tegen rondvliegende deeltjes, spatten of besproeiing
• alle V-Gard vizieren voor algemene doeleinden kunnen worden gedragen met gehoorkappen
• ontworpen voor zwaar gebruik, dikker dan de meeste verkrijgbare vizieren
• extra lang voor betere bedekking van gezicht en hals
• coatings tegen condens en krassen (AF/AS)
• afmetingen: 27,3 cm x 43,2 cm x 2,5 mm

Uitvoering

Artikelnr

MSA V-Gard PC transparant vizier, voorgevormd (10115853)

7.33.732.00

MSA V-Gard PC groen getint vizier, voorgevormd (10115854)

7.33.733.00

Vrd

MSA V-Gard vizieren voor chemische en spattoepassingen
• deze vizieren zijn voor chemische en spattoepassingen, en zijn ideaal voor gebruik in fabrieken,
laboratoria en andere industriële toepassingen waarbij gezichtsbescherming vereist is tegen
schurende deeltjes, spatten en besproeiing
• extra dik om vervorming, barsten of craqueleren te voorkomen bij veeleisende werkomstandigheden
• kan worden gebruikt met de uittrekbare of standaardkinbeschermer van V-Gard
Er zijn ook versies verkijgbaar voor toepassingen met verhoogde temperaturen.

Uitvoering

Artikelnr

MSA V-Gard transparant propionaat vizier, voorgevormd,
19 cm x 43,2 cm x 2,5 mm (10115855)

7.33.740.00

MSA V-Gard transparant propionaat vizier, voorgevormd,
19 cm x 43,2 cm x 2,5 mm, kinbeschermer mogelijkheid (10115856)

7.33.741.00

MSA V-Gard transparant propionaat vizier, voorgevormd,
24,1 cm x 48,3 cm x 2,5 mm (10115851)

7.33.743.00

MSA V-Gard groen getint propionaat vizier, voorgevormd,
24,1 cm x 48,3 cm x 2,5 mm (10115852)

7.33.744.00

Vrd

MSA V-Gard vizieren voor hard solderen, snijden en lassen
• deze vizieren bieden bescherming tegen schade van infrarode en ultraviolette straling
• ontworpen voor metaalgieten, gassolderen, lassen, snijden met lichtstraal en vlamsolderen en
bedoeld voor veeleisend gebruik
• ze zijn dikker dan de meeste vizieren die verkrijgbaar zijn, waardoor vervorming door hitte of
laskorrels wordt tegengegaan
• ontworpen voor weerstand tegen impact en bescherming tegen infrarood (IR) tot getint 3 of 5
• afmetingen: 19 cm x 43,2 cm x 1,8 mm
Er zijn ook versies verkijgbaar voor toepassingen met vlambogen.

Uitvoering
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Artikelnr

MSA V-Gard groen getint PC tint 3 vizier, voorgevormd (10115859)

7.33.760.00

MSA V-Gard groen getint PC tint 3 vizier, voorgevormd, kinbeschermer
mogelijkheid (10115860)

7.33.761.00

MSA V-Gard groen getint PC tint 5 vizier, voorgevormd (10115861)

7.33.762.00

MSA V-Gard groen getint PC tint 5 vizier, voorgevormd, kinbeschermer
mogelijkheid (10115862)

7.33.763.00

Vrd

Gelaatsschermen

msa

MSA V-Gard kinbeschermers
• V-Gard kinbeschermers werken als een systeem met bepaalde V-Gard kinbeschermervizieren voor
extra bescherming tegen impact en spatten aan gezicht en hals
Uittrekbaar kinbeschermer
• unieke uittrekbare platen zorgen voor meer flexibiliteit bij hoofdbewegingen omhoog en omlaag,
en van links naar rechts
• ondoorzichtig materiaal zorgt voor veiligheid en naleving van standaarden met transparante, getinte,
verduisterde en gecoate V-Gard vizieren
Standaard kinbeschermer
• ondoorzichtig materiaal zorgt voor veiligheid en naleving van standaarden met heldere, getinte,
verduisterde en gecoate V-Gard vizieren
• compact, lichtgewicht ontwerp biedt extra bescherming voor het gebied van kin en hals

Uitvoering

Artikelnr

MSA V-Gard uittrekbaar kinbeschermer (10115828)

7.33.715.00

MSA V-Gard standaard kinbeschermer (10115827)

7.33.716.00

Vrd

MSA V-Gard vervangende onderdelen
• gebruik alleen originele vervangende onderdelen voor het MSA V-Gard accessoiresysteem om de
compatibiliteit en naleving te garanderen

Uitvoering
MSA vervangende sleufadapter (10117496)

Artikelnr

Vrd

7.33.717.00

MSA extra flexibele beschermingsrand voor frames (10116539)

7.33.718.00

MSA rubber band voor universele frames (10117495)

7.33.719.00
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Bescherming voor
lassers

Ook lassers hebben dagelijks met risico’s te maken. Serieuze aandacht voor hoogwaardige bescherming is dan
ook essentieel. Met de 3M™ Speedglas Laskappen krijgt u voldoende bescherming. De producten voldoen aan
uitzonderlijk strenge kwaliteitsnormen. Niet voor niets is 3M Speedglas de wereldwijde marktleider op het gebied
van persoonlijke beschermingsproducten voor lassers.
Bezoek www.speedglas.nl voor het volledige aanbod.
3M is meer
3M is een erkend leider in Research & Development. De vele 3M technologieën vormen – vaak in combinatie met
elkaar – de basis voor de ontwikkeling van duizenden innovatieve producten. In tientallen verschillende markten
wordt hiermee in een breed scala aan (toekomstige) klantbehoeften voorzien. 3M heeft een omzet van $ 23 miljard
wereldwijd en productielocaties in meer dan 65 landen. Er werken 75.000 mensen. Met het 3M Fonds zet 3M zich
in voor het goede doel.
Meer informatie is te vinden op www.3M.nl of www.3Mfonds.nl

Thermoplastische lashelmen, schermen en onderdelen
Honeywell lashelm Lamador
•
•
•
•

de favoriet voor puntlassen dankzij zijn vorm
klein ontwerp met opklapbare glashouder
uitermate geschikt voor laswerkzaamheden waarbij een grote helm niet noodzakelijk of onhandig is
volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop dat snel, eenvoudig en stevig past (optioneel een
lederen kinbeschermer)
• glashouder in de volgende maten leverbaar: 50x108 mm, 55x110 mm, 60x110 mm, 78x98 mm,
85x110 mm en 90x110 mm

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell lashelm Lamador, 50x108 mm, lasglas 10 (810504)

7.41.090.00

Honeywell lashelm Lamador, 50x108 mm, zonder glas (810500)

7.41.091.00

Vrd

Honeywell lashelm Gamador
•
•
•
•

licht, comfortabel en zeer ergonomisch
volwaardig ontwerp met opklapbare glashouder
ontwikkeld door lassers voor lassers
volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop dat snel, eenvoudig en stevig past (optioneel een
lederen kinbeschermer)
• glashouder in de volgende maten leverbaar: 50x108 mm, 55x110 mm, 60x110 mm, 78x98 mm,
85x110 mm en 90x110 mm

Uitvoering

Artikelnr

Honeywell lashelm Gamador, 50x108 mm, lasglas 10 (810404)

7.41.040.00

Honeywell lashelm Gamador, 90x110 mm, zonder glas (810450)

7.41.055.00

Vrd

Honeywell lashelm Gamador Combi Safe
•
•
•
•

zwarte verstelbare universele houder CP5005 met volledig scherm
vaste glashouder
te gebruiken in combinatie met vele universele veiligheidshelmen
wordt geleverd exclusief veilgheidshelm en glas

Uitvoering
Honeywell lashelm Gamador Combi Safe, 50x108 mm,
zonder glas (810400.1)

Artikelnr

Vrd

7.41.260.00
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Thermoplastische lashelmen, schermen en onderdelen
Honeywell opzichtersschild Popweld Nova
•
•
•
•

comfortabel handlasschild
perfect voor toezicht of kortstondige lasactiviteiten
glashouder 50 x 108 mm
Xanthos 10 lasglas

Uitvoering
Honeywell opzichtersschild Popweld Nova (812614)

Honeywell las- en spatglazen
• afhankelijk van het lasproces en de stroomsterkte, ontstaat bij het lassen een hoeveelheid ultraviolet
en infrarood straling. De enige manier om de ogen daartegen te beschermen is het gebruik van
speciale ruiten
• spatruiten zijn blanke ruiten die voor de lasruit geplaatst worden en dienen voor bescherming van de
lasruit tegen de inslag van lasspatten
• bikruiten zijn blanke ruiten die achter de opklapbare glashouder geplaatst worden en dienen voor
bescherming van de ogen tijdens het afbikken van de lasslak en het schoonmaken van de lasnaad
na het lasproces

Uitvoering

528

Artikelnr

Xanthos lasglas mineraal Ø 50, groen, kleur nr. 4 t/m 13
(618804 t/m 618813)

7.41.470.--

Xanthos lasglas mineraal 2x4 1/4, groen, 50x108 mm,
kleur nr.  4 t/m 13 (619004 t/m 619013)

7.41.500.--

Spatglas mineraal helder, 50 x 108 mm (618110)

7.41.620.00

Spatglas mineraal helder, 90 x 110 mm (618140)

7.41.625.00

Spatglas mineraal helder, 100 x 120 mm (618150)

7.41.630.00

Spatglas Vinylite Ø 50, CP, kunststof, blank (517800)

7.41.475.00

Spatglas Vinylite, 50x108 mm, CP, kunststof, blank (517810)

7.41.680.00

Spatglas Vinylite, 90x110 mm, CP, kunststof, blank (517840)

7.41.685.00

Spatglas Vinylite, 100x120 mm, CP, kunststof, blank (517850)

7.41.690.00

Spatglas Focalite, 50x108 mm, CR39, kunststof, blank (618010)

7.41.695.00

Spatglas Focalite, 90x110 mm, CR39, kunststof, blank (618040)

7.41.700.00

Spatglas Focalite, 100x120 mm, CR39, kunststof, blank (618050)

7.41.705.00

Bikruit Focar Ø 50 mm, PC, kunststof, blank (517500)

7.41.485.00

Vrd

V

Artikelnr

Vrd

7.41.330.00

V

Vulkaanfiber lashelmen en lasschilden
Honeywell lashelm Prota Shell
•
•
•
•
•

de professionele keuze: maximale beveiliging voor booglassen
waterafstotend materiaal
helm van volledige grootte, geschikt voor scheepswerven en bouwindustrie
beschikbaar met vaste of opklapbare glashouder
met volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop die een snelle en correcte pasvorm waarborgt
(optioneel lederen kinbeschermer)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Honeywell lashelm Prota Shell, vast 50x108 mm, zonder lasglas (810910) 7.41.181.00
Honeywell lashelm Prota Shell, vast 50x108 mm, lasglas 10 (810914)

7.41.183.00

Honeywell lashelm Prota Shell, vast 90x110 mm, lasglas 10 (810944)

7.41.185.00

Honeywell lashelm Prota Shell, opklapbaar 50x108 mm, zonder glas
(810900)

7.41.175.00

Honeywell lashelm Prota Shell, opklapbaar 50x108 mm, lasglas 10
(810904)

7.41.180.00

Honeywell lashelm Prota Shell Baby
•
•
•
•

ideaal voor puntlassen dankzij zijn vorm en gewicht
beschikbaar met vaste of opklapbare glashouder
klein ontwerp en geschikt voor gebruik in kleine ruimtes
met volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop die een snelle en correcte pasvorm waarborgt
(optioneel lederen kinbeschermer)

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Honeywell lashelm Prota Shell Baby, opklapbaar 50x108 mm, lasglas 10
(810304)

7.41.150.00

V

Honeywell lashelm Prota Shell Baby, vast 50x108 mm, lasglas 10
(810314)

7.41.155.00

V

Honeywell lashelm Prota Shell Baby, met kinlap, opklapbaar 50x108 mm,
lasglas 10 (810394)

7.41.165.00

Honeywell lasschild Shellfo
• zeer licht en comfortabel lasschild voor maximale bescherming bij het lassen boven het hoofd
• afneembare handgreep aan de binnenzijde
• met glashouder

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Honeywell lasschild Shellfo, 50x108 mm, lasglas 10 (812214)

7.41.300.00

V

Honeywell lasschild Shellfo, 90x110 mm, lasglas 10 (812244)

7.41.310.00

Honeywell lasschild Shellfo, 100x120 mm, lasglas 10 (812254)

7.41.320.00

V
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Universal First Aid Europe AB

Saving eyes: a matter of seconds
We have protected
eyes since 1983
If the eyes are exposed to harmful chemicals, the difference between blindness and
complete recovery of sight can be a matter
of seconds. For this reason, an eyewash
must be quick, easy and safe to use. Tobin
Eyewash is a well known and tested product that allows the user to begin rinsing
the eyes very quickly after an accident.
Tobin Eyewash has been on the international market since 1983 and, over the
years, has been continually developed further in order to meet the high expectations
of the market. Universal First Aid Europe
has the strength and expertise to continue
developing products within the area of eye
protection in the best way possible, ensuring that ease of use is constantly being
improved. The quicker and easier a product
is to use, the greater the chance of saving
a person’s sight.

Universal First Aid Europe AB | Arendalsvägen 33 E | S-434 39 Kungsbacka, Sweden | +46-300 758 50

Oogspoelflessen
Sanaplast oogspoelfles 500 ml
•
•
•
•
•
•

inclusief spoelwater
gebruiksklaar in één handomdraai
door in de fles te knijpen wordt het oog met een zachte en gebroken straal schoongespoeld
met gevormde oogschelp zorgt ervoor dat de oogleden geopend blijven tijdens het spoelen
de gebruikte vloeistof verdwijnt via een afvoerbuisje
oogspoelfles is geschikt voor gebruik bij mechanische letsels en letsels door chemische stoffen
m.u.v. zuren en logen
• de inhoud van een fles met 500 ml is genoeg voor een intensieve spoeling van circa 5 minuten

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Sanaplast oogspoelfles 500 ml, inclusief spoelwater (SANAP00161)

7.25.910.00

V

Sanaplast wandhouder t.b.v. oogspoelfles 500 ml (STAAL 01604)

7.25.915.00

V

Tobin oogspoelfles 200 ml
•
•
•
•
•

bevat 200 ml steriele saline oplossing
zakformaat voor in de borst- of achterzak
te gebruiken voor onderweg naar een oogspoelstation
gewicht 200 gram
afmetingen 17x8x3 cm

Uitvoering
Tobin oogspoelfles 200 ml, inclusief spoelwater (121)

Artikelnr

Vrd

7.26.026.00

V

Tobin mobile stand
• inclusief 2 flessen à 1 liter met oogspoelvloeistof voor in bijvoorbeeld vrachtwagens, boten, treinen, etc.
• afmetingen 34x20x10 cm

Uitvoering
Tobin mobile stand, inclusief 2 flessen à 1 liter (127)

Artikelnr

Vrd

7.26.020.00

V

Tobin stationary stand
•
•
•
•

keuze uit een wandhouder voor 2 flessen of 5 flessen
wandhouders worden geleverd inclusief 1 liter flessen
afmetingen station met 2 flessen: 39x20x10 cm
afmetingen station met 5 flessen: 39x45x10 cm

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Tobin stationary stand, inclusief 2 flessen à 1 liter (129)

7.26.022.00

V

Tobin navulling, 2 flessen à 1 liter (126)

7.26.025.00

V

Tobin stationary stand, inclusief 5 flessen à 1 liter (124)

7.26.021.00

Tobin navulling, 5 flessen à 1 liter (128)

7.26.027.00

V

Cederroth oogspoelfles 2-pack
• een gemakkelijk te hanteren flacon met ergonomisch oogbad en royale vloeistofstroom
• kan op verscheidene manieren worden geplaatst en past daarom op elke werkplek en in iedere ruimte
• inhoud: 2 flacons x 500 ml steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing zonder
conserveringsmiddelen, voor eenmalig gebruik
• het is belangrijk om al binnen de eerste seconden na een ongeluk te beginnen met spoelen
• kan het best worden bewaard in de Cederroth wandhouder (model 7200). Robuuste en praktische
wandhouder voor Cederroth oogspoelfles 500 ml. Met de wandhouder krijgt de flacon een bepaalde
plaats zodat iedereen weet waar je hem kunt vinden

Uitvoering

Artikelnr

Cederroth oogspoelfles 2-pack, 2x 500 ml (725200)

8.70.505.00

Wandhouder t.b.v. Cederroth oogspoelfles, 500 ml (7200)

8.70.490.00

Vrd
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Oogspoelflessen

Cederroth oogspoelfles pocketmodel
• een persoonlijke oogspoelflacon in zakformaat die u comfortabel in een zak of in de bijbehorende
holster kunt dragen. Op deze manier hebt u deze snel bij de hand op het moment dat het ongeluk
zich voordoet
• een gemakkelijk te hanteren oogspoelflacon met ergonomisch oogbad en royale vloeistofstroom
• wordt met een enkele handgreep geopend, draaien en de flacon is open
• inhoud: 235 ml steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing zonder
conserveringsmiddelen, voor eenmalig gebruik
• apart te verkrijgen: holster van nylon met riemlus. Met de holster kan een Cederroth oogspoelfles
pocketmodel gemakkelijk aan een riem worden meegedragen

Uitvoering

Artikelnr

Cederroth oogspoelfles pocketmodel, inhoud 235 ml (7221)

8.70.501.00

Cederroth holster t.b.v. oogspoelfles pocketmodel (720300)

8.70.502.00

Vrd

Cederroth oogdouchestation
• Cederroth oogdouchestation is ontworpen om snel hulp te kunnen krijgen
• het station heeft plaats voor 2 flessen die automatisch worden geopend wanneer ze uit de houder
worden gedraaid
• de flessen zijn zodanig vorm gegeven dat het oog ca. 1,5 minuut met een rijke stroom wordt gespoeld
• een transparante klep met rubberen rand beschermt de flessen tegen stof en vuil die op het station
terecht komen
• het oogdouchestation bevat een extra ruimte voor eigen keuzeartikelen, bijv. bloedstelpende
verbanden, veiligheidsbril of handschoenen
• het station is ook uitgerust met een Salvequick pleisterautomaat. De pleisters worden naar beneden
getrokken om te voorkomen dat men de overige pleisters vuil maakt of met bloed besmeurt
• inhoud: Salvequick pleisterautomaat incl. 40 textiel- en 45 plasticpleisters, 1 oogdouche-instructie en
1 sleutel voor het verwisselen van de vullingen
• afmetingen van het station: B 29 x H 56 x D 12 cm.
• de Salvequick pleisterautomaat (490700) is ook apart verkrijgbaar
LET OP! De oogdoucheflacons moeten afzonderlijk worden besteld, deze zijn niet bijgevoegd
(artikel 725200, 2-pack)

Uitvoering

Artikelnr

Cederroth oogdouchestation (720900)

Vrd

8.70.508.00

Barikos oogspoelfles 620 ml
• bevat een lichaamgelijkende vloeistof waarmee u het oog kunt uitspoelen wanneer het in aanraking
is gekomen met schadelijke stoffen
• onmisbaar op plaatsen waar wordt gewerkt met chemische stoffen of mechanische apparaten
• de oogdouche bevat 620 ml vloeistof voor eenmalig gebruik
• in omgevingen waar wordt gewerkt met chemische stoffen moet de oogdouche binnen zes seconden
bereikbaar zijn

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Barikos oogspoelfles 620 ml, inclusief spoelwater (954004)

7.25.960.00

V

Barikos Mini oogspoelfles 175 ml, inclusief spoelwater (954005)

7.25.962.00

V

Barikos wandhouder
• transparante deksel
• eerste hulp symbool

Uitvoering

532

Artikelnr

Vrd

Barikos wandhouder, geschikt voor één oogspoelfles (154812)

7.25.990.00

V

Barikos wandhouder, geschikt voor twee oogspoelflessen (154809)

7.25.991.00

V

Barikos draadwandhouder, geschikt voor één oogspoelfles (154808)

7.25.965.00

V

Bradley nood- en oogdouches

Werken in een laboratorium of in een industriële omgeving brengt de
nodige risico’s met zich mee. Contact met agressieve chemicaliën kan
dramatische gevolgen hebben. In ruimten waar met hout en metaal
wordt gewerkt is er een verhoogde kans op oogletsel. Omdat snelle en
adequate behandeling noodzakelijk is, zijn in deze ruimten, maar
ook bijvoorbeeld in scholen en op schepen veiligheidsdouches verplicht.
Wij leveren zowel Bradley als TOF veiligheidsdouches.
Dankzij ons brede assortiment oogdouches en plensdouches is
er voor vrijwel elke situatie een veilige oplossing in huis.
Het ontwerp van de veiligheidsdouches is volledig gericht
op efficiënte eerste hulp bij noodsituaties.

De juiste toepassing op uw werkplek? Wij geven u graag advies!
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Valbeveiliging
Wij kunnen valbeveiligingsproducten en systemen leveren, laten installeren en inspecteren voor
de voortdurende bescherming van de mensen die op hoogte werken. Horizontaal, verticaal, op
hellingen… voor ieder gebouw of object bieden wij een totale en veilige oplossing.

Mobiele valbeveiliging
Gebouwen of objecten zijn niet altijd voorzien van permanente valbeveiliging. Om dan
toch veilig en betrouwbaar te kunnen werken, beschikken wij over een compleet assortiment
mobiele valbeveiliging. Met de harnassen, valstopapparaten, veiligheidshaken of
positioneringslijnen creëert u veilige werkomstandigheden, waardoor werknemers
comfortabel en veilig uit de voeten kunnen.
De voornaamste functie bij valbeveiliging is de impact van een val op het menselijk lichaam
onder de 6 kN te limiteren. De onderdelen van dit systeem bestaan uit een bevestigingspunt,
een harnas en een valstopapparaat. Een valstopapparaat is er in verschillende uitvoeringen
en modellen, zoals vanglijnen met valdempers, (automatische) valstopapparaten, etc.
Het valbeveiligingssysteem kan worden gecombineerd met een positioneringssysteem.
Harnassen
Gebruik van valbeveiliging is in Nederland vanaf 2,5 meter hoogte verplicht indien er
valgevaar is en er geen andere veiligheidsvoorzieningen getroffen kunnen worden. Hierbij is
het van essentieel belang dat het juiste harnas wordt gebruikt. Er zijn verschillende vormen,
maten en uitvoeringen verkrijgbaar.
Vanglijnen met valindicator
voorkomt struikelen over een te lange lijn en reduceert de totale krachten bij een val tot 70%.
Positioneringslijnen
Stellen de gebruiker in staat om bij werkzaamheden op hoogte de handen vrij te hebben.
Ze zijn geleidelijk instelbaar, waarbij de gebruiker zichzelf in de meest comfortabele positie
kan positioneren.
Automatische valstopapparaten
Bieden maximale bewegingsvrijheid, zowel verticaal als horizontaal. Het automatische
remsysteem zorgt voor een continu strakke verbinding en blokkeert onmiddellijk bij een val.
Vanglijnen en valstopapparaten
Valstopapparaten in combinatie met vanglijnen kunnen eenvoudig worden gebruikt in
verticale, diagonale en horizontale positie. De gebruiker is direct verbonden aan het valstopapparaat dat eenvoudig zonde risico’s over de vanglijn kan bewegen. Valstopapparaten
kunnen gebruikt worden in situaties waarbij de valvrijheid beperkt is, aangezien het
valstopapparaat direct blokkeert.

Normeringen
Op valbeveiliging zijn onderstaande normen van toepassing:
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

341
353-1
353-2
354
355
358
360
361

Afdaalmateriaal
Verticale valbeveiliging, permanent
Verticale valbeveiliging, mobiel
Veiligheidslijnen
Schokdempers/valdempers
Werkplekpositionering
Valstopapparaten
Harnasgordels

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

362
363
364
365
795-B
795-E
813

Veiligheidshaken
Valbeveiligingssystemen
Beproevingsmethoden
Eisen gebruiksaanwijzing
Borgingspunten – klasse B
“Dead weight” borgingspunten
Zitgordels

In onze catalogus staat maar een klein gedeelte van het valbeveiligingsassortiment, dus zoekt u iets wat niet
in de catalogus staat betreffende valbeveiliging, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
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Valbeveiliging

harnassen

Harnas Static One
•
•
•
•
•
•
•
•

snel en eenvoudig aan te trekken dankzij de verschillen in kleuren tussen het bovenstuk en het onderstuk
comfortabel door lichte en zachte polyamide banden
verlengde levensduur dankzij hoge weerstand tegen slijtage van de banden
gebruik mogelijk met valbeveiliging en positioneringssystemen
harnas met 1 bevestigingspunt op de rug
specifiek afgestemd voor gebruik in industrie en bouw
eenvoudig aan te sluiten op een automatisch valstopapparaat of vanglijn
harnas voldoet aan de EN 361 norm

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Harnas Static One, maat S-M (16110)

8.80.111.00

V

Harnas Static One, maat L-XL (16115)

8.80.111.05

V

Harnas Static Two
•
•
•
•
•
•

snel en eenvoudig aan te trekken dankzij de verschillen in kleuren tussen het bovenstuk en het onderstuk
comfortabel door lichte en zachte polyamide banden
verlengde levensduur dankzij hoge weerstand tegen slijtage van de banden
gebruik mogelijk met valbeveiliging en positioneringssystemen
harnas met 2 bevestigingspunten: op de rug en op de borst
biedt eenvoudig de mogelijkheid tot aansluiting van een automatisch valstopapparaat of vanglijn en
tevens de bevestigingsmogelijkheid van een Rope Grab
• harnas voldoet aan de EN 361 norm

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Harnas Static Two, maat S-M (16120)

8.80.112.00

V

Harnas Static Two, maat L-XL (16125)

8.80.112.05

V

Harnas Static Three
•
•
•
•
•
•
•

snel en eenvoudig aan te trekken dankzij de verschillen in kleuren tussen het bovenstuk en het onderstuk
comfortabel door lichte en zachte polyamide banden
verlengde levensduur dankzij hoge weerstand tegen slijtage van de banden
gebruik mogelijk met valbeveiliging en positioneringssystemen
harnas met 1 bevestigingspunt: 1 op de rug en 2 positioneringsringen (2 metalen D-ringen)
inclusief een instelbare borstriem
biedt eenvoudig de mogelijkheid tot aansluiting van een automatisch valstopapparaat, vanglijn en
Rope Grab
• de bevestigingspunten op de borst verbeteren de zijdelingse bewegingsvrijheid
• harnas voldoet aan de EN 361 norm

Uitvoering

Artikelnr

Harnas Static Three, maat S-M (16130)

8.80.113.00

Harnas Static Three, maat L-XL (16135)

8.80.113.05

Harnas Static Four
•
•
•
•
•

snel en eenvoudig aan te trekken dankzij de verschillen in kleuren tussen het bovenstuk en het onderstuk
comfortabel door lichte en zachte polyamide banden
verlengde levensduur dankzij hoge weerstand tegen slijtage van de banden
gebruik mogelijk met valbeveiliging en positioneringssystemen
harnas voorzien van 1 ophangpunt op de rug, 1 ophangpunt voor, 2 ogen voor positionering op heuphoogte, extra brede rugband en de mogelijkheid om een gereedschapstas aan het harnas te bevestigen
• dit harnas biedt u de mogelijkheid om 180 graden in uw harnas te draaien zonder dat u klem komt
te zitten
• als extra heeft dit harnas een hang- c.q. zitband zodat tijdens positioneringswerkzaamheden rug en
knieën sterk ontlast worden
• harnas voldoet aan de EN 361 en EN 358 norm

Uitvoering
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Artikelnr

Harnas Static Four, maat S-M (16140)

8.80.114.00

Harnas Static Four, maat L-XL (16145)

8.80.114.05

Vrd

Vrd
V

Valbeveiliging

harnassen / vanglijnen

Harnas Static Five
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snel en eenvoudig aan te trekken dankzij de verschillen in kleuren tussen het bovenstuk en het onderstuk
comfortabel door lichte en zachte polyamide banden
verlengde levensduur dankzij hoge weerstand tegen slijtage van de banden
gebruik mogelijk met valbeveiliging en positioneringssystemen
multifunctioneel harnas voorzien van 3 verschillende bevestigingspunten: 1 op de rug, 1 op de borst,
1 op de buik (voor afdaalwerkzaamheden) en 2 heupbevestigingen (metalen D-ringen) voor positionering
ontwikkeld voor afdaal(reddings)werkzaamheden, specifiek in masten, door middel van vanglijnen
uitstekend bij het uitvoeren van rescuewerkzaamheden
brede en comfortabele rugsteun
ergonomische beenbanden voor meer comfort in zithouding
uitstekende lichaamsondersteuning gedurende positioneringswerkzaamheden
voorzien van 4 gereedschapsringen
harnas voldoet aan de EN 361, EN 358 en EN 813 norm

Uitvoering

Artikelnr

Harnas Static Five, maat S-M (16150)

8.80.115.00

Harnas Static Five, maat L-XL (16155)

8.80.115.05

Vrd

Vanglijn Restraint White
•
•
•
•

polyamide kernmantelvanglijn
diameter 11 mm
2 Sparrow veiligheidshaken met opening 17 mm
voldoet aan de EN 354 norm

Uitvoering

Artikelnr

Vanglijn Restraint White, lengte 1 meter (16260)

8.81.846.00

Vanglijn Restraint White, lengte 1,5 meter (16261)

8.81.826.00

Vanglijn Restraint White, lengte 2 meter (16262)

8.81.861.00

Vrd

Vanglijn Restraint White XL
•
•
•
•

polyamide kernmantelvanglijn
diameter 11 mm
1 Sparrow veiligheidshaak met opening 17 mm en 1 Eagle veiligheidshaak met opening 50 mm
voldoet aan de EN 354 norm

Uitvoering

Artikelnr

Vanglijn Restraint White XL, lengte 1 meter (16265)

8.81.843.00

Vanglijn Restraint White XL, lengte 1,5 meter (16266)

8.81.823.00

Vanglijn Restraint White XL, lengte 2 meter (16267)

8.81.862.00

Vrd

V

Vanglijn Restraint Grey Forked
•
•
•
•

Y-band met 2 Eagle veiligheidshaken
polyamide 28 mm band
1 Sparrow veiligheidshaak met opening 17 mm en 2 Eagle veiligheidshaken met opening 50 mm
voldoet aan de EN 354 norm

Uitvoering
Vanglijn Restraint Grey Forked, lengte 1 meter (16270)

Artikelnr

Vrd

8.81.985.00
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Valbeveiliging

vanglijnen

Vanglijn Arrest Grey XL
• polyamide 28 mm band met valdemper
• 1 Sparrow veiligheidshaak met opening 17 mm en 1 Eagle veiligheidshaak met opening 50 mm
• voldoet aan de EN 355 norm

Uitvoering

Artikelnr

Vanglijn Arrest Grey XL, lengte 2 meter (16285)

Vrd

8.81.639.00

Vanglijn Arrest Grey Forked
• Y-band: polyamide 28 mm band met valdemper
• 1 Sparrow veiligheidshaak met opening 17mm en 2 Eagle veiligheidshaken met opening 50 mm
• voldoet aan de EN 355 norm

Uitvoering

Artikelnr

Vanglijn Arrest Grey Forked, lengte 1 meter (16290)

Vrd

8.81.653.00

Vanglijn Arrest White Forked
• Y-lijn: kernmantellijn diameter 11 mm met valdemper
• 1 Sparrow veiligheidshaak met opening 17mm em 2 Eagle veiligheidshaken met opening 50 mm
• voldoet aan de EN 355 norm

Uitvoering

Artikelnr

Vanglijn Arrest White Forked, lengte 1 meter (16305)

Vrd

8.82.608.00

Vanglijn Arrest White XL
•
•
•
•

polyamide kernmantelvanglijn, diameter 11 mm
met valdemper
1 Sparrow veiligheidshaak, opening 17 mm en 1 Eagle veiligheidshaak, opening 50 mm
voldoet aan de EN 355 norm

Uitvoering
Vanglijn Arrest White XL, lengte 2 meter (16300)

Vanglijn Flex
•
•
•
•
•

de Flex elastische lijn: licht en elastisch
van 1,5 (in) tot 2,0 meter (uit), voorkomt struikelen over een te lange vanglijn
voorzien van een valindicator. Reduceert de totale krachten bij een val tot 70%
de vanglijn Flex bestaat uit 2 standaard Sparrow veiligheidshaken met opening 17 mm
de vanglijn Flex XL bestaat uit 1 Sparrow veiligheidshaak met opening 17 mm en 1 Eagle
veiligheidshaak met opening 50 mm
• voldoet aan de EN 355 norm

Uitvoering
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Artikelnr

Vanglijn Flex (16470)

8.82.650.00

Vanglijn Flex XL (16475)

8.81.265.20

Vrd

Artikelnr

Vrd

8.81.602.00

V

Valbeveiliging

positioneringslijnen
Positioneringslijn Restraint Brake

• positioneringslijnen stellen de gebruiker in staat om bij werkzaamheden op hoogte de handen ‘vrij’ te
hebben
• geleidelijk instelbaar, waarbij de gebruiker zichzelf in de meest comfortabele positie kan positioneren
• wordt geleverd met een ‘Sparrow’ karabijnhaak en een ‘Hawk’ karabijnhaak
• uitgevoerd met een hendel voor eenvoudige instelling
• heeft een doseerbare vermindering van de remwerking
• polyester lijn die goed bestand is tegen weersinvloeden
• voldoet aan de EN 358 norm

Uitvoering

Artikelnr

Positioneringslijn Restraint Brake (16450)

Vrd

8.81.540.00

Positioneringslijn Restraint Adjust
• positioneringslijnen stellen de gebruiker in staat om bij werkzaamheden op hoogte de handen ‘vrij’ te
hebben
• geleidelijk instelbaar, waarbij de gebruiker zichzelf in de meest comfortabele positie kan positioneren
• wordt geleverd met een ‘Sparrow’ karabijnhaak en een ‘Hawk’ karabijnhaak
• instelbare polyamide geslagen lijn met instelmogelijkheid, diameter 14 mm
• voldoet aan de EN 354 norm

Uitvoering

Artikelnr

Positioneringslijn Restraint Adjust (16452)

Vrd

8.81.866.00

Positioneringslijn Restraint Gliss
• positioneringslijnen stellen de gebruiker in staat om bij werkzaamheden op hoogte de handen ‘vrij’ te
hebben
• geleidelijk instelbaar, waarbij de gebruiker zichzelf in de meest comfortabele positie kan positioneren
• wordt geleverd met een ‘Sparrow’ karabijnhaak en een ‘Hawk’ karabijnhaak
• de Restraint Gliss rope adjuster valt in de vorm van de vingers. Stelt de gebruiker in staat om zeer
precies en eenvoudig de instelling van de positioneringslijn aan te passen
• zeer licht: gemaakt van aluminium
• polyester lijn die goed bestand is tegen weersinvloeden
• voldoet aan de EN 358 norm

Uitvoering

Artikelnr

Positioneringslijn Restraint Gliss (16451)

Vrd

8.81.586.00

Heupgordel
•
•
•
•
•

heupgordel gemaakt voor positioneringswerkzaamheden
uitgevoerd met een zachte binnenvoering en voorzien van 2 zijringen voor positionering
ontwikkeld voor werkzaamheden waarbij werkpositionering voor langere duur vereist is
voorzien van 4 gereedschapbevestigingspunten
voldoet aan de EN 358 norm

Uitvoering

Artikelnr

Heupgordel, maat S-M (16460)

8.81.209.00

Heupgordel, maat L-XL (16465)

8.81.209.10

Vrd
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automatische valstopapparaten

Valstopapparaat XStop Mini One
•
•
•
•
•
•
•

1,5 m automatisch valstopapparaat met kevlar/polyester band
voorzien van een valdemper en 2 veiligheidshaken
ideaal voor gebruik van 2 tot 6 meter boven de vloer
speciaal ontwikkeld als automatisch valstopapparaat met gelimiteerde bewegingsvrijheid
hoogresistente materialen: 18 mm kevlar/polyester band
blokkeert een val onmiddellijk
voldoet aan de EN 360 norm

Uitvoering

Artikelnr

Valstopapparaat XStop Mini One met 1 Sparrow + 1 Buzzard (16310)

8.81.340.00

Valstopapparaat XStop Mini One XL met 1 Sparrow + 1 Eagle (16315)

8.81.341.00

Vrd

Valstopapparaat XStop Mini Two
•
•
•
•
•

2,5 m automatisch valstopapparaat met polyamide band
voorzien van een valdemper en 2 veiligheidshaken
compact en licht: 1,2 kg
biedt de gebruiker een bewegingsvrijheid van 2,5 meter vanaf het bevestigingspunt
voldoet aan de EN 360 norm

Uitvoering

Artikelnr

Valstopapparaat XStop Mini Two met 1 Sparrow + 1 Buzzard (16320)

8.81.331.00

Valstopapparaat XStop Mini Two XL met 1 Sparrow + 1 Eagle (16325)

8.81.332.00

Vrd

Valstopapparaat Stopmax Reflex
•
•
•
•
•
•
•

6 meter automatisch valstopapparaat met kevlar-polyester band
geleverd met 2 aluminium “Klassiek” veiligheidshaken
compact valstopapparaat
sterke behuizing
lichtgewicht (1,5 kg)
blokkeert een val onmiddelijk
voldoet aan de EN 360 norm

Uitvoering

Artikelnr

Valstopapparaat Stopmax Reflex (0373)

Vrd

8.81.373.00

Valstopapparaat Stopmax Evolution
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 tot 20 meter automatisch valstopapparaat
4,5 mm RVS staalkabel
leverbaar met en zonder valindicator en veiligheidshaak
gecertificeerd voor verticaal en horizontaal gebruik (met een 2 meter stalen strop, ref. 0891)
lichtgewicht (5 kg voor de 10 meter Stopmax)
sterke behuizing in polypropyleen
inclusief een handvat voor eenvoudig vervoer
ideaal voor bouw- en industriële werkzaamheden
voldoet aan de EN 360 norm

Uitvoering

Artikelnr

Valstopapparaat Stopmax Evolution, lengte 5 meter (0351)

8.81.351.00

Valstopapparaat Stopmax Evolution, lengte 5 meter met valindicator (0350)

8.81.350.00

Valstopapparaat Stopmax Evolution, lengte 10 meter (0352)

8.81.352.00

Valstopapparaat Stopmax Evolution, lengte 10 meter met valindicator (0353) 8.81.353.00
Valstopapparaat Stopmax Evolution, lengte 15 meter (0356)

8.81.356.00

Valstopapparaat Stopmax Evolution, lengte 15 meter met valindicator (0359) 8.81.359.00
Valstopapparaat Stopmax Evolution, lengte 20 meter (0354)

8.81.354.00

Valstopapparaat Stopmax Evolution, lengte 20 meter met valindicator (0357) 8.81.357.00
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Valbeveiliging

vanglijnen en valstopapparaten
Werplijn

•
•
•
•

professionele werplijn
lengte 50 meter
diameter van 2 meter
gewicht 350 gram

Uitvoering

Artikelnr

Werplijn (16430)

Vrd

8.81.108.00

Kernmantelvanglijn
•
•
•
•
•
•

kernmantelvanglijn met diameter 11 mm
geschikt voor gebruik in combinatie met Rope Grab
dragende kern met gevlochten of gedraaide opbouw
geen vervorming bij het verdraaien
beschermende mantel
voldoet aan de EN 1891 norm

Andere lengtes zijn op aanvraag leverbaar.

Uitvoering

Artikelnr

Kernmantelvanglijn, lengte 10 meter (16440-10)

8.81.870.10

Kernmantelvanglijn, lengte 15 meter (16440-15)

8.81.871.15

Kernmantelvanglijn, lengte 20 meter (16440-20)

8.81.872.20

Kernmantelvanglijn, lengte 25 meter (16440-25)

8.81.873.25

Kernmantelvanglijn, lengte 30 meter (16440-30)

8.81.874.10

Vrd

Geslagen vanglijn
•
•
•
•

3-strengs polyamide lijn met diameter 14 mm
voorzien van 2 gesplitste eindkoppelingen
geschikt voor gebruik in combinatie met Rope Grab
voldoet aan de EN 696 norm

Andere lengtes zijn op aanvraag leverbaar.

Uitvoering

Artikelnr

Geslagen vanglijn, lengte 10 meter (16445-10)

8.81.870.00

Geslagen vanglijn, lengte 15 meter (16445-15)

8.81.871.00

Geslagen vanglijn, lengte 20 meter (16445-20)

8.81.872.00

Geslagen vanglijn, lengte 25 meter (16445-25)

8.81.873.00

Geslagen vanglijn, lengte 30 meter (16445-30)

8.81.874.00

Vrd

Robe Grab 11 mm en Robe Grab 14 mm
• de Rope Grab valstopapparaat heeft twee functies: automatisch (als valstopapparaat) en manueel
(als positionering) (voor werkzaamheden op bijv. daken om de bewegingsvrijheid te limiteren)
• leverbaar met en zonder valdemper
• geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
• biedt de gebruiker de mogelijkheid zichzelf aan te koppelen op elke locatie van de lijn
• volgt eenvoudig de lijn zonder manuele interventie
• driedubbele veiligheid om de Robe Grab te kunnen openen
• voldoet aan de EN 353-2 norm
De Robe Grab 14 mm is hetzelfde als de Robe Grab 11 mm, maar dan voor een vanglijn met een
diameter van 14 mm.

Uitvoering

Artikelnr

Robe Grab 11 mm, zonder valdemper (16410)

8.81.405.00

Robe Grab 11 mm, met valdemper (16411)

8.81.409.00

Robe Grab 14 mm, zonder valdemper (16415)

8.81.401.00

Robe Grab 14 mm, met valdemper (16416)

8.81.403.00

Vrd
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valstopapparaten /
veiligheidshaken

Valbeveiliging

Cable Grab
•
•
•
•
•
•

valstopapparaat t.b.v. een staalkabel 8 mm
leverbaar met en zonder valdemper
alleen bestemd voor verticaal gebruik
licht en compact
blokkeert direct bij een val
voldoet aan de EN 353-2 norm

Uitvoering

Artikelnr

Cable Grab, zonder valdemper (16420)

8.81.457.00

Cable Grab, met valdemper (16425)

8.81.453.00

Vrd

Veiligheidshaak Sparrow
•
•
•
•
•

stalen veiligheidshaak
manuele draaisluiting
opening 17 mm
maximale weerstand: 25 kN
voldoet aan de EN 362 norm

Uitvoering
Veiligheidshaak Sparrow (16550)

Artikelnr

Vrd

8.81.702.00

V

Artikelnr

Vrd

Veiligheidshaak Robin
•
•
•
•
•

aluminium veiligheidshaak
manuele draaisluiting
opening 18 mm
maximale weerstand: 22 kN
voldoet aan de EN 362 norm

Uitvoering

Artikelnr

Veiligheidshaak Robin (16560)

Vrd

8.81.793.00

Veiligheidshaak Starling
•
•
•
•
•

stalen veiligheidshaak
twistlocksluiting
opening 18 mm
maximale weerstand: 25 kN
voldoet aan de EN 362 norm

Uitvoering
Veiligheidshaak Starling (16565)
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8.81.721.00

Valbeveiliging

veiligheidshaken
Veiligheidshaak Phoenix

•
•
•
•
•

aluminium steigerveiligheidshaak
gesloten oog met lijnsluiting (20 mm)
opening 60 mm
maximale weerstand: 22 kN
voldoet aan de EN 362 norm

Uitvoering

Artikelnr

Veiligheidshaak Phoenix (16580)

Vrd

8.80.742.00

Veiligheidshaak Marabou
•
•
•
•
•
•

stalen steigerveiligheidshaak
gesloten oog
dubbele sluiting
opening 85 mm
maximale weerstand: 22 kN
voldoet aan de EN 362 norm

Uitvoering

Artikelnr

Veiligheidshaak Marabou (16615)

Vrd

8.81.746.00

Veiligheidshaak Eagle
•
•
•
•
•
•

stalen steigerveiligheidshaak
gesloten oog
dubbele sluiting
opening 50 mm
maximale weerstand: 22 kN
voldoet aan de EN 362 norm

Uitvoering

Artikelnr

Veiligheidshaak Eagle (16605)

Vrd

8.81.715.00

Veiligheidshaak Falcon
•
•
•
•
•
•

geanodiseerde aluminium veiligheidshaak
twistlock-sluiting
driedubbele zekerheid
opening 24 mm
maximale weerstand: 22 kN
voldoet aan de EN 362 norm

Uitvoering
Veiligheidshaak Falcon (16555)

Artikelnr

Vrd

8.81.796.00
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beroepensets

Voor het maken van een keuze voor de juiste, veilige en
gebruiksvriendelijke materialen zijn er diverse complete beroepensets
beschikbaar. Hieronder vindt u een samenstelling van producten voor
verschillende werkzaamheden en omgevingen met specifieke toepassingen.
Voor een persoonlijk advies kunt u altijd contact opnemen met afdeling verkoop.

DAKSET

Installatieset

Harnas Static Two (L-XL)

8.80.112.05

Harnas Static Four (L-XL)

8.80.114.05

Kernmantel vanglijn 10 m

8.81.870.10

Sling 3000

8.81.138.00

Rope Grab

8.81.405.00

XStop Midi

8.81.343.00

Sling 600

8.81.135.00

Sparrow veilgheidshaak (2x)

8.81.702.00

Opbergtas

8.81.102.00

Opbergtas

8.81.102.00

Optie: Mobiele leeflijn

8.81.141.80

Stalen strop 2 m

8.81.134.00

hellende-dakenset
Harnas Static Two (L-XL)

8.80.112.05

Kernmantel vanglijn 40 m

8.81.876.40

ELEKTRIciteit

Rope Grab

8.81.405.00

Harnas Dynamic Four (L-XL)

8.80.114.05

Sling 1200 (2x)

8.81.135.20

XStop Mini

8.81.340.00

Sling 600

8.81.135.00

Opbergtas

8.81.102.00

Lijnklem (2x)

8.81.117.00

Klimhelm

8.81.706.00

Starling veiligheidshaak (3x)

8.81.721.00

Sling 1200

8.81.135.20

Werplijn

8.81.108.00

Restraint Brake

8.81.540.00

Plunjetas 20 liter

8.81.102.20

BESLOTEN RUIMTEN
BOUWset

Aluminium driepoot + lier

8.81.201.00

Harnas Static One (L-XL)

8.80.111.05

XStop Rescue

8.81.324.00

XStop Mini Two XL

8.81.332.00

Adapter voor XStop Rescue

8.81.204.00

Opbergtas

8.81.102.00

Harnas Static Three (L-XL)

8.80.113.05

Optie: Mobiele leeflijn

8.81.141.80

LXStop Maxi

8.81.345.00

Optie: Condor 140 mm

8.80.772.00

Telecommunicatie
steigerBOUWset
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Harnas Static Four (L-XL)

8.80.114.05

Harnas Static One (L-XL)

8.80.111.05

Restraint Brake

8.81.540.00

Arrest White XL

8.81.602.00

Opbergtas

8.81.102.00

Rugtas

8.81.101.90

Arrest Grey Forked

8.81.653.00

Optie: XStop Mini One XL

8.81.341.00

Cable Grab

8.81.457.00

Klimhelm

8.81.706.00

Zaklampen

staaf- en handlampen

Energizer rubber LED 2xD
•
•
•
•
•
•
•

3 X Nichia-LED’s
2 x D batterijen
34 uur op 1 batterijlading
30 meter bundel
IPX-4 (druppelbestendig)
splintervrije frontlens
met polskoord

Uitvoering

Artikelnr

Energizer rubber LED 2xD (633654)

Vrd

8.86.650.00

Energizer impact LED 2xAA
•
•
•
•
•
•
•

2 x Nichia LED’s
22 Lumen output
lichtbundel 40 meter
16 uur op 1 batterijset
splintervrije frontlens
rubber handgreep
inclusief 2 x AA alkaline

Uitvoering

Artikelnr

Energizer impact LED 2xAA (632629)

Vrd

8.86.651.00

Energizer Hardcase 3 LED pro 2xAA
•
•
•
•
•
•
•

3 witte Nichia LED’s (50.000 uur)
ijzersterke body (RVS 316/ABS) dus “hufterproof”
30 uur brandtijd
38 meter bundel
weerbestendig (IPX 5)
inclusief riem-etui
inclusief 2 x AA Ultra+ alkaline

Uitvoering

Artikelnr

Energizer Hardcase 3 LED pro 2xAA (630058)

Vrd

8.86.652.00

Energizer Hardcase 4 LED pro 4xAA
•
•
•
•
•
•
•
•

4 witte Nichia LED’s (50.000 uur)
ijzersterke body (RVS 316/ABS) dus “hufterproof”
23 uur brandtijd (4 x AA alkaline)
55 meter bundel
weerbestendig (IPX5)
500 gram
inclusief 4 x AA Ultra+ alkaline
met RVS riemclip

Uitvoering

Artikelnr

Energizer Hardcase 4 LED pro 4xAA (630060)

Vrd

8.86.653.00

Energizer spotlight hardcase LED oplaadbaar
•
•
•
•
•
•
•

Luxeon 3 Watt witte LED met lichtbundel 385 (!) meter
ABS/RVS behuizing
vallen tot 4 meter
ruim 4 uur continu licht
splintervrije polycarbonaat lens
auto-charger 12VDC & netlader 220VAC Inclusief 4 x AA Ni-MH accu’s
IPX - 5

Uitvoering
Energizer spotlight hardcase LED oplaadbaar (631432)

Artikelnr

Vrd

8.86.654.00
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Zaklampen

staaf- en handlampen

Energizer LED ATEX 2xAA, zone 0, 1 & 2
•
•
•
•
•
•

12 uur brandduur op alkaline
20 meter lichtbundel
18 Lumen
waterproof IPX 7, dustproof IPX 6
overleeft val van 2,5 meter
inclusief strap en ophangoog

Uitvoering

Artikelnr

Energizer LED ATEX 2xAA, zone 0, 1 & 2 (628908)

Vrd

8.86.655.00

Energizer LED ATEX 2xD, zone 0, 1 & 2
•
•
•
•
•
•

brandduur 45 uur op alkaline
lichtbundel 115 meter
28 Lumen
waterproof IPX 7, Dustproof IPX 6
overleefd val van 2,5 meter
inclusief strap en ophangoog

Uitvoering

Artikelnr

Energizer LED ATEX 2xD, zone 0, 1 & 2 (628909)

Vrd

8.86.656.00

Maglite aluminium staaflantaarn D-Cel
•
•
•
•
•
•
•
•

focusseerbare lichtbundel
spatwaterdicht
slag- en stootvast
geanodiseerd aluminium, corrosievrij
brandduur 720 min.
bereik ca. 150 meter
drukknopschakelaar
in schroefdop een reservelampje

Uitvoering

Artikelnr

Maglite aluminium staaflantaarn 2D-Cel, lengte 25,5 cm (S2D015)

8.86.200.00

Maglite aluminium staaflantaarn 3D-Cel, lengte 31,5 cm (S3D015)

8.86.202.00

Maglite aluminium staaflantaarn 4D-Cel, lengte 37,5 cm (S4D015)

8.86.204.00

Maglite aluminium staaflantaarn D-Cel LED
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED versie van de staaflantaarn D-Cel
focusseerbare lichtbundel
spatwaterdicht
slag- en stootvast
geanodiseerd aluminium, corrosievrij
brandduur 720 min.
bereik ca. 150 meter
drukknopschakelaar
in schroefdop een reservelampje

Uitvoering

548

Artikelnr

Maglite aluminium staaflantaarn 2D-Cel LED (ST2D016)

8.86.220.00

Maglite aluminium staaflantaarn 3D-Cel LED (ST3D016)

8.86.221.00

Maglite aluminium staaflantaarn 4D-Cel LED (ST4D016)

8.86.222.00

Vrd

Vrd

Zaklampen

staaf- en handlampen / hoofdlampen

Maglite Magcharger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zware kwaliteit geanodiseerd vliegtuig aluminium
voorzien van halogeenlampje (300% meer licht) en reservelampje
12 Volt oplaadbare batterij (Ni-Cd) met oplaadhouder
de zeer krachtige accu geeft een lichtcapaciteit welke 20 keer hoger is dan vergelijkbare lampen
adapter voor 220 Volt lichtnet
oplaadtijd ca. 8 uur
tot 1000x oplaadbaar
slag-, stootvast en spatwaterdicht
lengte 32 cm
heeft een zeer krachtige lineair te focussen lichtbundel

Uitvoering
Maglite Magcharger (R4019)

Artikelnr

Vrd

8.86.270.00

V

Petzl Pixa 1 hoofdlamp
• hoofdlamp met brede, uniforme bundel met montageplaat voor helmen zonder hoofdband (inbegrepen)
• brede, uniforme bundel, licht tot 15 meter gedurende 12 uur (25 lumen)
• reserveverlichting wanneer de batterijen bijna leeg zijn geeft de Pixa nog licht tot 5 meter voor een
minimum van 10 uur
• roterende on/off schakelaar
• lamphuis kan worden gedraaid in een hoek van 45°
• uitstekende weerstand tegen schokken (val van 2 meter)
• comfortabele verstelbare hoofdband, eenvoudig verwijderbaar om te wassen
• waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten (IP 67), geen onderhoud nodig na onderdompeling

Uitvoering
Petzl Pixa 1 hoofdlamp (E78AHB)

Artikelnr

Vrd

8.86.309.00

V

Artikelnr

Vrd

Petzl Pixa 2 hoofdlamp
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoofdlamp met montageplaat voor helmen zonder hoofdband (inbegrepen)
twee verlichtingsstanden: stand ideaal voor close-range werk en een stand bedoeld voor beweging
verlichting tot 30 meter gedurende 6 uur (40 lumens)
reserveverlichting wanneer de batterijen bijna leeg zijn geeft de Pixa nog licht tot 10 meter voor een
minimum van 10 uur
roterende on/off schakelaar
lamphuis kan worden gedraaid in een hoek van 45°
uitstekende weerstand tegen schokken (val van 2 meter)
comfortabele verstelbare hoofdband, eenvoudig verwijderbaar om te wassen
waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten (IP 67), geen onderhoud nodig na onderdompeling

Uitvoering
Petzl Pixa 2 hoofdlamp (E78BHB)

Artikelnr

Vrd

8.86.309.10

V

Energizer LED ATEX 3xAA Head light, zone 0, 1 & 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

witte LED (50% dimbaar) tot 78 meter
2 rode LED’s (voor bijv. kaartlezen)
groene LED (voor bijv. onderzoek)
80 Lumen output
inklapbare diffuser (voor omgevingslicht)
all-weather (IPX-4)
valbestendig tot 2 meter
schokbestendige en splintervrije frontlens
verstelbare hoofdbanden

Uitvoering
Energizer LED ATEX 3xAA Head light, zone 0, 1 & 2 (632026)

8.86.657.00
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Masterlock sloten
Masterlock Zenex hangslot 410
•
•
•
•
•
•
•

hangsloten speciaal ontworpen voor Lockout/Tagout, lange levensduur, lichtgewicht
aan één kant voorzien van labels
OSHA, één werknemer, één slot, één sleutel
hoge veiligheid, meer dan 100.000 profielen
key retaining, slot moet afgesloten zijn om de sleutel te verwijderen
mogelijkheid voor foto ID's en laser graveren
beugeldiameter 6 mm en beugelhoogte 38 mm of 76 mm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Masterlock Zenex hangslot 410 (38 mm) (410BLU)

blauw

8.74.000.00

Masterlock Zenex hangslot 410 (38 mm) (410YLW)

geel

8.74.005.00

Masterlock Zenex hangslot 410 (38 mm) (410GRN)

groen

8.74.006.00

Masterlock Zenex hangslot 410 (38 mm) (410RED)

rood

8.74.008.00

Masterlock Zenex hangslot 410LT (76 mm) (410LTBLU)

blauw

8.74.010.00

Masterlock Zenex hangslot 410LT (76 mm) (410LTYLW)

geel

8.74.015.00

Masterlock Zenex hangslot 410LT (76 mm) (410LTGRN)

groen

8.74.016.00

Masterlock Zenex hangslot 410LT (76 mm) (410LTRED)

rood

8.74.018.00

Vrd

Masterlock hangslot 3, met gelamineerde stalen behuizing
•
•
•
•

voor een ideale beveiliging
met verschillende sleutels
1400 profiel varianten
beugeldiameter 7,1 mm en beugelhoogte 19 mm of 51 mm

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Masterlock hangslot 3, gelam. stalen behuizing (19 mm) (3BLU)

blauw

8.74.200.00

Masterlock hangslot 3, gelam. stalen behuizing (19 mm) (3BLK)

zwart

8.74.204.00

Masterlock hangslot 3, gelam. stalen behuizing (19 mm) (3GRN)

groen

8.74.206.00

Masterlock hangslot 3, gelam. stalen behuizing (51 mm) (3LHBLU)

blauw

8.74.210.00

Masterlock hangslot 3, gelam. stalen behuizing (51 mm) (3LHBLK)

zwart

8.74.214.00

Masterlock hangslot 3, gelam. stalen behuizing (51 mm) (3LHGRN)

groen

8.74.216.00

Vrd

Masterlock Lockout Stations
• Berg hier netjes uw vergrendelingssystemen in op wanneer ze niet in gebruik zijn en gemakkelijk te
vinden zijn
• gemaakt van polycarbonaat

Uitvoering

550

Artikelnr

Leeg station voor 4 sloten, een multi-hangslotbeugel en tags (1482B)

8.74.130.00

Leeg station voor 10 sloten, een multi-hangslotbeugel en tags (1483B)

8.74.131.00

Leeg station voor 20 sloten, een multi-hangslotbeugel en tags (1484B)

8.74.132.00

Vrd

E.H.B.O. artikelen

verbandtrommels

Basis BHV koffer compact Oranje Kruis 2011 (+ wandhouder)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x BHV koffer compact, ongevuld, oranje (VBDSL18002)
1x desinfecting lotion (flesje 30 ml) (SANAP00131)
1x sticker "EHBO Koffer BHV" (DIVER00127)
2x driekante doek (96 x 96 x 136 cm) (SANAP42301)
1x verbandschaar RVS met kunststof greep 19 cm (STAAL01406)
2x elastisch windsel 400 x 6 cm (SANAP68163)
2x vinyl handschoenen maat L (V2) (SANAP76005)
10x hecht strip zwaluwstaartje 12 x 70 mm (STRWC01001)
3x ideaal windsel 500 x 8 cm incl. 2 verbandklemmen (SANAP68265)
1x hechtpleister textiel 500 x 2,5 cm op ring met sluitring (TAPTX46656)
1x beademingsdoekje (Life Saving Kiss) (SANAP00902)
1x reddingsdeken goud/zilver 210 x 160 cm (SANAP84001)
4x duits snelverband gerold Groot (10 x 12 cm) (SANAP65006)
1x puntpincet RVS 10 cm (STAAL01301)
2x kompres 10 x 10 cm (2V1) (SANAP59731)
4x kompres 1/16 (8,5 x 5 cm) (SANAP59735)
5x alukompres 10 x 10 cm (SANAP59735)
3x synthetische wattenrol 300 x 10 cm (SANAP68019)
1x tekentangset in gripzakje (SANAP66255)
1x wondpleister textiel 10 x 6 cm (V10) (SANAP66531)
1x pleisterstrips waterafstotend PE (V20 assorti) (SANAP66534)
3x wondsnelverband gevouwen klein (6 x 8 cm) (SANAP65007)
2x zelfklevend windsel in zakje (ZEWIN01512)
1x sticker oranje Kruis bedrijfsverbandset (DIVER00139)
1x Oranje Kruis stroomdiagram (DIVER00124)
1x controlestickers (5 per vel) (DIVER00132)
1x sticker groen-wit kruis 10 x 10 cm (DIVER00126)

Uitvoering
Basis BHV koffer compact Oranje Kruis 2011 (SANAP07010)

Artikelnr

Vrd

8.10.010.00

V

Basis BHV koffer groot Oranje Kruis 2011 (+ wandhouder)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x BHV koffer groot, ongevuld, oranje (VBDSL18001)
1x desinfecting lotion (flesje 30 ml) (SANAP00131)
1x controlestickers (5 per vel) (DIVER00132)
1x sticker Oranje Kruis bedrijfsverbandset (DIVER00139)
2x driekante doek (96 x 96 x 136 cm) (SANAP42301)
1x verbandschaar RVS met kunststof greep 19 cm (STAAL01406)
2x elastisch windsel 400 x 6 cm (STAAL01406)
2x vinyl handschoenen maat L (V2) (SANAP76005)
10x hecht strip zwaluwstaartje 12xX70 mm (STRWC01001)
3x ideaal windsel 500 x 8 cm incl. 2 verbandklemmen (SANAP68265)
1x hechtpleister textiel 500 x 2,5 cm op ring met sluitring (TAPTX46656)
1x beademingsdoekje (Life Saving Kiss) (SANAP00902)
1x reddingsdeken goud/zilver 210 x 160 cm (SANAP84001)
4x Duits snelverband gerold groot (10 x 12 cm) (SANAP65006)
1x puntpincet RVS 10 cm (STAAL01301)
2x kompres 10 x 10 cm (2V1) (SANAP59731)
4x kompres 1/16 (8,5 x 5 cm) (SANAP59735)
5x alukompres 10 x 10 cm (SANAP59803)
3x synthetische wattenrol 300 x 10 cm (SANAP68019)
1x tekentangset in gripzakje (SANAP66255)
1x wondpleister textiel 10 x 6 cm (V10) (SANAP66531)
1x pleisterstrips waterafstotend PE (V20 assorti) (SANAP66534)
3x wondsnelverband gevouwen klein (6 x 8 cm) (SANAP65007)
2x zelfklevend windsel in zakje (ZEWIN01512)
1x EHBO boekje OKÉ (4 talen) (DIVER00111)
1x Oranje Kruis stroomdiagram (DIVER00124)
1x sticker groen-wit kruis 10x10 cm (DIVER00126)
1x sticker "EHBO Koffer BHV" (DIVER00127)

Uitvoering
Basis BHV koffer groot Oranje Kruis 2011 (SANAP07020)

Artikelnr

Vrd

8.10.015.00

V
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E.H.B.O. artikelen

verbandtrommels

Bedrijfsverbanddoos Universeel (+ wandhouder)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x bedrijfsverbanddoos B werkvloer B/W leeg bedr. (SAPRO00502)
1x wandhouder wit voor B model (WANDH05001)
1x SANAP15010 inhoudsopgave Sanaplast bedrijfsverbanddoos B + W (INHOP01187)
6x kompres 5 x 5 cm (SANAP59733)
6x kompres 1/16 (8,5 x 5 cm) (SANAP59735)
1x wondpleister textiel 10 x 6 cm (V10) (SANAP66531)
1x verbandschaar RVS met kunststof greep 19 cm (STAAL01406)
1x pincet 8 cm (STAAL01201)
1x veiligheidsspelden 5 cm (V6) (STAAL61504)
3x elastisch windsel 400 x 6 cm (SANAP68163)
2x elastisch windsel 400 x 8 cm (SANAP68165)
3x driekante doek (96 x 96 x 136 cm) (SANAP42301)
1x hechtpleister Sensitive 500 x 2,5 cm in gripzakje (SANAP45412)
1x synthetische wattenrol 300 x 10 cm (SANAP68019)
2x verbandwatten 10 gram (SANAP68001)
10x alcohol deppers (SANAP00133)
1x vinyl handschoenen maat L (V4) (SANAP76006)
4x Duits snelverband gerold klein (6 x 8 cm) (SANAP65004)
2x Duits snelverband gerold medium (8 x 10 cm) (SANAP65005)
1x EHBO boekje OKÉ (4 talen) (DIVER00111)

Uitvoering
Bedrijfsverbanddoos Universeel (+ WH) (SANAP15010)

Artikelnr

Vrd

8.10.020.00

V

Vrachtwagenverbanddoos B (+ wandhouder)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x verbanddoos B wit/ongevuld (SANAP05004)
1x wandhouder wit voor B model (WANDH05001)
3x kompres 1/16 (8,5 x 5 cm) (SANAP59735)
1x wondpleister textiel 10 x 6 cm (V10) (SANAP66531)
1x driekante doek (96 x 96 x 136 cm) (SANAP42301)
5x Duits snelverband gerold medium (8 x 10 cm) (SANAP65005)
2x Duits snelverband gerold groot (10 x 12 cm) (SANAP65006)
1x elastisch windsel 400 x 6 cm (SANAP68163)
1x elastisch windsel 400 x 8 cm (SANAP68165)
1x synthetische wattenrol 300 x 10 cm (SANAP68019)
1x hechtpleister sensitive 500 x 2,5 cm in gripzakje (SANAP45412)
1x vinyl handschoenen maat L (V4) (SANAP76006)
1x listerschaar koudgeslagen 14,5 cm (STAAL01401)
1x pincet 8 cm (STAAL01201)
2x veiligheidsspelden 5 cm (V6) (STAAL61504)
2x verbandwatten 10 gram (SANAP68001)
12x alcohol deppers (SANAP00133)
1x EHBO boekje OKÉ (4 talen) (DIVER00111)
1x SANAP15004 Vrachtwagenverbanddoos + WH (INHOP01085)

Uitvoering
Vrachtwagenverbanddoos B (+ WH) (SANAP15004)

552

Artikelnr

Vrd

8.10.030.00

V

E.H.B.O. artikelen

eerstehulpproducten

Cederroth eerstehulpstation
• een transparante klep en rubberen rand beschermen de producten tegen stof en vuil. Hierdoor is de
uitrusting hygiënischer en altijd klaar voor gebruik
• met een complete eerstehulpuitrusting op uw werkplek hopen we meer levens te kunnen en durven
redden als er zich ongelukken voordoen
• 2 extra bewaarruimtes bieden de mogelijkheid de inhoud aan te passen aan de specifieke behoeften
op de werkplek
• u vindt op het station gemakkelijk te begrijpen instructies voor eerste hulp en tevens zijn er duidelijke
instructies gedrukt op iedere productverpakking
• de transparante klep maakt het eenvoudig te zien of het tijd is de producten bij te vullen
• afmetingen van het station: B 29 x H 56 x D 12 cm
Het station bestaat uit:
• 2 Cederroth 4-in-1 bloedstelpende verbanden (1910)
• 3 Cederroth 4-in-1 mini bloedstelpende verbanden (1911)
• 1 Cederroth protectiepakket (2596)
• 1 Salvequick pleisterautomaat incl. 45 plasticpleisters (6036) en 40 textielpleisters (6444)
• 2 x 20 st. Salvequick wondreiniger (323700)
• 1 doos (50 st.) Salvequick Quick Healing pleisters (673510)
• 1 eerstehulpinstructie
• 1 navulsleutel
Er is ook een Cederroth Mini Eerste Hulp Paneel (191400) verkrijgbaar. Het Mini Eerste Hulp Paneel
is een kleiner paneel met alleen pleisters en bloedstelpend verband. Past in kleinere ruimten of als
aanvulling op een andere eerstehulpuitrusting.

Uitvoering

Artikelnr

Cederroth eerstehulpstation (490900)

Vrd

8.70.080.00

Salvequick pleisterautomaat
• eenvoudig met een hand te gebruiken
• de navullingen zitten muurvast
• wanneer de pleister uit de automaat wordt getrokken laat de ene beschermende
papierstrook los en kan de pleister met een enkele hand worden aangebracht
• de automaat wordt snel en eenvoudig met behulp van een speciale sleutel gevuld
• er zijn diverse verschillende navullingen geschikt om bij te vullen
• inhoud: 40 textielpleisters (6444) en 45 plasticpleisters (6036)
• elke navulling bevat twee maten van elke pleister: 72 x 19 mm en 72 x 25 mm
Er is ook een detectable versie verkrijgbaar, te weten de Salvequick Pleisterautomaat
Blue Detectable (490750). Deze automaat is in het bijzonder bedoeld voor
gebruik in de levensmiddelenindustrie.

8.70.560.00

8.70.610.00

8.70.195.00

8.70.550.00

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Salvequick pleisterautomaat (490700)

8.70.195.00

V

Salvequick plasticpleisters (6036), 45 pleisters (27 st. 72 x 19 mm
en 18 st. 72 x 25 mm), à 6 navullingen

8.70.550.00

V

Salvequick Textielpleisters (6444), 40 pleisters (24 st. 72 x 19 mm
en 16 st. 72 x 25 mm), à 6 navullingen

8.70.560.00

V

Salvequick Blue Detectable pleisters (6735CAP), 35 steriele pleisters
(21 st. 72 x 19 mm en 14 st. 72 x 25 mm), à 6 navullingen

8.70.600.00

V

Salvequick Blue Detectable Fingertip (6754CAP), 30 steriele pleisters
(15 st. 63 x 39 (22) mm en 15 st. 72 x 19 mm), à 6 navullingen

8.70.610.00
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AFDELING
BLOEDSTELPING
ACUTE OOGHEELKUNDIGE
AFDELING
VERBANDAFDELING

Welkom in de kleinste
eerstehulpafdeling ter wereld.
Wanneer zich een ongeluk voordoet is iedere seconde belangrijk.
Onze nieuwe generatie eerstehulpproducten is ontwikkeld zodat u
en uw collega’s deze op het werk zo snel mogelijk binnen handbereik
hebben. Lees meer over de kleinste eerstehulpafdeling ter wereld op
www.firstaid.cederroth.com. Met dank voor uw zorgzaamheid!
Eerste hulp voor iedereen. Overal.

Nieuw! De klep houd

de produk ten schoon

en fris .

E.H.B.O. artikelen
Cederroth oog & wond spray
• spray voor de reiniging en het wegspoelen van stof en vuil uit ogen en wonden
• de spray geeft een milde stroom vocht en heeft een totale spoeltijd van 5 minuten, handig voor
bijvoorbeeld schaafwonden die goed moeten worden gereinigd
• de spray kan verscheidene keren worden gebruikt en is tot de laatste druppel steriel
• bevat 150 ml steriele fysiologische zoutoplossing, 0,9% NaCl
• gecombineerde oog- en wondvloeistof
• past in het eerstehulpstation
• totale spoeltijd 5 minuten

Uitvoering

Artikelnr

Cederroth oog & wond spray (726000)

Vrd

8.70.507.00

Cederroth Burn Gel spray
• Cederroth Burn Gel geeft een snelle afkoeling en effectieve pijnstillende werking bij verbrandingen
• de koude zorgt ervoor dat de pijn en zwellingen verminderen en voorkomt dat er dieper in de huid
schade wordt aangericht
• Cederroth Burn Gel spray en kompressen worden gebruikt bij oppervlakkige en gedeeltelijk diepe
brandwonden, verbrandingen, zonnebrand, elektrische verbrandingen en tevens bij jeuk die
bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door brandnetels, kwallen of insectenbeten
• het koelende effect werkt tot 2 uur
• spuit een dikke laag gel op de brandwond
• bevat op water gebaseerde (>90% water) gel met natuurlijke antiseptische Tee Tree Oil
(Melaleuca-olie)
• past in het eerstehulpstation
• inhoud: 50 ml

Uitvoering
Cederroth Burn Gel spray, 50 ml (901901)

Artikelnr

Vrd

8.70.611.00
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Stoko Skin Care huidzorg

STOKO® Skin Care

Uw garantie voor gezonde, productieve handen!
Bewezen kwaliteit
• Hoge gebruikersacceptatie en gegarandeerde doeltreffendheid
• Huidvriendelijk: hoogkwalitatieve en natuurlijke ingrediënten
• Milieuvriendelijk en duurzaam: eerste industriële handreinigers met Europees Ecolabel
Totaaloplossing
• Het geschikte product voor elke werkplek en elk huidtype uit één hand
• Huidbescherming – Huidreiniging – Handontsmetting – Huidverzorging
Uitgebreide service
Optimale begeleiding en advies
Het STOKO VARIO ULTRA® dispensersysteem
• Zeer hygiënisch: geen contact tussen het product en de dispenser
• Één systeem voor alle producten: crèmes, lotions, gels, pasta’s, vloeibare reinigers
• Precieze, optimale dosering
• Laag afvalvolume

Huidbelasting

Huidbescherming

Huidreiniging

Huidzorg

Toepassingsgebied

Vóór en tijdens
het werk

Vóór, tijdens
en na het werk

Na het werk

Lichte vervuilingen (kantoren)

FRAPANTOL® ECO’LINE

Douche

ESTESOL®

Olie, vet, grafiet, metaalstof,
roet, benzine en andere
organische oplosmiddelen
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TRAVABON®

STOKO® HAIR & BODY

Koelsmeermiddelen; waterige
oplossingen van kleurstoffen,
zuren, logen, zouten; reinigingen desinfecteermiddelen, kalk,
cement; huidverweking onder
handschoenen

STOKO PROTECT+®

NEOPOL® ECO’LINE
(middelmatige vervuilingen)
SOLOPOL® ECO’LINE
(sterke vervuilingen)
KRESTOPOL® / KRESTO®
(extreme vervuilingen)
KRESTO KWIK-WIPES®
(sterke vervuilingen – gebruik
zonder water)

Olieverf, lakken, lijmen, kitten,
harsen, teer, pek

TRAVABON®

SLIG® SPEZIAL

Microbiële vervuiling
(bacteriën, schimmels, virussen)

STOKO PROTECT+®

STOKOSEPT® GEL

UV-belasting, elektrisch lassen,
vlambooglassen

STOKO® UV30 COMPLETE

Transpiratie en huidverweking
bij het dragen van veiligheidschoenen en -laarzen

STOKO FOOT CARE®

ESTOLAN® / STOKO®
soft+care
(normaal belaste huid)

STOKOLAN®
(sterk belaste huid)

Stoko Skin Care huidzorg

huidbescherming

Stoko - Travabon
• een in water oplosbare crème om de huid te beschermen bij het werken met niet in water oplosbare
stoffen
• witgrijze, licht geparfumeerde zalf
• vergemakkelijkt de reiniging van de huid bij sterke vervuilingen
• met vuilbindende speciale emulgatoren
• met zeer hoog percentage anorganische vetstoffen (pigmenten)
• zonder siliconen en vetvrij

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Stoko - Travabon tube (20854)

100 ml

8.60.000.10

V

1.000 ml

8.60.001.00

Stoko - Travabon S softfles (22325)

Stoko - Protect+
• huidbescherming tegen waterige stoffen zoals koelsmeermiddelen, waterige oplossingen van
kleurstoffen, zuren, logen, zouten, reiniging- en desinfecteermiddelen
• beschermt ook tegen cement, kalk, meststoffen en tegen huidverweking onder handschoenen
• met herstellend effect; stabiliseert, regenereert en versterkt de huidbarrière
• geschikt voor het gezicht en de handen en kan indien gewenst ook voor de rest van het lichaam
gebruikt worden
• ongeparfumeerd en vrij van kleurstoffen, conform HACCP
• witte, ongeparfumeerde softcrème zonder siliconen

Uitvoering

Inhoud

Stoko - Protect+ tube (24661)
Stoko - Protect+ softfles (246666)
Stoko - Protect+ fles met pomp (24668)

Artikelnr

100 ml

8.60.022.10

1.000 ml

8.60.022.20

500 ml

8.60.023.00

Vrd

Stoko - Foot Care
• voetspray, desodoriserend en verzorgend en helpt voetschimmels voorkomen
• bevat de huidbeschermende stof eucoriol welke door zijn adstringerende werking de hoornhuid
verstevigt
• heldere, lichtgele, alcoholische oplossing die naar etherische oliën ruikt
• voorkomt de gevolgen van overmatige transpiratie en huidverweking; de huidporiën raken niet
verstopt en de fysiologie van de huid wordt niet beïnvloedt
• zonder siliconen
• ook geschikt om onaangename geuren in het schoeisel te verdrijven

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Stoko - Foot Care spray (32780)

100 ml

8.60.070.10

V

Stoko - UV 30 Complete
• Stoko UV 30 Complete met beschermingsfactor 30 is een gemakkelijk smeerbare, waterbestendige
UV-beschermingscrème, speciaal voor sterke UV-blootstelling evenals voor zeer gevoelige en
risicovolle lichaamsdelen
• biedt bescherming tegen UVA-, UVB- en UVC-straling
• UVA-bescherming in overeenstemming met de nieuwe EU-aanbeveling beschermingsfactor 10
• met hoogwaardige bestanddelen glycerine, creatine, allantoïne en vitamine E
• ook bij contact met water of bij transpiratie blijft de beschermende werking behouden
• zonder siliconen
• gebruik vooral aangeraden bij laswerkzaamheden (elektrisch- en vlambooglassen) waar hoge doses
UVC-straling vrijkomen

Uitvoering
Stoko - UV 30 Complete tube (33314)
Stoko - UV 30 Complete softfles (35370)

Inhoud

Artikelnr

Vrd

100 ml

8.60.121.00

V

1.000 ml

8.60.122.00

557

8

Stoko Skin Care huidzorg

huidreiniging

Stoko - Frapantol Eco'Line
•
•
•
•

crèmeachtige huidreiniger met milde reinigingskracht en goede huidverdraagzaamheid
reinigt grondig bij alle lichte vervuilingen
zeepvrij
zonder parfum en kleurstoffen, ideaal voor personen die geen geurstoffen verdragen en voor gebruik
in de voedingsindustrie
• aan de huid aangepaste pH-waarde
• met Europees Ecolabel

Uitvoering

Inhoud

Stoko - Frapantol Eco'Line fles met handpomp (31677)

Artikelnr

500 ml

8.60.210.50

Stoko - Frapantol Eco'Line harde fles (22309)

1.000 ml

8.60.211.00

Stoko - Frapantol Eco'Line softfles (82543)

2.000 ml

8.60.212.00

Vrd

V

Stoko - Estesol
• vloeibare huidreiniger met milde reinigingskracht en goede huidverdraagzaamheid
• het reinigt grondig bij alle lichte vervuilingen, die zonder toevoeging van schuur- en oplosmiddelen
verwijderd kunnen worden
• met huidverzachtende conditioner
• zeepvrij
• aan de huid aangepaste pH-waarde (zwakzuur)
• heldere, lichtgroen gekleurde vloeistof
• geparfumeerd, aangename geur

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Stoko - Estesol harde fles (22308)

1.000 ml

8.60.201.00

Stoko - Estesol softfles (83503)

2.000 ml

8.60.202.00

10 l

8.60.200.00

Stoko - Estesol kan (31059)

Vrd
V

Stoko - Hair & Body
• 2-in-1 douchegel voor lichaam en haar, voor een gecombineerde reiniging van lichaam en haar bij
lichte vervuilingen
• zeepvrije, huidvriendelijke douchegel
• heldere, viskeuze, groen gekleurde vloeistof
• met conditioner
• aangenaam geparfumeerd

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Stoko - Hair & Body flacon (33366)

250 ml

8.60.220.25

V

Stoko - Hair & Body softfles (29126)

2.000 ml

8.60.222.00

V

Stoko - Neopol Eco'Line
• handreinigingspasta voor middelmatige tot sterke vervuilingen van olie, vet, grafiet, metaalstof en
smeermiddelen
• zonder oplosmiddelen
• geparfumeerd
• met natuurlijke, biologisch afbreekbare schuurkorrel
• met Aloë Vera
• laat een merkbaar zacht huidgevoel na
• met Europees Ecolabel

Uitvoering
Stoko - Neopol Eco'Line tube (33446)
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Inhoud

Artikelnr

250 ml

8.60.250.25

Stoko - Neopol Eco'Line softfles (33449)

2.000 ml

8.60.252.00

Stoko - Neopol Eco'Line kan met pomp (33450)

5.000 ml

8.60.255.00

Vrd

Stoko Skin Care huidzorg

huidreiniging

Stoko - Solopol Eco'Line
• huidreinigingspasta voor sterke vervuilingen, zoals olie, vet, roet, grafiet, metaalstof en
smeermiddelen
• zonder oplosmiddelen
• geparfumeerd
• met natuurlijke, biologisch afbreekbare schuurkorrel
• met Aloë Vera
• laat een merkbaar zacht huidgevoel na
• met Europees Ecolabel

Uitvoering

Inhoud

Stoko - Solopol Eco'Line tube (33279)

Artikelnr

250 ml

8.60.260.25

Stoko - Solopol Eco'Line softfles (33282)

2.000 ml

8.60.262.00

Stoko - Solopol Eco'Line kan met pomp (33284)

5.000 ml

8.60.265.00

Vrd
V

Stoko - Krestopol
• huidreinigingspasta voor extreme vervuilingen van olie, vet, roet, grafiet, metaalstof en
smeermiddelen
• zonder oplosmiddelen
• geparfumeerd
• met natuurlijke, biologisch afbreekbare schuurkorrel
• met Aloë Vera
• met huidverzorgend bestanddeel

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Stoko - Krestopol tube (35575)

250 ml

8.60.270.25

2.000 ml

8.60.272.00

Stoko - Krestopol softfles (35577)

Vrd
V

Stoko - Kresto
• handreinigingspasta met natuurlijke schuurkorrel én met oplosmiddel, met een zeer sterke
reinigingskracht
• reinigt tot diep in de poriën zonder de huid overmatig te belasten
• geparfumeerd
• voor de verwijdering van extreme vervuilingen van bijvoorbeeld afgewerkte en minerale olie,
smeerolie, grafiet, metaalstof en roet
• zeepvrij

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Stoko - Kresto tube (87146)

250 ml

8.60.310.25

V

2.000 ml

8.60.312.00

V

Stoko - Kresto softfles (87147)

Stoko - Slig Spezial
•
•
•
•
•

handreinigingspasta voor sterk klevende vervuilingen, zoals olieverf, lak, hars en kleefstof
alkalivrij en zonder conserveringsmiddelen
met speciaal oplosmiddel
met natuurlijke, biologisch afbreekbare schuurkorrel
met appelgeur

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Stoko - Slig Spezial tube (81901)

250 ml

8.60.330.25

V

2.000 ml

8.60.332.00

V

Stoko - Slig Spezial softfles (81907)
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huidreiniging

Stoko - Kresto Kwik Wipes
• reinigingsdoekjes om snel de handen te reinigen zonder water voor sterke vervuilingen, zoals olie,
vet en smeermiddelen
• vochtig, neemt veel vuil op
• geparfumeerd

Uitvoering
Stoko - Kresto Kwik Wipes hersluitbaar pak
(26,5x17,5 cm) (34741)
Stoko - Kresto Kwik Wipes emmer (26x30 cm) (23122)
Stoko - Kresto Kwik Wipes vulling voor dispenser (34745)

Stoko - Stokosept Gel
•
•
•
•
•
•

gel voor hygiënische handdesinfectie (volgens EN 1500 en EN 12791) zonder water
antibacterieel
zeepvrij
met alcohol
ongeparfumeerd
biocide, nationale biocide-erkenning in Nederland

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Stoko - Stokosept Gel flacon (30806)

100 ml

8.60.370.05

Stoko - Stokosept Gel fles met pomp (29245)
Stoko - Stokosept Gel softfles (29248)
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500 ml

8.60.370.50

1.000 ml

8.60.371.00

Vrd

Inhoud

Artikelnr

10 doekjes

8.60.300.10

70 doekjes

8.60.300.70

100 doekjes

8.60.301.00

Vrd

huidverzorging /
dispensers

Stoko Skin Care huidzorg
Stoko - Soft+ Care
•
•
•
•

verzorgende gel voor handen en gezicht
zeer snel intrekkend
verfrissende werking
met ureum, glycerine en creatine

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Stoko - Soft+ Care tube (30946)

100 ml

8.60.565.00

1.000 ml

8.60.400.00

Stoko - Soft+ Care softfles (31841)

Vrd

Stoko - Estolan
•
•
•
•
•

verzorgingscrème voor handen en gezicht
lichte basisverzorging
dringt snel in
voor normale huid
geparfumeerd

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Stoko - Estolan tube (85714)

100 ml

8.60.500.10

V

1.000 ml

8.60.501.00

Stoko - Estolan softfles (22321)

Stoko - Stokolan
•
•
•
•

verzorgingscrème voor handen en gezicht
middelmatig vettend, dringt snel in
zonder siliconen
ongeparfumeerd

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Stoko - Stokolan tube (85454)

100 ml

8.60.520.10

V

1.000 ml

8.60.521.00

Stoko - Stokolan softfles (22323)

Stoko Vario Ultra dispenser
•
•
•
•
•
•

dispenser in stevig kunststof voor gebruik met de 1.000 ml en 2.000 ml softflessen
eenvoudige bediening en bijvulling
speciale uitvoering met lange arm voor bediening met de ellebogen verkrijgbaar (enkel in wit)
omhulsel uit stevige kunststof
135 x 135 x 330 mm (b x d x h)
geschikt voor gebruik in doucheruimtes (behalve versie met slot)

Uitvoering

Kleur

Artikelnr

Vrd

Stoko Vario Ultra dispenser (27655)

wit

8.60.970.00

V

Stoko Vario Ultra dispenser (26180)

zwart

8.60.965.00

wit

8.60.972.00

Stoko Vario Ultra dispenser met slot (34532)

V
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Deb handreinigingsproducten

Deb producten worden gebruikt op uiteenlopende werkplekken en in openbare ruimten – in de
industriële sector, de commerciële sector, de gezondheidszorg en de levensmiddelenindustrie.
Meer dan 40 miljoen mensen gebruiken wereldwijd dagelijks een product van Deb.
Het Deb en Swarfega assortiment voor de industriële sector biedt effectieve en efficiënte producten die leiden tot
kostenbesparingen en het milieu respecteren.

Beschermen
Crèmes die vóór het werk worden aangebracht om het contact tussen de huid en verontreinigende of
irriterende stoffen te beperken, de huid te beschermen tegen ongunstige omstandigheden en reiniging
van de huid te vergemakkelijken.

Reinigen
Goede reiniging van de handen speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van beroepshuidziekten.
Van belang is dat reinigers worden gebruikt die de handen ontdoen van vuil en irriterende stoffen zonder
de huid aan te tasten.

Desinfecteren
Producten die zonder water kunnen worden toegepast om ziektekiemen te doden, de handhygiëne te
versterken en de huid te desinfecteren. Ideaal voor gebruik in cafetaria, in openbare toiletten, kantoren
en zorginstellingen.

Verzorgen
Na het werk aan te brengen verzorgende crèmes die de huid zacht en soepel, en dus gezond houden.
Een gezonde huid is een belangrijk aspect van een goede handhygiëne.
Deb dispensersystemen zijn ontworpen voor kostenefficiëntie en
om het hoogste niveau van hygiëne aan hun gebruikers te bieden.
Dispensers geven een afgemeten dosering, hangen op een
logische plaats, moedigen correct gebruik aan en hebben een
levenslange garantie.
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Deb handreinigingsproducten
Deb AgroBac Lotion Wash
• speciaal ontwikkeld voor gebruik op locaties waar voedsel wordt verwerkt en waar hygiëne aan een
zeer hoge standaard moet voldoen
• uiterst doeltreffende, bacterie- en schimmeldodende handreinigingsschuim
• ongeparfumeerd
• bevat didecyldimonium chloride
• het dikke, milde, romige schuim is geschikt voor het regelmatig wassen van handen
• zonder conserveermiddelen
• te gebruiken met dispenser Deb Cleanse Antibac 1000 (ANT1LDSMD) en
Deb Cleanse Antibac 2000 (ANT2LDPMD)

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Deb AgroBac Lotion Wash (ABL1LMD)

1.000 ml

8.50.440.00

Deb AgroBac Lotion Wash (ABL2LMD)

2.000 ml

8.50.441.00

Vrd
V

Deb PureBac Foam Wash
• een effectieve, parfumvrije schuimzeep, die de groei van micro-organismen op de huid helpt
beheersen
• bevat Didecyldimonium Chloride
• ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
• bevat natuurlijke derivaten als milde reinigingsbestanddelen die helpen de handen fris en schoon te
houden
• ongeparfumeerd, besmet geen voedsel en vermindert de kans op huid irritaties
• te gebruiken met dispenser Deb Cleanse Antibac 1000 (ANT1LDSMD) en Deb Cleanse Antibac
2000 (ANT2LDPMD)

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Deb PureBac Foam Wash (PBF1LMD)

1.000 ml

8.50.430.00

Deb PureBac Foam Wash (PBF2LMD)

2.000 ml

8.50.431.00

Vrd

Deb Ultra Wash
• krachtige handreiniger, speciaal voor verwijdering van verf, inkt, hars, lijm en de meeste andere
verontreinigende stoffen uit drukkerijen en spuiterijen
• de combinatie van tweebasische esters en natuurlijke maïsmeel-scrub resulteert in een bijzonder
krachtige reiniging
• vochtinbrengend, ook bij regelmatig gebruik blijft de vochtbalans van de huid intact
• te gebruiken met dispenser Deb Cleanse Ultra 2000 (ULT2LDPMD)

Uitvoering
Deb Ultra Wash (ULT2LT)

Inhoud

Artikelnr

2.000 ml

8.50.625.00

Vrd

Deb Ultra Wipes
• gespecialiseerde reinigingsdoekjes voor het verwijderen van verf, inkt, hars, lijm en de meeste
andere verontreinigende stoffen uit drukkerijen en spuiterijen
• de sterke, extra grote doekjes zijn doordrenkt met een speciale formulering op basis van
tweebasische esters
• de handige verpakking kan gedurende de hele dag lang op de werkplek worden gebruikt en er is
geen water nodig
• handig voor onderweg
• inhoud: 150 doekjes

Uitvoering
Deb Ultra Wipes (ULT150W)

Artikelnr

Vrd

8.50.626.00
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Deb handreinigingsproducten
Deb Natural Power Wash
• gebruikt de kracht van natuurlijke extracten van zonnebloemolie in combinatie met maïsmeel-scrub
voor een uiterst doeltreffende en grondige reiniging
• oplosmiddelvrij
• verwijdert de meeste soorten hardnekkig industrieel vuil
• vochtinbrengend, ook bij regelmatig gebruik blijft de vochtbalans van de huid intact
• te gebruiken met dispenser Deb Cleanse Heavy 2000 (HVY2LDPMD) en Deb Cleanse Heavy 4000
(HVY4LDRMD)

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Deb Natural Power Wash (NPW2LT)

2.000 ml

8.50.345.00

Deb Natural Power Wash (NPW4LTR)

4.000 ml

8.50.350.00

Vrd

Deb Agro Power Wash
•
•
•
•

een ongeparfumeerde handreiniger met polyurethaankorrels
verwijdert zonder moeite zware vervuiling, zoals olie, vet en smeer
geschikt voor voedingsmiddelenindustrie
te gebruiken met dispenser Deb Cleanse Heavy 2000 (HVY2LDPMD)

Uitvoering
Deb Agro Power Wash (APR2LT)

Inhoud

Artikelnr

2.000 ml

8.50.355.00

Vrd

Deb Lotion Wash
•
•
•
•
•

licht geparfumeerde, reinigende handlotion voor regelmatig gebruik
geschikt voor verwijdering van algemeen vuil
het product voldoet aan de strenge vereisten van het EU Ecolabel en is daardoor milieuvriendelijk
glycerine zorgt dat de huid soepel en vochtig blijft
te gebruiken met dispenser Deb Cleanse Light 2000 (LGT2LDPMD) en dispenser Deb Cleanse Light
4000 (LGT4LDRMD)

Uitvoering

Inhoud

Deb Lotion Wash (LTW2LT)

2.000 ml

8.50.151.00

Deb Lotion Wash (LTW4LTR)

4.000 ml

8.50.152.00

Deb Universal Protect
• universele crème die vóór het werk wordt aangebracht om de huid te beschermen tegen contact met
water en niet-wateroplosbare verontreinigingen
• deze ongeparfumeerde crème is niet vettig en geschikt voor gebruik als tweede beschermlaag onder
handschoenen van latex of nitril
• zorgt ervoor dat de huid makkelijker te reinigen is
• 1-liter patronen zijn te gebruiken met dispenser Deb Protect 1000 (PRO1LDSMD)

Uitvoering
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Artikelnr

Inhoud

Artikelnr

Deb Universal Protect tube (UPW150ML)

150 ml

8.50.067.00

Deb Universal Protect patroon (UPW1L)

1.000 ml

8.50.066.00

Vrd

Vrd

Deb handreinigingsproducten
Deb Pure Restore
• uiterst doeltreffende, milde vochtinbrengende crème zonder parfum en kleurstoffen, die na het werk
wordt aangebracht om de huid te verzorgen ongeacht of deze droog, pijnlijk, ruw of gezond is
• geen geur- en kleurstoffen, vermindert de kans op allergische reacties en huid irritaties. Geschikt voor
gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
• zonder siliconen
• 1-liter patronen zijn te gebruiken met dispenser Deb Restore 1000 (RES1LDS)

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Deb Pure Restore tube (RES150ML)

150 ml

8.50.087.00

Deb Pure Restore patroon (RES1L)

1.000 ml

8.50.079.00

Vrd

Swarfega Classic
• zeer effectieve klassieke groene gel Heavy Duty handcleaner zonder korrel voor zware tot zeer
zware industriële vervuiling zoals olie, vet en smeer
• de citrusgeur laat de handen fris geurend achter na gebruik
• voor gebruik aan het eind van iedere werkperiode of vaker indien gewenst

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Swarfega Classic pot (SWA1L)

1.000 ml

8.50.030.10

Swarfega Classic pot (SWA45L)

4.500 ml

8.50.030.00

Vrd

Swarfega Auto/Rood
• deze gel formule Heavy Duty handreiniger bevat niet-schurende micro-polymeerkorrels en
toegevoegde vochtinbrenger om snel hardnekkige oliën, vetten en andere zware verontreinigingen te
verwijderen
• laat de huid soepel achter
• 4-liter patroon is te gebruiken met dispenser Swarfega 4000 (SWA4000D)

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Swarfega Auto pot (SAU610)

1.000 ml

8.50.040.10

Swarfega Rood patroon (SRO440)

4.000 ml

8.50.041.00

Swarfega Auto pot (SAU445)

4.500 ml

8.50.040.00

Swarfega Auto emmer 14 liter

4.500 ml

8.50.040.50

Vrd

Swarfega Orange
• crèmeachtige Heavy Duty handreiniger met een zeer goed reinigend vermogen voor zware
vervuiling, gecombineerd met de beleving van een toiletzeep
• bevat een micro kunststofkorrel en een natuurlijke citrusolie om het waseffect te versterken
• bevat geen oplosmiddelen en laat een prettige geur op de huid achter
• bevat diverse huidverzorgende bestanddelen
• 2-liter patroon is te gebruiken met dispenser Swarfega 2000 (SWA2000D)
• 4-liter patroon is te gebruiken met dispenser Swarfega 4000 (SWA4000D)

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Swarfega Orange pot (SOR610)

1.000 ml

8.50.045.00

Swarfega Orange patroon (SOR2LT)

2.000 ml

8.50.046.00

Swarfega Orange patroon (SORC4LTR)

4.000 ml

8.50.042.40

V

Swarfega Orange pot (SOR4SL)

4.500 ml

8.50.042.00

V
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Deb handreinigingsproducten
Swarfega Lemon
• crèmeachtige handcleaner met een zeer goed reinigend vermogen voor zware vervuiling,
gecombineerd met de beleving van een toiletzeep
• bevat een natuurlijke maïskernmeel korrel om het waseffect te versterken
• bevat geen oplosmiddelen en laat een prettige geur op de huid achter
• 2-liter patroon is te gebruiken met dispenser Swarfega 2000 (SWA2000D)
• 4-liter patroon is te gebruiken met dispenser Swarfega 4000 (SWA4000D)

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Swarfega Lemon patroon (SWL2LT)

2.000 ml

8.50.055.00

V

Swarfega Lemon patroon (SWL4LTR)

4.000 ml

8.50.052.40

V

Swarfega Lemon pot (SWL45L)

4.500 ml

8.50.052.00

Swarfega Xtra
• extra verzorgende handreiniger met niet schurende korrel die effectief is tegen de meeste
oliesoorten, vetten en algemene vervuiling terwijl het product extra verzorgend voor de
huid is
• met glycerine verrijkt
• 2-liter patroon is te gebruiken met dispenser Swarfega 2000 (SWA2000D)
• 4-liter patroon is te gebruiken met dispenser Swarfega 4000 (SWA4000D)

Uitvoering

Inhoud

Artikelnr

Vrd

Swarfega Xtra patroon (SXT2LT)

2.000 ml

8.50.602.00

V

Swarfega Xtra patroon (SXT4LTR)

4.000 ml

8.50.604.00

Swarfega Xtra pot (SXT45L)

4.500 ml

8.50.604.50

Swarfega Black Box
• sterke tissues die geïmpregneerd zijn met bijzonder krachtige huidreinigers (D-limoneen)
• zorgt voor een snelle verwijdering van olie, verf, drukinkten, lakken, kitten, lijmen diverse kunststoffen
en de meeste, niet uitgeharde 1 - 2 componenten lak
• bevat oplosmiddelen
• geeft in veel gevallen een beter resultaat dan wassen met water en zeep
• er is geen water nodig
• inhoud 150 doekjes

Uitvoering
Swarfega Black Box, emmer met 150 doekjes (SBB415)

Artikelnr

Vrd

8.50.950.00

V
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Deb handreinigingsproducten

dispensers

Dispenser Deb Cleanse Antibac 1000 en Antibac 2000
• dispenser Deb Cleanse Antibac 1000 is geschikt voor Deb AgroBac Lotion Wash en Deb PureBac
Foam Wash 1 liter patronen en dispenser Deb Cleanse Antibac 2000 is geschikt voor 2 liter patronen

Uitvoering

Artikelnr

Dispenser Deb Cleanse Antibac 1000 (ANT1LDSMD), t.b.v. 1-liter patronen

Vrd

8.50.978.00

Dispenser Deb Cleanse Antibac 2000 (Foam) (ANT2LDSMD), t.b.v. 2-liter patronen 8.50.979.00
Dispenser Deb Cleanse Antibac 2000 (Lotion) (ABL2LDPMD), t.b.v. 2-liter patronen 8.50.980.00

Dispenser Deb Cleanse Ultra 2000
• dispenser geschikt voor Deb Ultra Wash 2 liter patronen

Uitvoering

Artikelnr

Dispenser Deb Cleanse Ultra 2000 (ULT2LDPMD)

Vrd

8.50.977.00

Dispenser Deb Cleanse Heavy 2000 en Heavy 4000
• dispenser Deb Cleanse Heavy 2000 is geschikt voor Deb Natural Power Wash 2 liter patronen,
voor Agro Power Wash 2 liter patronen, voor Deb Citrus Power Wash en voor alle Swarfega 2-liter
patronen
• dispenser Deb Cleanse Heavy 4000 is geschikt voor Deb Natural Power Wash 4 liter patronen,
Deb Citrus Power Wash en voor alle Swarfega 4-liter patronen

Uitvoering

Artikelnr

Dispenser Deb Cleanse Heavy 2000 (HVY2LDPMD), t.b.v. 2-liter patronen

8.50.975.00

Dispenser Deb Cleanse Heavy 4000 (HVY4LDRMD), t.b.v. 4-liter patronen

8.50.976.00

Vrd

Dispenser Deb Cleanse Light 2000 en Light 4000
• dispenser Deb Cleanse Light 2000 is geschikt voor Deb Lotion Wash en Deb Pure Wash
2 liter patronen
• dispenser Deb Cleanse Light 4000 is geschikt voor Deb Lotion Wash en Deb Pure Wash
4 liter patronen

Uitvoering

Artikelnr

Dispenser Deb Cleanse Light 2000 (LGT2LDPMD), t.b.v. 2-liter patronen

8.50.973.00

Dispenser Deb Cleanse Light 4000 (LGT4LDRMD), t.b.v. 4-liter patronen

8.50.974.00

Vrd

Dispenser Deb Protect 1000
• dispenser is geschikt voor Deb Universal Protect (UPW1L) 1 liter patronen

Uitvoering

Artikelnr

Dispenser Deb Protect 1000 (PRO1LDSMD), t.b.v. 1-liter patronen

Vrd

8.50.981.00

Dispenser Deb Restore 1000
• dispenser is geschikt voor Deb Pure Restore (RE1L) 1 liter patronen

Uitvoering
Dispenser Deb Restore 1000 (RES1LDSMD), t.b.v. 1-liter patronen
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Artikelnr
8.50.988.00

Vrd

Deb handreinigingsproducten

dispensers

Dispenser Swarfega 2000 en Swarfega 4000
• dispenser Swarfega 2000 is geschikt voor Swarfega Lemon, Orange en Xtra 2 liter patronen
• dispenser Swarfega 4000 is geschikt voor Swarfega Lemon, Orange, Xtra en Rood 4 liter patronen

Uitvoering

Artikelnr

Dispenser Swarfega 2000 (SWA2000D)

8.50.961.00

Dispenser Swarfega 4000 (SWA4000D)

8.50.962.00

Vrd

Swarfega dispenserpompen
• pompen zijn te gebruiken met de 4,5 liter Swarfega potten

Uitvoering

Artikelnr

Swarfega dispenserpomp wit plastic (PPW450)

8.50.000.01

Swarfega dispenserpomp zwart metaal (PPZ450)

8.50.000.00

Vrd

Deb Skin Protection Centre, klein - Industrie
•
•
•
•
•
•

robuust, lichtgewicht bord met daarop reeds gemonteerd de juiste Deb dispensers
alles wat nodig is voor een schone en gezonde huid op één locatie
sterk, lichtgewicht materiaal; ideaal voor drukbezochte wasgelegenheden
eenvoudig in het onderhoud
afmetingen: 590 mm breed x 510 mm hoog
inhoud: 1 x Deb Protect 1000, 1 x Deb Cleanse Heavy 2000 en 1 x Deb Restore 1000 dispensers

Uitvoering

Artikelnr

Deb Skin Protection Centre, klein (SSCSML1NL)

Vrd

8.50.922.00

Deb Skin Protection Centre, groot - Industrie
•
•
•
•
•
•

robuust, lichtgewicht bord met daarop reeds gemonteerd de juiste Deb dispensers
alles wat nodig is voor een schone en gezonde huid op één locatie
sterk, lichtgewicht materiaal; ideaal voor drukbezochte wasgelegenheden
eenvoudig in het onderhoud
afmetingen: 800 mm breed x 570 mm hoog
inhoud: 1 x Deb Protect 1000, 1 x Deb Cleanse Heavy 4000, 1 x Deb Cleanse Light 2000 en
1 x Deb Restore 1000 dispensers

Uitvoering

Artikelnr

Deb Skin Protection Centre, groot (SSCLGE1NL)

Vrd

8.50.923.00

Deb Skin Hygiëne Centre - Voedingsindustrie
•
•
•
•
•
•

robuust, lichtgewicht bord met daarop reeds gemonteerd de juiste Deb dispensers
alles wat nodig is voor een schone en gezonde huid op één locatie
sterk, lichtgewicht materiaal; ideaal voor drukbezochte wasgelegenheden
eenvoudig in het onderhoud
afmetingen: 570 mm breed x 455 mm hoog
inhoud: 1 x Deb Cleanse Antibac 1000, 1 x Deb Sanitise 1000 en 1 x Deb Restore 1000 dispensers

Uitvoering
Deb Skin Hygiëne Centre (SHYCTR1NL)

Artikelnr

Vrd

8.50.924.00
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Tork hygiëneproducten

Tork biedt professionele hygiëneproducten en -diensten aan klanten van restaurants en
gezondheidszorginstellingen tot kantoren, scholen en industrieën. Tot de producten behoren
dispensers, papieren handdoekjes, toiletpapier, zeep en servetten alsmede industriële
poetsrollen en keukenpapier.
Het concept en de waarde van het merk Tork worden niet alleen bepaald door de eigenschappen en prestaties
van de producten. Tork biedt een totaaloplossing waarin ook educatie en service een belangrijke rol spelen.
De totaaloplossingen van Tork bestaan ook uit goede adviezen en betrouwbare service. Daarbij wordt
duurzaamheid nooit uit het oog verloren. Zo zorgen zij ervoor dat iedere klant een oplossing kan vinden die
perfect aansluit bij zijn of haar wensen en behoeften.

Tork voor de industrie
Poetspapier en werkdoeken die hun werk goed doen, zijn in de meeste industriële werkplaatsen van cruciaal belang
voor zowel de hygiëne als de productiviteit. We ondersteunen uw personeel met de juiste materialen om het beste
eindresultaat te krijgen.
Onze oplossingen voor professionele werkomgevingen zorgen voor een hogere productiviteit, betere kwaliteit,
betere reiniging en betere ergonomie. Naast een unieke dispenserlijn omvat het aanbod van Tork poetspapier en
werkdoeken voor elke toepassing: van het opdweilen van gemorste olie tot secuur poetswerk.

Functioneel design
De juiste combinatie van dispenser en vulling bespaart u onderhoudstijd, vermindert de hoeveelheid afval en bezorgt
eindgebruikers een aangename ervaring. Functioneel design vormt de basis van onze dispensers en is gericht op
gemakkelijk en intuïtief gebruik, onderhoud en bijvullen. De Tork dispensers vormen een unieke combinatie van
design en functionaliteit die uw toiletruimte naar een hoger niveau tilt.
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Tork hygiëneproducten

poetsrollen

Tork Advanced wiper 415 centerfeed roll
•
•
•
•

zachte veelzijdige 1-laags poetsdoek voor plekken met een hoog verbruik
kenmerken zich door een hoge absorptie en een grote natsterkte
rollengte 275 meter en rolbreedte 25 cm
te gebruiken met M2-systeem

Uitvoering
Tork Advanced wiper 415 centerfeed roll (100134), à 6 rollen

Artikelnr

Vrd

8.93.005.00

V

Tork Universal wiper 310 centerfeed roll
•
•
•
•
•

deze poetsrollen zijn van recycled papier en bieden een economisch voordeel
geschikt voor allerlei lichte reinigingstaken
1-laags papier
lengte 300 meter en breedte 20 cm
te gebruiken met M2-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Universal wiper 310 centerfeed roll (120155), à 6 rollen

Vrd

8.93.020.00

Tork Universal wiper 310 roll
• het economische alternatief, 1-laags recycled papier
• lengte 1400 meter en breedte 24 cm
• te gebruiken met W1-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Universal wiper 310 roll (127101), à 2 rollen

Vrd

8.93.616.00

Tork Advanced wiper 415 roll
• zachte veelzijdige 1-laags poetsdoek voor plekken met een hoog verbruik
• voor alle poetsklussen waarbij sterke doeken met een groot absorptievermogen nodig zijn
• te gebruiken met W1-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Advanced wiper 415 roll, lengte 1000 m en breedte 25 cm (130100) 8.93.610.00

Vrd
V

Tork Advanced wiper 415 roll, lengte 1180 m en breedte 34 cm (130109) 8.93.611.00

Tork Advanced wiper 420 roll blue performance
•
•
•
•
•

de blauwe allround poetsdoek voor werkplaatsen met hoge eisen
robuust 2-laags papier met een stevige structuur
voor de snelle absorptie van olie, reinigingsmiddelen en water
zeer efficiënt en economisch in gebruik
door het gebruik van de TAD-technologie en de speciale laminering is de sterkte en de absorptie van
een hoog niveau
• lengte 510 meter en breedte 37 cm
• 1500 vellen
• te gebruiken met W1-systeem

Uitvoering
Tork Advanced wiper 420 roll blue performance (130050)

Artikelnr

Vrd

8.93.618.00
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poetsrollen /
handdoeken

Tork hygiëneproducten

Tork Advanced wiper 420 combi roll performance
•
•
•
•

zachte veelzijdige 2-laags poetsdoek
voor alle poetsklussen waarbij sterke doeken met een groot absorptievermogen nodig zijn
de Tork Poetsrol 420 heeft een hoge natsterkte, en absorbeert vuil en vocht in één keer
door het gebruik van de TAD-technologie en de speciale laminering is de sterkte en de absorptie van
een hoog niveau
• lengte 255 meter en breedte 24 cm
• 750 vellen
• te gebruiken met W1- of W2-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Advanced wiper 420 combi roll performance (130041), à 2 rollen

Vrd

8.93.608.00

Tork Advanced wiper 440 folded blue performance
•
•
•
•

de Tork poetsrol 440 is een volumineuze, super absorberende blauwe poetsrol
deze 3-laags 100% cellulose doek neemt olie, smeer en vet moeiteloos op
de speciale noppenstructuur zorgt voor een goede grip
door het gebruik van de TAD-technologie en de speciale laminering is de sterkte en de absorptie van
een zeer hoog niveau
• lengte 32 meter en breedte 39 cm
• 500 vellen
• te gebruiken met W4-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Advanced wiper 440 folded blue performance (130082)

Vrd

8.93.607.00

Tork Premium hand towel interfold extra soft
• Tork intergevouwen handdoeken zijn geschikt voor alle gelegenheden die hoge eisen stellen aan
gemak en comfort
• de handdoeken komen opengevouwen en klaar voor gebruik uit de dispenser
• doordat u maar één handdoek per keer kan pakken, bespaart u in verbruik en afval
• 2-laags papier
• extra zacht
• lengte 34 cm en breedte 21 cm
• 100 vellen per pak
• te gebruiken met H2-systeem

Uitvoering
Tork Premium hand towel interfold extra soft (100297), à 21 pakken

Artikelnr

Vrd

8.93.150.00

V

Tork Advanced hand towel interfold soft
• Tork intergevouwen handdoeken zijn geschikt voor alle gelegenheden die hoge eisen stellen aan
gemak en comfort
• de handdoeken komen opengevouwen en klaar voor gebruik uit de dispenser
• doordat u maar één handdoek per keer kan pakken, bespaart u in verbruik en afval
• 2-laags papier
• lengte 26 cm en breedte 21 cm
• 180 vellen per pak
• te gebruiken met H2-systeem

Uitvoering
Tork Advanced hand towel interfold soft (120289), à 21 pakken
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Artikelnr
8.93.251.00

Vrd

handdoeken /
werkdoeken

Tork hygiëneproducten
Tork Premium hand towel interfold soft

• Tork intergevouwen handdoeken zijn geschikt voor alle gelegenheden die hoge eisen stellen aan
gemak en comfort
• de handdoeken komen opengevouwen en klaar voor gebruik uit de dispenser
• doordat u maar één handdoek per keer kan pakken, bespaart u in verbruik en afval
• 2-laags papier
• lengte 34 cm en breedte 21 cm
• 110 vellen per pak
• te gebruiken met H2-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Premium hand towel interfold soft (100288), à 21 pakken

Vrd

8.93.155.00

Tork Premium cloth 570 folded
• Tork Premium 570 is de sterkste werkdoek in het Tork nonwoven assortiment
• door de nieuwe techniek van DD (Double Density) kan deze doek zeer veel vloeistof en vuil opnemen
• het textielgevoel van deze doek samen met de sterkte en absorptie zorgen ervoor dat dit het ideale
product is voor de zwaarste reinigingstaken met solventen en andere chemicaliën
• lengte 0,43 meter en breedte 39 cm
• 75 vel per pak
• te gebruiken met W4-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Premium cloth 570 folded wit (570178), à 5 pak

8.93.682.00

Tork Premium cloth 570 folded blauw (570278), à 5 pak

8.93.683.00

Vrd

Tork Premium cloth 530 folded
•
•
•
•
•
•
•
•

sterke witte nonwoven werkdoek: dik en stevig
valt niet uit elkaar, zelfs niet bij hard boenen en krachtige oplosmiddelen
textuur helpt bij het eenvoudig verwijderen van vet en hardnekkige vlekken
beschermt handen tegen hitte van hotplates en pannen en tegen snijwonden
gegarandeerd veilig bij voedselbereiding met het ISEGA-certificaat
lengte 0,43 meter en breedte 39 cm
200 vel per pak
te gebruiken met W7-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Premium cloth 530 folded (530171)

Vrd

8.93.676.00

Tork Premium cloth 530 folded
•
•
•
•
•
•
•
•

sterke witte nonwoven werkdoek: dik en stevig
valt niet uit elkaar, zelfs niet bij hard boenen en krachtige oplosmiddelen
textuur helpt bij het eenvoudig verwijderen van vet en hardnekkige vlekken
beschermt handen tegen hitte van hotplates en pannen en tegen snijwonden
gegarandeerd veilig bij voedselbereiding met het ISEGA-certificaat
lengte 0,43 meter en breedte 39 cm
100 vel per pak
te gebruiken met W4-systeem

Uitvoering
Tork Premium cloth 530 folded (530178), à 5 pak

Artikelnr

Vrd

8.93.675.00
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Tork hygiëneproducten

werkdoeken

Tork Premium cloth 530 blue folded
• Tork Premium 530 is een erg sterke nonwoven blauwe werkdoek, geschikt voor de zware poets- en
reinigingstaken
• Tork Premium 530 heeft een groot absorptievermogen en zorgt voor een gelijkmatige vloeistofafgifte
• pluisarm, ook bij gebruik van agressieve ontvetters
• uitstekende vervanger van textiel
• lengte 0,43 meter en breedte 39 cm
• 100 vel per pak
• te gebruiken met W4-systeem

Uitvoering
Tork Premium cloth 530 blue folded (530278), à 5 pakken

Artikelnr

Vrd

8.93.679.00

V

Tork Premium cloth 520 folded
• Tork Premium werkdoek 520 is een veelzijdige nonwoven grijze werkdoek speciaal ontwikkeld voor
poetsen en schoonmaken in technische werkplaatsen
• het is een veelzijdige en soepele werkdoek met een uitstekend absorptievermogen
• efficiënt en zuinig in gebruik
• hét alternatief voor middenkwaliteit textiele poetsdoeken
• lengte 0,34 meter en breedte 39 cm
• 520371 is op zich te gebruiken en 520378 met een W4-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Tork Premium cloth 520 folded (520371), 280 vellen

8.93.636.00

V

Tork Premium cloth 520 folded (520378), 5x140 vellen

8.93.637.00

V

Artikelnr

Vrd

Tork Premium cloth 510 roll
•
•
•
•
•
•
•
•

extra zachte nonwoven witte werkdoek
voor het ontvetten en poetsen van gevoelige oppervlakken
krast niet op gevoelige oppervlakken
ook geschikt voor steviger poetswerk
veelzijdig en economisch in gebruik
lengte 380 meter en breedte 43 cm
1.000 vellen
te gebruiken met W1-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Premium cloth 510 roll (510104)

Vrd

8.93.678.00

Tork Premium specialist cloth precision cleaning W10
•
•
•
•
•
•
•

Handy Bucket met 1-laags papier
nonwoven werkdoeken ideaal voor stofkritische ruimten
zeer sterk zowel nat als droog
geschikt voor vele soorten reinigingsmiddelen
lengte 70 meter en breedte 18 cm
250 vel per emmer
pluisarm

Uitvoering
Tork Premium specialist cloth precision cleaning W10 (90492)

574

8.93.590.00

Tork hygiëneproducten

werkdoeken / dispensers

Tork Premium specialist cloth precision cleaning refill W10
•
•
•
•
•

een nauwelijks pluizende en zeer sterke werkdoek
te gebruiken als vulling voor de Handy Bucket (artikel 90492)
lengte 70 meter en breedte 18 cm
250 vel per emmer
pluisarm

Uitvoering

Artikelnr

Tork Premium specialist cloth precision cleaning refill W10 (90491),
à 4 rollen

Vrd

8.93.591.00

Tork Performance dispenser Wiper centerfeed roll M2
•
•
•
•
•
•
•

robuust en duurzaam
ontwikkeld voor multifunctionele taken
past in krappe ruimten
spatwaterbestendig
gemaakt van plastic
afmetingen: 356x248x232 mm
M2-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Performance dispenser wiper centerfeed roll M2, wit/turkoois
(659000)

8.93.076.00

Tork Performance dispenser wiper centerfeed roll M2, rood/zwart
(659008)

8.93.077.00

Vrd

Tork Elevation dispenser wiper centerfeed roll M2
•
•
•
•
•
•

makkelijk te vullen en snel na te vullen
roestvrij stalen tanden, duurzaam en stevig
flexibele dosering, neem precies zoveel als nodig is
gemaakt van plastic
afmetingen: 360x239x227 mm
M2-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork Elevation dispenser wiper centerfeed roll M2, wit (559000)

8.93.070.10

Tork Elevation dispenser wiper centerfeed roll M2, zwart (559008)

8.93.075.10

Vrd

Tork Elevation dispenser hand towel interfold H2
•
•
•
•
•
•
•
•

bescherming tegen overvulling, gegarandeerd goede dosering
handdoek hangt klaar voor gebruik, gegarandeerd goede hygiëne
extra smal ontwerp, aantrekkelijk en ruimtebesparend
opent aan de zijkant: gemakkelijk na te vullen, tot 2,5 bundels
één handdoek per keer: zorgt voor verminderd verbruik
gemaakt van plastic
afmetingen: 444x302x102 mm
H2-systeem

Uitvoering
Tork Elevation dispenser hand towel interfold H2, wit (552000)

Artikelnr

Vrd

8.93.175.10
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dispensers

Tork floor stand wiper mobile W1
•
•
•
•
•
•
•
•

geschikt voor alle drukbezochte ruimten waar een grote capaciteit en een mobiele oplossing gewenst is
ergonomisch ontwerp
veilig en betrouwbaar afscheursysteem
easy-load functie
stabiele constructie
gemaakt van metaal/plastic
afmetingen: 101 x 65 x 53 cm
W1-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork floor stand wiper mobile W1, rood/zwart (652008)

8.93.652.20

Tork floor stand wiper mobile W1, wit/turkoois (652000)

8.93.652.10

Vrd

Tork wall stand W1
•
•
•
•
•
•

dispenser met grote capaciteit geschikt voor iedere werkplek waar veel gereinigd wordt
ergonomisch ontwerp (metaal/plastic) en stabiele constructie
veilig en betrouwbaar afscheursysteem
easy-load functie
afmetingen: 47 x 65 x 28 cm
W1-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork wall stand W1, rood/zwart (652108)

8.93.654.20

Tork wall stand W1, wit/turkoois (652100)

8.93.654.10

Vrd

Tork dispenser wiper combi roll W2
•
•
•
•
•
•
•

ideaal voor zowel werkplekken voor voedselbereiding als ook industriële werkplekken
dispenser (plastic) heeft een grote capaciteit
robuust en duurzaam
spatwaterbestendig
snel en eenvoudig te gebruiken
afmetingen: 45 x 33 x 31 cm
W2-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork dispenser wiper combi roll W2, rood/zwart (653008)

8.93.657.20

Tork dispenser wiper combi roll W2, wit/turkoois (653000)

8.93.657.10

Vrd

Tork dispenser wiper combi roll W3
•
•
•
•
•

een dispenser voor drukke werkplekken waar flexibiliteit een vereiste is
dispenser (plastic) voor Wiper Pak-dozen
snel en makkelijk navullen, doseert één vel per keer of neem zoveel als u wilt
afmetingen: 36 x 29 x 29 cm
W3-systeem

Uitvoering

Artikelnr

Tork dispenser wiper combi roll W3, zwart (207210)

Tork dispenser wiper combi roll W4
•
•
•
•
•
•

ideaal voor hygiënekritische werkplekken en industriële werkplekken
eenvoudig ophangen en weghalen van de muur
afsluitbare en hygiënische dispenser (plastic), één voor één doseren voor verbruikscontrole
spatwaterbestendig
afmetingen: 39 x 43 x 21 cm
W4-systeem

Uitvoering

576

Artikelnr

Tork dispenser wiper combi roll W4, wit/turkoois (654000)

8.93.655.10

Tork dispenser wiper combi roll W4, rood/zwart (654008)

8.93.655.20

Vrd

8.93.651.00

Vrd

Papierrollen, handdoeken en dispensers
Midi-dispenser voor papierrol
• wit kunststof
• voor midi-handdoekenrollen

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Midi-dispenser voor papierrol (5156)

8.91.515.60

Papierrol, 1-laags cellulose, 22 cm x 300 meter (5720)

8.91.572.00

V

Papierrol, 1-laags recycled wit, 22 cm x 300 meter (5723)

8.91.572.30

V

Papierrol, 2-laags recycled wit, 23 cm x 160 meter (5742)

8.91.574.20

Papierrol, 2-laags cellulose gelijmd, 22 cm x 160 meter (5124)

8.91.512.40

Maxi-dispenser voor industrierol
• wit kunststof
• voor wit/rookglas industrierollen

Uitvoering

Artikelnr

Maxi-dispenser voor industrierol (5163)

8.91.516.30

Papierrol, 2-laags recycled wit, 24 cm x 380 meter (5120)

8.91.512.00

Papierrol, 2-laags cellulose, 24 cm x 380 meter (5123)

8.91.512.30

Vrd

Muurstandaard voor industrierollen
• blauw gelakt aluminium
• t.b.v. papierrollen tot 40 cm breedte

Uitvoering

Artikelnr

Muurstandaard voor industrierollen (5154)

Vrd

8.91.515.40

Vloerstandaard voor industrierollen
• blauw gelakt aluminium
• t.b.v. papierrollen tot 40 cm breedte
• met afvalzakhouder

Uitvoering

Artikelnr

Vloerstandaard voor industrierollen (5152)

Vrd

8.91.515.20

Papierrol t.b.v. muurstandaard en vloerstandaard
• diverse papierrollen t.b.v. muuurstandaard en vloerstandaard

Uitvoering

Artikelnr

Papierrol, 2-laags recycled wit, 37 cm x 380 meter (5240)

8.91.524.00

Papierrol, 1-laags recycled wit, 24 cm x 1000 meter (5724)

8.91.572.40

Papierrol, 2-laags cellulose wit, 29 cm x 1000 meter (5725)

8.91.572.50

Papierrol, 1-laags recycled wit, 29 cm x 700 meter (5727)

8.91.572.70

Papierrol, 1-laags recycled wit, 29 cm x 1000 meter (5728)

8.91.572.80

Papierrol, 2-laags Cetec blauw, 38 cm x 1000 vel (5218)

8.91.521.80

Papierrol, 3-laags Cetec blauw, 38 cm x 500 vel (5347)

8.91.534.70

Vrd
V
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Papierrollen, handdoeken en dispensers

Vouwhanddoekendispenser
• kunststof wit

Uitvoering

Artikelnr

Vouwhanddoekendispenser, wit kunststof (5158)

8.91.515.80

1-laags Z-vouw recycled natuur, 25 cm x 23 cm, 20x250 st. (5600)

8.91.560.00

1-laags C-vouw recycled natuur, 25 cm x 33 cm, 20x280 st. (5603)

8.91.560.30

2-laags C-vouw natuurwit tissue, 24 cm x 33 cm, 24x125 st. (5611)

8.91.561.10

Vrd

Toiletpapier
Uitvoering

578

Artikelnr

Vrd

2-laags recycled wit tissue, rol à 200 vel (5034)

8.91.503.40

V

2-laags recycled wit tissue, rol à 400 vel (5035)

8.91.503.50

Poetslappen
Bonte tricot poetslappen
• doos à 10 kilo
• ideaal voor algemene industrie, scheepvaart en olie-verwerkende bedrijven

Uitvoering
Bonte tricot poetslappen (230002 DBTR)

Artikelnr

Vrd

8.30.040.00

V

Artikelnr

Vrd

Bonte tricot poetslappen 1e kwaliteit
• doos à 10 kilo of à 5 kilo
• ideaal voor metaalverwerkende industrie en scheepvaart

Uitvoering
Bonte tricot poetslappen 1e kwaliteit, doos à 10 kg (23030-111 BTR)

8.30.056.00

Bonte tricot poetslappen 1e kwaliteit, doos à 5 kg (23030-105 BTR)

8.30.057.00

Tricot witte poetslappen
• doos à 10 kilo
• ideaal binnenscheepvaart en aanverwante industrie

Uitvoering
Tricot witte poetslappen (25253-111 WTR)

Artikelnr

Vrd

8.30.060.00

V

Artikelnr

Vrd

2e kwaliteit witte katoenen poetslappen
• doos à 10 kilo
• zware kwaliteit
• ideaal voor machine-kamers, scheepsindustrie en schilderbedrijven

Uitvoering
2e kwaliteit witte katoenen poetslappen (25056-111 WL2)

8.30.070.00

Blauwe rolhanddoek bont
• doos à 10 kilo
• zware kwaliteit
• ideaal voor machine-kamers, scheepsindustrie en schilderbedrijven

Uitvoering
Blauwe rolhanddoek bont (25220-111 BRHD)

Artikelnr

Vrd

8.30.170.00
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Veiligheidssignalering

wij leveren Een compleet gamma aan signalisatie & pictogrammen,
volgens de Europese normen
Materialen:
ALU.
=
ALU. PROF. =
DIBOND
=
=
PP
PVC
=
=
PVC-Din
PVC-HI
=
=
UV-line
VIN.
=
VIN-Din
=

Aluminium geanodiseerd 1,5 mm
Aluminium geprofileerd geanodiseerd met kunststof zijkappen zwart/grijs
Harde plaat polyethyleenkern met aluminium afdekplaten
Polyprop harde plaat 1,5 mm
Harde plaat 1 - 1,5 mm
Harde plaat fotoluminescerend, nalichtend materiaal 1mm
Harde plaat fotoluminescerend HIGH INTENSITY, nalichtend materiaal 1mm
Chloorvrije zelfklevende sticker met extreme UV-bescherming
Vinyl zelfklevende sticker
Zelfklevend fotoluminescerend, nalichtend materiaal

INDICATIE OP
LEESBAARHEID
VAN PICTOGRAMMEN
EN TEKSTEN

VORMEN EN KLEUREN VAN PICTOGRAMMEN

GROEN: REDDING & EVACUATIE

ROOD: BRANDBESTRIJDING

ROOD: VERBOD

BLAUW: GEBOD

GEEL/ZWART: WAARSCHUWING

Wilt u meer informatie, of bent u op zoek naar een bepaalde pictogram,
neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
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Afbaken- en markeringssystemen
PVC paaltjes
•
•
•
•
•

met haken voor kettingen
uitneembaar
diameter 51 mm
hoogte 91 cm
wordt geleverd zonder voet, voet is apart te verkrijgen (Artikel 8.70.006.18)

Uitvoering

Artikelnr

PVC paaltjes, rood/wit (K80R)

8.70.006.03

PVC paaltjes, geel/zwart (K80Z)

8.70.013.49

Voet t.b.v. PVC paaltjes (K83)

8.70.006.18

Vrd

Kettingen PVC
•
•
•
•

voor gebruik met de PVC paaltjes
gemaakt van PVC
dikte schakels 6 mm
verkrijgbaar per meter

Uitvoering

Artikelnr

Kettingen PVC, rood/wit (K2001)

8.70.006.02

Kettingen PVC, geel/zwart (K2002)

8.70.013.50

Vrd

Afzetlint geblokt
•
•
•
•

scheurvast
8 cm breed
500 meter per rol
degelijk afrolkarton

Uitvoering

Artikelnr

Vrd

Afzetlint geblokt, rood/wit

8.86.030.00

V

Afzetlint geblokt, zwart/geel

8.86.040.00

V

Kegels van polyethyleen
• met retroreflecterende (klasse 1) strepen
• kleur: oranje
• in diverse lengtes verkrijgbaar

Uitvoering

Artikelnr

Kegel van polyethyleen, lengte 45 cm (K0045)

8.70.008.98

Kegel van polyethyleen, lengte 53 cm (K0053)

8.70.013.99

Kegel van polyethyleen, lengte 76 cm (K0076)

8.70.001.02

Vrd
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Secuboxen

veiligheid moet binnen handbereik!

Een SecuBox beschermt uw persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Hygiënisch opbergen, veilig opbergen en
altijd beschikbaar, waar u het nodig hebt.

De symbolen op de boxen zijn duidelijk
zichtbaar en voor iedereen herkenbaar.

Indien u transparante boxen wenst,
vervang dan de letter “A” door letter “B”
in de referentie.
De Maxi-reeks is niet
verkrijgbaar in een
transparante versie.
Wilt u meer informatie,
neemt u dan contact op
met afdeling verkoop.
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232
233
243
229
229
229
157
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163
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133
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131
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186
186
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24844500
24850600
24850700
24850800
24850900
24852000
24857000
24859000
24859500
24869000
24870500
24872500
24900000
24901000
24902000
24903000
24904000
24908000
25032000
25037000
25038000
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25084600
25084700
25093700
25095500
25095600
25096000
25110000
25110800
25111100
25114000
25114300
25115100
25130000
25130200
25131600
25207000
25226000
25226500
25227000
25227500
25228000
25228500
25229000
25229500
25229600
25230500
25232500
25235000
25235500
25236000
25243200
25243300
25251000
25251800
25251900
25252400
25252600
25252700
25263600
25263700
25263800
25272000
25272100
25272200
25272300
25272400
25272500

166
122
122
122
122
161
160
235
167
167
167
168
224
224
224
224
225
225
146
146
146
199
147
148
148
148
148
148
147
147
147
147
147
147
147
133, 148
227
227
227
153
153
153
150
150
150
195
195
195
176
179
179
178
178
178
181
181
180
180
181
178
176
176
177
177
177
179
163
163
168
168
168
199
199
199
149
149
149
149
150
150

25272600
25277500
25277600
25278000
25278100
25278200
25278500
25284500
25284600
25284700
25284800
25284900
25285200
25285300
25285500
25285700
25286100
25286200
25286300
25286400
25290400
25291000
25294000
25294100
25295200
25307000
25330000
25330500
25332500
25335000
25336000
25347600
25349500
25349600
25351000
25453000
25608000
25616100
25616300
25616400
25616500
25616600
25616800
25621900
25622100
25622300
25622700
25622800
25623000
25624100
25624200
25624300
25624400
25624500
25624600
25624900
25625000
25625500
25628000
25638000
25638100
25638200
25638300
25638500
25638600
25638700
25638800
25638900
25639000
25639100
25639200
25639300
25639400
25639500
25639700
25639800
25639900
25640200
25640600
25640700

150
226
226
152
152
152
151
165
173
165
165
165
168
168
168
173
153
168
168
165
149
149
197
197
133, 150
176
180
181
178
176
177
124
177
177
179
180
142
141
141
141
141
141
141
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
142
142
142
141
141
141
141
141
141
141
141
141
140
141
140
140
140
140
140
140
139
140
139
139

index numeriek
25640800
25640900
25641000
25641100
25641200
25641300
25641400
25641600
25641700
25641800
25648400
25649100
25649200
25649300
25649400
25649500
25649600
25649700
25649800
25649900
25654000
25654100
25654500
25654800
25654900
25655100
25655200
25655300
25655500
25663000
25663300
25663400
25663600
25663700
25663800
25664100
25664200
25664300
25675000
25675100
25675200
25675300
25675500
25675600
25675700
25675800
25675900
25676100
25676200
25676300
25676400
25676500
25678000
25678100
25678800
25678900
25679100
25679300
25679400
25679500
25680300
25681200
25682200
25682300
25682400
25682500
25700000
25700500
25701000
25701100
25701500
25701600
25701700
25707300
25707500
25716300
25716400
25716500
25716600
25716700

139
139
139
139
139
139
139
139
139
141
141
141
141
141
141
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
139
139
139
139
139
139
139
139
139
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
139
139
139
139
144
144
145
145
145
145
145
144
144
144
144
144
144
143

25716800
25716900
25717000
25717100
25717200
25773000
25773200
25773400
25773800
25774000
25774100
25796100
25796200
25796300
25796400
25796600
25912500
25913000
25913500
25913600
25915000
25915500
25915600
25917000
25917100
25920100
25920200
25920300
25920400
25921100
25921200
25921300
25921400
25922100
25922200
25922300
25922400
25996000
25996100
25996500
26004500
26004700
26005500
26005700
26006500
26006700
26007700
26009700
26009800
26009900
26011500
26011700
26012500
26015700
26016500
26016700
26017500
26017700
26017806
26018506
26020100
26020200
26020500
26020700
26020800
26022500
26022700
26023500
26023700
26024500
26024700
26027500
26027700
26030500
26030700
26031000
26031100
26031200
26031500
26031600

143
143
143
143
143
145
145
145
145
136
136
137
137
137
137
137
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
266
266
267
196
196
196
196
196
196
196
226
226
226
200
200
200
198
200
200
200
200
200
200
228
228
228
228
228
201
201
201
201
201
201
228
228
198
198
197
197
197
197
197

26032100
26032200
26033500
26033700
26033800
26033900
26035000
26035100
26035300
26035500
26035700
26036300
26036400
26036700
26037500
26040100
26040200
26040300
26040400
26042700
26046300
26046500
26046700
26049100
26049400
26049500
26049600
26055200
26055300
26055400
26055500
26055700
26055800
26055900
26056800
26056900
26057800
26057900
26058500
26058600
26059800
26059900
26071500
26072000
26072500
26073200
26077000
26077500
26077600
26081000
26081500
26085300
26085900
26096200
26096400
26096600
26097600
26097700
26098000
26098100
26098500
26098600
26099000
26099600
26132100
26132200
26135400
26137700
26139500
26139700
26159800
26159900
26171000
26171500
26172500
26172600
26172800
26185300
26198500
26198600

212
212
194
194
194
194
210
204
194
204
204
211
211
207
207
197
197
211
211
208
208
208
208
208
208
208
208
209
209
209
210
210
210
209
232
232
233
233
198
198
203
203
187
187
187
191
191
191
191
188
188
219
188
190
190
190
190
190
209
209
207
207
189
189
212
212
204
205
205
205
203
203
187
187
187
189
187
219
203
203

26240700
26242500
26242600
26243600
26243700
26244700
26246700
26270600
26271000
26272500
26273000
26403200
26413000
26417000
26419000
26423200
26424200
26425200
26428500
26442000
26454500
26455100
26456500
26457000
26458200
26459200
26459400
26548200
26565000
26566200
26567000
26568200
26575000
26583250
26587000
26587300
26587500
26587800
26588501
26588601
26588900
26589200
26589301
26589400
26590000
26595000
26610200
26611000
26612200
26614200
26621000
26622200
26646100
26651200
26651300
26652000
26652200
26652500
26654600
26654700
26655300
26655600
26656000
26657100
26658300
26658700
26661800
26664000
26666200
26667500
26667700
26668600
26669000
26671000
26672000
26680000
26681000
26681500
26722200
26726000

213
236
236
215
215
191
191
193
193
193
192
264
263
263
263
263
263
263
265
263
260
260
260
260
260
264
264
258
262
262
262
262
261
429
429
429
429
429
429
429
431
431
430
430
431
430
259
258
258
258
258
258
258
244
244
259
259
259
247
245
248
248
245
248
249
245
249
250
250
251
251
252
252
253
253
244
244
244
254
254

587

index numeriek
26726500
26730000
26744200
26745500
26745600
26746000
26746100
26758200
26768201
26786200
26788201
26790201
26810500
26811000
26813500
26815500
27006000
27010000
27014000
27016000
27020000
27024000
27039000
27048000
27148000
27326000
27328000
27610100
31302000
31302100
31303000
31304000
31306000
31306500
31307000
31307500
31308000
31311000
31311500
31315000
31318000
31324000
31327000
31327050
31330000
31330050
31333000
31333100
31340000
31341000
31342000
31343000
31609300
31609350
31610055
31610065
31610075
31651500
31658500
31659500
31660800
31660900
31661100
31661200
31661300
31661400
31661500
31661600
31661700
31661800
31661900
31662000
31662100
31662200
31666500
31668600
31668800
31669000
31669100
31669200

588

254
255
255
257
257
259
259
260
262
472
429
430
257
257
257
257
237
237
237
237
237
237
237
237
237
64
64
152
275
275
275
275
275
275
275
275
276
276
276
276
276
278
277
277
277
277
277
277
278
278
278
278
281
281
281
281
279
296
297
297
296
296
296
296
296
297
297
297
297
297
297
297
297
297
298
297
297
296
296
296

31669300
31669400
31669500
31669700
31682500
31682600
31700000
31700100
31700200
31700300
31700400
31700500
31700600
31700700
31700800
31701100
31701200
31701300
31701500
31701510
31701600
31701700
31701800
31702100
31702200
31702300
31702500
31702510
31702600
31702700
31702800
31703000
31703500
31704000
31704010
31708000
31708100
31708200
31708300
31708500
31708600
31709000
31709100
31709200
31709300
31709500
31709600
31709900
31710500
31710600
31710700
31711000
31711100
31711200
31711300
31711500
31712000
31712100
31712200
31712500
31712600
31720500
31720700
31720800
31720900
31721000
31721100
31721500
31721900
31722000
31723500
31723600
31723800
31724000
31724100
31724200
31724300
31724500
31730000
31731000

297
297
297
298
297
297
299
299
299
300
300
299
299
299
300
299
299
300
304
304
299
299
300
299
299
300
304
304
300
300
300
304
304
304
304
287
301
301
301
301
301
303
303
303
303
303
303
303
286
286
286
286
286
286
286
287
286
286
286
287
287
288
288
288
288
288
288
288
290
288
290
290
290
289
289
289
289
289
305
305

31731600
31732000
31732600
31733000
31861000
31861050
31862000
31864000
31864010
31864090
31866000
31867000
31868000
31868250
31869000
31870600
31877000
31877250
31877500
31878000
31878010
31878020
31878090
31878250
31878290
31878500
31878590
31879100
31879200
31879300
31901010
31901110
31901610
31901910
31950000
31970010
31970110
31970310
31970610
31970910
31990010
31990110
31990310
31990610
31990910
31992500
31992900
32030000
32030100
32030200
32030300
32030305
32030310
32030315
32030600
32030610
32030800
32030900
32030950
32031000
32031050
32031100
32031150
32040758
32040762
32040763
32040764
32040766
32040790
32040795
32542500
32543400
32543500
32543800
32543900
32610200
32613500
32614500
32615500
32616000

305
305
305
305
298
298
298
282
282
282
283
283
283
283
281
285
281
285
285
281
281
281
282
285
285
285
285
282
285
285
292
292
292
292
291
292
292
292
292
292
291
291
291
291
291
291
291
278
278
278
293
293
293
293
293
293
294
295
295
296
296
293
293
295
294
295
295
294
294
294
279
279
279
279
279
281
279
279
279
281

32619900
32826000
32903000
32903500
32931000
32931100
40505100
40510000
40525000
40525100
40525200
40525300
40525400
40526000
40526100
40526200
40526300
40526600
40542100
40543100
40561000
40562000
40562100
40563400
41424005
41424010
41425000
41425010
41425300
41426100
41428000
41430100
41430200
41430300
41430410
41430420
41430430
41430810
41430820
41430830
41430910
41430920
41430930
41440000
41441500
41725000
41726000
41737000
41740000
41750500
41750700
41751000
41751500
41752000
41753000
41753500
41754000
41754500
41754700
41757000
41757010
41757050
41757100
41757500
41757600
41757700
41758000
41758103
41759000
41765500
41766000
41800000
41800500
41801000
41801500
41802000
41802500
41803000
41824500
41825000

281
304
276
276
277
277
261
261
329
329
330
330
331
329
330
330
330
331
332
332
331
331
332
332
365
365
365
365
365
365
365
342
342
342
346
346
346
341
341
341
342
342
342
364
349
343
343
349
343
363
363
350
350
350
350
350
350
350
350
347
347
347
347
346
346
346
349
349
349
362
362
356
356
356
356
356
356
356
356
356

index numeriek
41825500
41826500
41827500
41828500
41829500
41830500
41831500
41832500
41833500
41834500
41835500
41836500
41837500
41838000
41838099
41838100
41860000
41860900
41861000
41861500
41861800
41861900
41862000
41862500
41863000
41863500
41865000
41865100
41865200
41865400
41865500
41865600
41865700
41865800
41865900
41867000
41868000
41868100
41868200
41868300
41868400
41868500
41868600
41868700
41868800
41868900
41869000
41869100
41869300
41869400
41869500
43012600
43013000
43014500
43015200
43015400
43016000
43016100
43016200
43016300
43016400
43016600
43016700
43016800
43016900
43017000
43018000
43018500
43019500
43502000
43502100
43502200
43502500
43502600
43503000
43800000
43801500
43850000
43850100
43850500

356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
362
356
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
356
355
355
356
356
356
356
355
362
361
361
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
362
361
361
361
361
361
361
360
360
359
359
359

43850600
43850620
43850700
43851000
43851100
43852000
43852100
43853000
43853100
47021100
47022100
47023100
47031100
47032100
47033100
47071120
47072120
47073120
47073330
48236000
48236500
48238000
48238500
48240000
48240500
48243500
48244500
48247000
48247500
48248000
48248500
48249500
48250500
48255500
48310000
48310500
48320000
48320500
48330500
48340500
48350500
48510200
48517400
48550400
48558400
48590400
48598400
48700100
48700200
48700300
48800100
48800200
48800300
48806000
48807000
48808000
48809000
48809300
48809500
48810000
48820000
48850000
48890000
48900100
48900200
48900300
48900400
48900500
48900600
48901000
48902000
48903000
48910000
48912000
48920000
48923000
48930000
48940000
48943000
48950000

359
359
359
359
359
360
360
360
360
333
333
336
333
335
336
333
333
335
336
323
323
323
323
324
324
328
329
325
325
324
325
325
327
327
326
326
327
327
326
328
328
341
341
341
341
341
341
339
339
339
339
339
339
353
353
353
353
341
353
353
353
353
353
345
345
345
346
346
346
353
353
353
353
354
353
354
353
353
354
353

48960000
48973000
49010600
49014000
49020000
49020100
49050100
49050200
49060300
49212500
49212800
49213500
49213800
49425100
49425500
49427700
49427900
49512500
49553500
49591100
49592500
49593500
49603500
49603800
49605100
49605400
49605500
49605700
49605900
49607500
49609600
49609800
49609900
49610000
49620000
49621200
49622300
49630000
49640100
49640200
49640300
49670000
49680000
49690000
49700200
49700300
49750100
49750200
49750300
49752300
49752301
49790700
49831000
49831200
49832000
49832200
49871000
49881000
49882200
49882500
49883300
49883509
49931000
49931200
49932000
49932200
49933000
49933200
49942200
49943200
49990600
49991300
49991400
49991500
49992500
49992800
49993600
50002400
50002500
50002600

353
354
339
345
339, 344
359
352
352
352
351
351
351
351
338
338
338
338
338
338
351
351
351
351
351
352
352
352
352
352
352
352
352
352
337
337
338
338
337
344
344
344
344
344
344
337
337
337
337
337
338
338
344
317
317
318
318
317
319
319
318
320
319
317
317
318
318
319
320
322
322
321
321
321
321
321
322
322
436
436
436

50002700
50002800
50002900
50003000
50003100
50003400
50003500
50003600
50006600
51000000
51001000
51011000
51021500
51023000
51023500
51025500
51026000
51027000
51028000
51029000
51096000
51096500
51097000
51101000
51102000
51103000
51106000
51108000
51109000
51111100
51130000
51131000
51133000
51138100
51141000
51142000
51144000
51146000
51150000
51151000
51152000
51171400
51174000
51174200
51174300
51174400
51178100
51181000
51183000
51188000
51189000
51190000
51190500
51192500
51193000
51193100
51193500
51193600
51200000
51200500
51201000
51201500
51203500
51204400
51210500
51210600
51210700
51210800
51213500
51214000
51217200
51220100
51220800
51221900
51244500
51245000
51320100
51320200
51320300
51320400

436
434
435
435
435
436
436
436
436
380
381
380
380
380
380
379
379
379
379
380
378
378
378
375
376
377
376
377
377
381
375
376
376
381
375
376
375
377
375
376
375
381
381
382
382
382
382
410
410
417
417
417
417
417
410
410
410
410
411
411
411
413
416
415
413
413
413
414
416
415
415
414
414
411
409
409
383
383
383
383

589

index numeriek
51320500
51320600
51330100
51330200
51330300
51330400
51330500
51401000
51402000
51545500
51546500
52511000
53010100
53020100
53020800
53021200
53021800
53022800
53511000
53811300
53821300
53821500
54724500
54725000
54727000
54727500
54729500
54730000
54732000
54771500
54774000
54776000
54776500
55003000
55004000
55005000
55006000
55022000
55307000
55308000
55332500
55425500
55505000
55622000
55901000
55902000
55903035
55905000
55906000
56125000
56126000
56136000
56136100
56136200
56136500
56136600
56136700
56136800
56137400
56137500
56137600
56137700
56137900
56144200
56154500
56309000
56314500
56315500
56319000
56328000
56329000
56332000
56908000
56910000
56911000
56913000
56913400
56914000
56914400
56916000

590

385
385
385
385
386
386
386
409
409
423
423
423
424
423
424
424
425
425
424
424
424
424
421
419
419
420
420
418
418
422
420
421
421
427
427
427
427
427
427
427
425
425
427
440
440
440
440
440
440
432
183, 432
434
433
433
433
434
433
433
432
432
433
433
432
434
435
440
428
428
428
428
428
428
439
439
439
439
439
439
439
422

56917000
56918000
56961500
56962000
56973200
56973400
56973600
56973800
56974400
56974600
56974800
56975000
56999000
56999500
56999600
56999700
57305500
57307500
57308500
57311000
57314000
57323500
57325000
57330500
57405500
57408000
57409000
57410000
57414000
57420500
57424500
57425000
57430000
57451000
57515000
57601000
57601500
57605000
57605500
57606500
57610000
58213000
58250000
58250500
58251000
58251500
58252000
58252500
58329000
58329200
58330000
58331000
58332000
58333000
58334000
58336000
58337000
58340000
58341000
58344000
58345000
58346000
58347000
58348000
58349000
58352000
58353000
58354000
58355000
58356000
59213000
59215000
59216000
59219500
59225000
59226000
59227000
59306000
59307000
59330000

422
422
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
437
437
437
437
403
405
405
406
407
406
406
406
403
406
405
403
407
405
405
407
407
403
407
408
408
408
408
408
408
398
402
402
401
401
401
402
392
392
397
395
396
396
387
389
389
389
397
399
398
398
388
388
387
395
394
394
391
393
391
401
399
400
400
399
400
400
400
397

59331000
59332000
59333000
59334000
59340000
59343000
59344000
59346000
59347000
59348000
59349000
59352000
59353000
59354000
59355000
59356000
59357000
61600100
61600200
61600300
61600400
61600500
61600600
61603300
61609100
61609300
61609400
61609600
61609700
61609800
61609900
61610500
61610600
61610800
61611200
61611580
61611585
61611600
61618000
61618200
61618500
61618600
61618800
61619200
61619500
61620000
61620100
61620500
61620600
61620800
61621200
61621500
61622100
61622200
61622500
61622600
61622800
61623200
61623300
61623500
61626000
61626100
61626500
61626600
61626800
61627200
61627300
61627800
61627500
61628000
61628100
61628500
61628600
61628800
61629200
61629300
61629500
61638000
61638100
61638200

396
396
397
387
389
399
398
391
388
388
387
394
395
394
392
393
393
449
449
449
449
449
449
451
449
449
449
449
449
449
449
451
451
451
451
451
451
451
453
453
453
453
453
453
453
454
454
454
454
454
454
454
453
453
453
453
453
453
453
453
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
454
455
455
455

61638500
61638600
61639100
61639200
61639500
61657400
61681206
61685600
61685700
61686000
61686010
61686020
61686030
61686040
61686050
61686100
61686110
61686120
61686130
61686140
61686150
61686160
61686200
61686210
61686220
61686230
61686240
61686250
61686260
61686300
61686310
61686320
61686330
61686340
61686350
61686360
61686500
61686510
61686520
61686530
61686540
61686550
61686560
61686570
61686700
61686710
61686720
61686730
61686740
61686750
61686760
61686770
61687100
61688900
61688910
61688920
61688930
61688940
61688960
61927000
61935000
61936000
61942000
61943000
61944000
61970000
61970100
61970200
61970300
62400600
62400700
62401000
62401200
62401300
62403000
62403200
62404500
62405000
62405100
62406000

455
455
455
455
455
459
459
458
458
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
467
467
467
467
467
467
452
452
452
452
452
452
458
458
458
458
459
459
455
455
455
463
463
453
453
453
453

index numeriek
62406500
62406600
62406700
62407000
62428000
62451000
62453800
62453900
62454100
62460000
62463000
62463500
62469500
62470900
62471000
62471100
62472000
62472100
63201001
63201011
63201501
63201801
63202201
63202501
63203000
63206100
63206200
63206300
63207110
63207210
63208000
63208100
63209000
63210200
63225003
63225004
63225005
63225006
63225007
63225008
63235000
63238300
63247000
63248400
63248500
63248800
63254700
63254800
63255000
63255100
63256100
63256300
63257000
63257100
63260105
63261000
63263000
63265000
63276000
67001000
67001022
67001100
67001500
67001800
67002000
67002600
67008000
67008500
67008600
67008800
67009200
67009500
67010000
67010500
67010600
67010800
67011200
67011500
67011600
67019000

452
452
452
453
463
469
460
460
460
463
453
453
459
453
453
519
455
455
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
472
472
471
471
472
472
470
470
470
470
470
470
470
470
182, 469
182, 469
182, 469
182, 469
183, 470
183, 470
465
465
465
465
183, 470
183, 470
182, 469
183
183
465
186
461
461
461
461
461
461
461
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462

67019500
67025000
67025100
67026000
67030000
67030100
67030200
67030300
67030400
67030500
67031000
67031100
67031200
67031300
67031400
67035000
67035100
67035200
67035300
71700000
71701100
71703000
71703300
71703500
71704000
71704300
71704500
71731300
71731400
71731500
71732000
71732200
71733000
71746500
71746600
71749000
71749100
71749200
71753000
71753100
71753200
71753300
71755500
71755600
71756500
71756600
71757100
71757200
71757300
71757400
71757600
71757700
71757800
71757900
71758000
71758100
71758300
71758400
71758500
71758600
71758700
71758900
71759100
71759300
71759600
71759700
71759800
71759900
71759910
71762100
71762110
71762120
71762140
71762150
71766100
71766200
71766210
71766600
71766700
71766800

462
465
465
465
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
468
468
468
468
497
510
491
491
491
491
491
491
511
511
511
511
452
513
511
511
511
511
511
513
513
513
513
515
515
514
514
515
515
514
514
514
514
514
463
515
515
517
514
515
515
515
514
463
515
515
515
517
517
517
512
512
512
512
512
512
494
494
492
492
492

71769500
71773000
71858200
72513200
72513300
72513400
72513500
72513700
72513710
72518000
72518100
72518200
72518300
72521000
72521300
72521400
72521500
72521530
72521900
72522000
72522100
72522200
72522210
72522220
72525000
72525100
72525200
72525300
72525400
72525500
72525600
72525700
72525800
72525900
72526000
72526100
72526200
72526210
72526220
72526230
72526300
72526400
72526410
72526420
72526500
72526510
72526520
72526530
72526570
72526580
72526600
72526610
72526620
72526630
72526640
72526700
72526800
72526900
72528100
72528200
72528300
72528800
72528900
72529000
72529100
72529200
72529300
72536000
72536100
72536200
72536300
72536500
72536600
72537000
72538000
72538100
72538200
72538500
72538600
72538700

512
517
514
493
493
493
493
493
493
492
492
492
492
493
493
493
493
493
493
493
493
492
492
492
497
496
496
496
496
496
496
496
496
496
510
497
496
496
496
496
497
495
495
495
494
494
494
494
494
494
494
494
494
494
494
495
495
495
507
507
507
507
507
507
507
507
507
488
488
488
488
488
488
488
489
489
489
489
489
489

72538930
72538950
72539006
72539100
72539400
72539600
72543200
72543300
72545200
72545300
72545600
72545610
72545620
72551100
72551600
72551610
72552500
72552510
72552520
72552600
72552610
72552620
72552800
72552810
72552900
72552910
72554500
72554800
72555100
72555500
72555900
72555950
72557200
72557210
72557220
72557240
72557300
72557510
72557520
72557525
72557530
72557545
72558500
72558600
72558700
72558710
72558720
72558730
72558800
72558900
72559100
72559200
72559300
72559600
72559700
72559710
72559720
72560000
72561300
72561310
72561320
72562010
72562020
72562460
72562500
72562510
72562520
72562530
72562700
72562710
72562720
72562730
72562740
72562750
72562820
72562830
72562850
72563020
72563050
72563900

518
518
518
491
491
491
489
489
489
489
491
491
491
489
485
485
488
488
488
484
484
484
486
486
486
486
487
487
485
485
516
516
484
484
484
484
484
486
486
486
487
487
483
483
483
483
483
483
485
485
485
485
485
485
483
483
483
484
516
516
516
504
504
500
500
500
500
500
499
499
499
499
499
499
499
499
499
504
504
501

591

index numeriek
72564200
72564400
72564800
72564850
72564900
72565200
72565300
72565400
72565600
72565700
72565800
72565900
72566000
72566100
72566147
72566148
72566149
72566150
72566151
72566152
72566200
72566700
72566900
72566917
72566930
72566940
72567000
72567100
72567200
72567300
72567400
72567500
72567600
72567620
72567800
72567900
72567910
72567920
72567921
72567930
72567940
72567941
72567950
72567960
72567975
72567976
72567978
72567979
72567982
72567983
72568100
72568300
72568950
72568960
72568965
72568970
72569100
72569110
72569120
72570100
72570300
72570310
72570320
72570330
72570400
72570410
72570420
72570430
72570440
72570450
72570460
72570470
72570480
72570600
72570610
72570620
72570630
72570810
72570820
72571000

592

501
501
510
510
510
515
501
501
501
501
501
501
503
503
516
516
516
516
516
503
500
508
516
516
516
516
503
503
503
503
503
503
501
501
503
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
503
503
499
499
499
499
501
501
501
506
510
510
510
510
500
500
500
500
500
500
500
500
500
503
503
503
503
501
501
506

72571200
72571300
72572000
72572100
72572300
72572400
72572600
72575500
72576000
72576500
72577000
72577500
72582000
72582500
72582600
72583000
72586510
72586530
72586600
72587000
72587200
72587400
72589600
72589910
72589920
72589930
72589940
72591000
72591500
72596000
72596200
72596500
72599000
72599100
72602000
72602100
72602200
72602500
72602600
72602700
73302000
73314000
73315500
73317000
73317200
73318900
73318910
73318920
73319000
73319020
73319450
73319460
73319470
73319480
73319490
73319500
73319520
73319530
73328000
73328800
73329000
73329100
73329400
73329500
73329800
73330000
73330500
73331500
73365000
73365400
73365500
73365700
73366000
73366100
73366400
73366500
73366600
73366700
73370000
73370100

506
506
505
505
505
505
505
506
506
506
506
506
508
508
508
515
508
508
505
506
505
506
505
506
506
506
506
531
531
532
532
532
532
532
531
531
531
531
531
531
521
520
520
521
521
519
519
519
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
362
363
363
363
363
362
363
363
362
362
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
523
523

73370500
73370600
73371500
73371600
73371700
73371800
73371900
73372600
73372700
73372900
73373000
73373100
73373200
73373300
73374000
73374100
73374300
73374400
73376000
73376100
73376200
73376300
73414000
73414100
73417000
73417100
73441600
73445200
73445300
73447810
73448500
73448520
73448530
74104000
74105500
74109000
74109100
74115000
74115500
74116500
74117500
74118000
74118100
74118300
74118500
74126000
74130000
74131000
74132000
74133000
74147000
74147500
74148500
74150000
74162000
74162500
74163000
74168000
74168500
74169000
74169500
74170000
74170500
74902720
74902721
74902722
74902740
74902741
74902742
74902750
74902751
74902800
74902802
74902805
74902820
74902821
74902822
74902840
74902841
74902842

523
523
525
525
525
525
525
523
523
523
523
523
524
524
524
524
524
524
524
524
524
524
520
520
521
521
521
459
459
521
521
521
521
527
527
527
527
529
529
529
529
529
529
529
529
527
529
529
529
528
528
528
528
528
528
528
528
528
528
528
528
528
528
487
487
487
486
486
486
484
484
510
510
510
487
487
487
486
486
486

74902844
74902845
74902846
74902890
74902891
81001000
81001500
81002000
81003000
82061000
82067000
82067500
82068000
83004000
83005600
83005700
83006000
83007000
83017000
85000000
85000001
85003000
85003010
85004000
85004010
85004050
85004100
85004200
85004240
85004500
85004600
85005200
85005240
85005500
85006600
85006700
85007900
85008700
85015100
85015200
85034500
85035000
85035500
85043000
85043100
85044000
85044100
85060200
85060400
85060450
85062500
85062600
85092200
85092300
85092400
85095000
85096100
85096200
85097300
85097400
85097500
85097600
85097700
85097800
85097900
85098000
85098100
85098800
86000010
86000100
86002210
86002220
86002300
86007010
86012100
86012200
86020000
86020100
86020200
86021050

486
486
486
511
511
551
551
552
552
242
242
242
243
579
579
579
579
579
579
569
569
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
567
567
567
564
564
565
565
564
564
564
564
564
563
563
563
563
567
567
567
563
563
569
569
569
567
569
569
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
557
557
557
557
557
439, 557
557
557
558
558
558
558

index numeriek
86021100
86021200
86022025
86022200
86025025
86025200
86025500
86026025
86026200
86026500
86027025
86027200
86030010
86030070
86030100
86031025
86031200
86033025
86033200
86037005
86037050
86037100
86040000
86050010
86050100
86052010
86052100
86056500
86096500
86097000
86097200
87000102
87000602
87000603
87000618
87000898
87001349
87001350
87001399
87008000
87019500
87049000
87050100
87050200
87050500
87050700
87050800
87055000
87056000
87060000
87061000
87061100
87400000
87400500
87400600
87400800
87401000
87401500
87401600
87401800
87413000
87413100
87413200
87420000
87420400
87420600
87421000
87421400
87421600
87545100
87561115
87561900
87562100
87562200
87562300
87562800
87574100
88011100
88011105
88011200

558
558
558
558
558
558
558
559
559
559
559
559
560
560
560
559
559
559
559
560
560
560
561
561
561
561
561
561
561
561
561
581
581
581
581
581
581
581
581
553
553
531
532
532
531
555
532
553
553
553
553
555
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
265
267
266
266
266
266
265
265
538
538
538

88011205
88011300
88011305
88011400
88011405
88011500
88011505
88074200
88094500
88110800
88120900
88120910
88126520
88133100
88133200
88134000
88134100
88135000
88135100
88135200
88135300
88135400
88135600
88135700
88135900
88137300
88140100
88140300
88140500
88140900
88145300
88145700
88154000
88158600
88160200
88163900
88165300
88170200
88171500
88172100
88174600
88179300
88179600
88182300
88182600
88184300
88184600
88186100
88186200
88186600
88187000
88187010
88187100
88187115
88187200
88187220
88187300
88187325
88187400
88187410
88198500
88260800
88265000
88603000
88604000
88618800
88620000
88620200
88620400
88622000
88622100
88622200
88627000
88630900
88630910
88632810
88632820
88632830
88632840
88632850

538
538
538
538
538
539
539
545
265
543
541
541
540
542
542
542
542
542
542
542
542
542
542
542
542
542
543
543
543
543
544
544
541
541
540
540
540
544
545
544
545
544
545
539
539
539
539
539
539
541
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
539
540
540
581
581
101
548
548
548
548
548
548
549
549
549
467
466
466
466
467

88632860
88632870
88632880
88633800
88633810
88633820
88634600
88634610
88634620
88634630
88634640
88634650
88634660
88665000
88665100
88665200
88665300
88665400
88665500
88665600
88665700
89150340
89150350
89151200
89151230
89151240
89151520
89151540
89151560
89151580
89151630
89152180
89152400
89153470
89156000
89156030
89156110
89157200
89157230
89157240
89157250
89157270
89157280
89157420
89262200
89262900
89262950
89263200
89263400
89264400
89264500
89264800
89266000
89266100
89300500
89302000
89307010
89307510
89307600
89307700
89315000
89315500
89317510
89325100
89359000
89359100
89360700
89360800
89361000
89361100
89361600
89361800
89363600
89363700
89365100
89365210
89365220
89365410
89365420
89365510

466
466
466
467
467
467
466
466
466
466
466
466
466
547
547
547
547
547
548
548
549
578
578
577
577
577
577
577
577
578
577
577
577
577
578
578
578
577
577
577
577
577
577
577
367
366
366
367
366
366
366
367
367
367
571
571
575
575
575
575
572
573
575
572
574
575
572
572
571
571
571
571
574
574
576
576
576
576
576
576

89365520
89365710
89365720
89367500
89367600
89367800
89367900
89368200
89368300
89990000
89990500
89992000
89992500

576
576
576
573
573
574
574
573
573
102
102
101
101
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index ALFABETISCH
Symbols
2e kwaliteit witte katoenen poetslappen
579
3M 0105 maskerreiniger
339, 344
3M 0106 draagtas t.b.v. halfgelaatsmaskers
339
3M 2000-serie deeltjesfilters
351
3M 4000-serie halfgelaatsmaskers
338
3M 5000-serie tussenfilters tegen deeltjes
351
3M 6000-serie halfgelaatsmaskers
337
3M 6000-serie volgelaatsmaskers
344
3M 6035-/6038 deeltjesfilters
351
3M 7000-serie halfgelaatsmaskers
337
3M 7500-serie halfgelaatsmaskers
337
3M 7907 S volgelaatsmasker
344
3M 8310 stofmasker FFP1 NR D
317
3M 8312 stofmasker FFP1 NR D
317
3M 8320 stofmasker FFP2 NR D
318
3M 8322 stofmasker FFP2 NR D
318
3M 8710 stofmasker FFP1 NR D
317
3M 8810 stofmasker FFP2 NR D
319
3M 8822 stofmasker FFP2 NR D
319
3M 8825 stofmasker FFP2 R D
318
3M 8833 stofmasker FFP3 R D
320
3M 8835 stofmasker FFP3 R D
319
3M 9906 stofmasker FFP1 NR D
321
3M 9913 stofmasker FFP1 NR D
321
3M 9914 stofmasker FFP1 NR D
321
3M 9915 stofmasker FFP1 NR D
321
3M 9925 lasrook stofmasker FFP2 NR D
321
3M 9928 Premium lasrook stofmasker FFP2 R D 322
3M 9936 stofmasker tegen hinderlijke
zure geuren FFP3 R D
322
3M accessoires veiligheidsbrillen
505
3M Aura 9310+ stofmasker FFP1 NR D
317
3M Aura 9312+ stofmasker FFP1 NR D
317
3M Aura 9320+ stofmasker FFP2 NR D
318
3M Aura 9322+ stofmasker FFP2 NR D
318
3M Aura 9330+ stofmasker FFP3 NR D
319
3M Aura 9332+ stofmasker FFP3 NR D
320
3M Aura 9422+ stofmasker FFP2 NR D
322
3M Aura 9432+ stofmasker FFP3 NR D
322
3M brillenetuis
505
3M brillenkoord
505
3M dispenser met reinigingsdoekjes
505
3M E-A-R dispenserhouder voor wandmontage 278
3M E-A-R dispensers
278
3M E-A-R gehoorbeugel Caboflex
277
3M E-A-R gehoorbeugel E-A-RCaps
277
3M E-A-R gehoorbeugels
277
3M E-A-R gehoorbeugel Swerve
277
3M E-A-R One-Touch dispenser
278
3M E-A-R oordop Classic
275
3M E-A-R oordop Classic met koordje
275
3M E-A-R oordop Classic Soft
275
3M E-A-R oordop E-A-RSoft Blasts
276
3M E-A-R oordop E-A-RSoft detectable
275
3M E-A-R oordop E-A-RSoft FX
276
3M E-A-R oordop E-A-RSoft Yellow Neons
275
3M E-A-R oordoppen
275
3M E-A-R oordop Tracer
276
3M E-A-R oordop Ultrafit
276
3M E-A-R Sound Check-meters
278
3M Fahrenheit ruimzichtbril voor helmen
452
3M FF-400 volgelaatsmasker
344
3M FFP1 stofmaskers
317
3M FFP2 stofmaskers
318
3M FFP3 stofmaskers
319
3M filterhouders
352
3M filters voor herbruikbare maskers
351
3M gas- en dampfilters voor 6000en 7500- series
352
3M gehoorbeugel 1310
277
3M Geluidsindicator NI-100
278
3M halfgelaatsmaskers
337
3M Jupiter Motorunit
360
3M Jupiter startpakket
360
3M lasbril Maxim Welding
516
3M oordop 1100
276
3M oordop 1110
276
3M opbergemmer t.b.v. volgelaatsmaskers
345

594

3M Optime Sound Check-meter
3M overzetbril 2800
3M Peltor accessoires veiligheidshelmen
3M Peltor bosbouwsets
3M Peltor communicatie gehoorkappen
3M Peltor elektronische gehoorkappen
3M Peltor G500 combinatie Bosbouw
3M Peltor G500 combinatie Industrie
3M Peltor gaasvizieren V1
3M Peltor gaasvizieren V4
3M Peltor gehoorkap Alert Flex Headset
3M Peltor gehoorkap H4A
3M Peltor gehoorkap Kid
3M Peltor gehoorkap Lite-Com Basic PMR
446 MHz
3M Peltor gehoorkap Lite-Com III PMR446
3M Peltor gehoorkap Lite-Com WS
Bluetooth Headset
3M Peltor gehoorkap Optime I
3M Peltor gehoorkap Optime II
3M Peltor gehoorkap Optime III
3M Peltor gehoorkap Optime Push To Listen
3M Peltor gehoorkap Pro-Tac II
3M Peltor gehoorkap Workstyle Alert
3M Peltor gehoorkap Workstyle Radio
3M Peltor gehoorkap WS Headset Bluetooth
3M Peltor gehoorkap XP Radio
3M Peltor geïntegreerde veiligheidsbrillen
3M Peltor gelaatsschermen
3M Peltor heldere vizieren
3M Peltor helmaccessoires
3M Peltor passieve gehoorkappen
3M Peltor veiligheidshelmen
3M Peltor veiligheidshelm G2000D
3M Peltor veiligheidshelm G3000D
3M Peltor veiligheidshelm G3000N
3M Peltor veiligheidshelm G3001 1000V
3M ruimzichtbril 2890
3M ruimzichtbril Fahrenheit
3M ruimzichtbrillen
3M S-200 verseluchtsysteem
3M specifieke stofmaskers
3M Starterskit voor halfgelaatsmaskers
met A1P2R filtercombinatie
3M Starterskit voor halfgelaatsmaskers
met A2P3R filtercombinatie
3M systemen voor ademhalingsbescherming
3M veiligheidsbril 1100E
3M veiligheidsbril 1200E
3M veiligheidsbril 2720
3M veiligheidsbril 2740
3M veiligheidsbril 2750
3M veiligheidsbril 2820
3M veiligheidsbril 2840
3M veiligheidsbril Fuel
3M veiligheidsbril Fuel X2
3M veiligheidsbril Led Light Vision
3M veiligheidsbril Marcus Grönholm
3M veiligheidsbril Maxim
3M veiligheidsbril Maxim Sport
3M veiligheidsbril Metaliks
3M veiligheidsbril Metaliks Sport
3M veiligheidsbril Nassau Plus
3M veiligheidsbril QX 1000
3M veiligheidsbril QX 2000
3M veiligheidsbril Solus
3M veiligheidsbril Tora
3M veiligheidsbril Virtua AP
3M veiligheids- en beschermbrillen
3M Versaflo M-100 Serie vizieren
3M Versaflo M-300 Serie helmen
3M Versaflo M-400 Serie helmen
met schouderbedekking
3M Versaflo TR-300 Motorunit
3M volgelaatsmaskers

278
510
452
452
294
293
519
519
519
520
295
291
291
295
294
295
291
292
292
293
294
294
293
296
293
452
519
520
453
291
449
449
451
449
451
511
511
511
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487
486
484
487
486
484
484
484
483
485
485
483
483
487
486
487
485
488
485
483
359
360
360
359
344

A
Accessoires handschoenen
Accessoires kleding
Accessoires veiligheidsbrillen
Acifort Classic foodlaars ORO
Acifort Classic Safety foodlaars SB
Acifort Heavy Duty Full Safety werklaars S5
Ademhalingsbescherming
Afbaken- en markeringssystemen
Afscheurschort van polyethyleen op blok
Afzetlint geblokt
A-kwaliteit splitlederen handschoen
A-kwaliteit splitlederen handschoen
met palmversterking
A-kwaliteit splitlederen handschoen,
zware kwaliteit
Alpinehelmen
Alpro PU Foodklomp A640 OB E
Amerikaanse overall 100% katoen
Amerikaanse zaagoverall 6090
Ansell AlphaTec 58-270
Ansell AlphaTec 58-530W
Ansell AlphaTec 58-535W
Ansell Barrier 02-100
Ansell Bi-Colour 87-900
Ansell Conform+ 69-140
Ansell Conform+ 69-150
Ansell Crusader Flex 42-445
Ansell Crusader Flex 42-474
Ansell Dura-Touch 34-500
Ansell Duzmor Plus 87-600
Ansell Easy Flex 47-200
Ansell Extra 87-950
Ansell Extra 87-955
Ansell Hycron 27-600
Ansell Hycron 27-602
Ansell Hycron 27-607
Ansell Hycron 27-805
Ansell Hycron 27-810
Ansell Hyd-Tuf 52-502
Ansell Hyd-Tuf 52-547
Ansell HyFlex 11-402
Ansell HyFlex 11-435
Ansell HyFlex 11-502
Ansell HyFlex 11-518
Ansell HyFlex 11-600
Ansell HyFlex 11-601
Ansell HyFlex 11-605
Ansell HyFlex 11-618
Ansell HyFlex 11-625
Ansell HyFlex 11-627
Ansell HyFlex 11-628
Ansell HyFlex 11-800
Ansell HyFlex ESD 11-120
Ansell HyFlex ESD 11-122
Ansell HyFlex ESD 11-125
Ansell Hylite 47-400
Ansell Hylite 47-402
Ansell Hylite 47-409
Ansell Kevlar armbeschermer 70-110
Ansell Kevlar armbeschermer 70-114
Ansell Kevlar armbeschermer 70-118
Ansell Kevlar armbeschermer 70-122
Ansell Kevlar armbeschermer 70-123
Ansell Neotop 29-500
Ansell NeoTouch 25-101
Ansell NeoTouch 25-201
Ansell Neox 09-430
Ansell Neox 09-922
Ansell Neox 09-924
Ansell Neox 09-928
Ansell Polar Grip 23-700
Ansell Powerflex 80-602
Ansell Powerflex 80-658
Ansell Powerflex 80-813
Ansell PVA 15-554
Ansell Scorpio 08-352
Ansell Scorpio 08-354
Ansell Sol-Knit 39-122

101
265
505
423
423
423
307
581
260
581
35
36
36
466
428
115
241
55
57
57
60
48
95
95
65
65
93
47
21
48
48
23
23
23
23
23
23
23
25
72
73
73
26
26
26
27
75
75
75
17
100
100
100
21
21
21
80
80
80
80
80
59
98
98
59
59
59
59
84
75
76
76
61
59
59
51

index ALFABETISCH
Ansell Sol-Knit 39-124
Ansell Sol-Vex 37-185
Ansell Sol-Vex 37-665
Ansell Sol-Vex 37-675
Ansell Sol-Vex 37-695
Ansell Sol-Vex Premium 37-900
Ansell TNT Blue 92-665
Ansell TNT Blue 92-670
Ansell Touch N Tuff 92-500
Ansell Touch N Tuff 92-600
Ansell Touch N Tuff 92-605
Ansell Universal Plus 87-650
Ansell Universal Plus 87-655
Ansell Vantage ProFood 70-866
Ansell VibraGuard 07-112
Ansell Virtex 79-700
Ansell Winter Monkey Grip 23-191
Ansell Winter Monkey Grip 23-193
Arm- en handbescherming
AtomGrips
Automatische valstopapparaten

51
51
51
50
50
51
97
97
95
95
95
47
47
92
100
44
85
85
7
31
542

B
Baardmasker polypropyleen
472
Badslipper Asadi
440
Bald Eagle
43
Bald Eagle Winter, gevoerd
43, 86
Bama Alu-Therm Airtech inlegzool
437
Bama Deo Active inlegzool
437
Bama Famoos Mos inlegzool
437
Bama glansborstel
439
Bama Primus Extra inlegzool
437
Bama Shoe Fresh spuitbus 100 ml
439
Baret polypropyleen model haarnet met klep
471
Baret polypropyleen model pannenkoek
471
Baret polypropyleen model Wokkel
471
Barikos oogspoelfles 620 ml
532
Barikos wandhouder
532
Basis BHV koffer compact Oranje Kruis 2011 551
Basis BHV koffer groot Oranje Kruis 2011
551
Bata BS2000 serie
379
Bata Elegance serie
380
Bata sok Cool MS 1
432
Bata sok Cool MS 2
433
Bata sok Power
434
Bata sok Thermo HM 1 (vlamwerend)
434
Bata sok Thermo HM 2
433
Bata sok Thermo LS 1
433
Bata sok Thermo ML
434
Bata sok Thermo MS 3
433
Bata The Natural serie
375
Bata Traxx serie
381
Bata veiligheidslaars Taho S3-XW
378
Bata veiligheidslaars Tewa S3-XW
378
Bata veiligheidslaars Tonto S3-XW
378
Bata veiligheidsschoen Angelique S2
380
Bata veiligheidsschoen Apache S2-W
376
Bata veiligheidsschoen Axum S2-W
375
Bata veiligheidsschoen Aztec S2-W
376
Bata veiligheidsschoen Baltimore S3
380
Bata veiligheidsschoen Bermuda S1
379
Bata veiligheidsschoen Brooklyn S2
381
Bata veiligheidsschoen Buffalo S2
380
Bata veiligheidsschoen Colorado S2
379
Bata veiligheidsschoen Concho S2-W
377
Bata veiligheidsschoen Elodie S2
380
Bata veiligheidsschoen Huron S2-W
375
Bata veiligheidsschoen Inca S2-W
375
Bata veiligheidsschoen Jumano S3-W
377
Bata veiligheidsschoen Malenka S3-W
376
Bata veiligheidsschoen Maya S3-W
376
Bata veiligheidsschoen Omaha S3-W
375
Bata veiligheidsschoen Petun S3-W
375
Bata veiligheidsschoen Ponto S3-W
375
Bata veiligheidsschoen Seneca S2-W
376
Bata veiligheidsschoen Serrano S3-W
376
Bata veiligheidsschoen Sioux S1-W
377
Bata veiligheidsschoen Stanford S3
381
Bata veiligheidsschoen Tacoma S2
380

Bata veiligheidsschoen Toledo S2
379
Bata veiligheidsschoen Traxx 92 S2
381
Bata veiligheidsschoen Traxx 101 S3
381
Bata veiligheidsschoen Traxx 102 S3
382
Bata veiligheidsschoen Traxx 201 S3
382
Bata veiligheidsschoen Traxx 202 S3
382
Bata veiligheidsschoen Traxx 218 S3
382
Bata veiligheidsschoen Trenton S3
380
Bata veiligheidsschoen Trinidad S1
379
Bata veiligheidsschoen Veronique S2
381
Bata veiligheidsschoen Wichita S1-W
377
Bata veiligheidsschoenen
375
Bata veters in blisterverpakking
436
Bata vlamvertragende veters in
436
blisterverpakking
Bata Wallstreet serie
381
Bedrijfskleding
104
Bedrijfsverbanddoos Universeel (+ WH)
552
Beenbeschermer leder
440
Been- en voetbescherming
369
Bermuda Worker Utah
124
Beroepensets valbeveiliging
546
Bezoekersjas polyethyleen(disposable)
258
Bezoekersjas polypropyleen (disposable)
258
Bickz veiligheidsschoen 201 S3
383
Bickz veiligheidsschoen 202 S3
383
Bickz veiligheidsschoen 203 S3
383
Bickz veiligheidsschoen 204 S3
383
Bickz veiligheidsschoen 205 S1P
385
Bickz veiligheidsschoen 206 S1P
385
Bickz veiligheidsschoen 301 S3
385
Bickz veiligheidsschoen 302 S3
385
Bickz veiligheidsschoen 303 S3
386
Bickz veiligheidsschoen 304 S3
386
Bickz veiligheidsschoen 305 S3
386
Bickz veiligheidsschoenen
383
Bilsomat 400 voor Bilsom 303 oordoppen
281
Bilsom oordop 303 maat L
279
Bivakmuts van 100% acryl
182, 469
Blauwe rolhanddoek bont
579
Bodywarmers
146
Bollé accessoires veiligheidsbrillen
505
Bollé brillenetuis
505
Bollé brillenkoord CORDS
505
Bollé lasbril Coversal
518
Bollé lasbrillen
518
Bollé lasbril Slam
518
Bollé ruimzichtbril Atom
511
Bollé ruimzichtbril Coverall
511
Bollé ruimzichtbrillen
511
Bollé ruimzichtbril Tornado
512
Bollé schoonmaakproducten t.b.v. brillen
506
Bollé veiligheidsbril Axis
489
Bollé veiligheidsbril Bandido
489
Bollé veiligheidsbril Cobra
491
Bollé veiligheidsbril Hustler
488
Bollé veiligheidsbril Rush
488
Bollé veiligheidsbril Silium
489
Bollé veiligheidsbril Slam
489
Bollé veiligheidsbril Solis B-green
488
Bollé veiligheidsbril Super Nylsun
491
Bollé veiligheidsbril Viper
491
Bollé veiligheids- en beschermbrillen
488
Bonte tricot poetslappen
579
Bonte tricot poetslappen 1e kwaliteit
579
Bosbouwkleding
241
Bouwkleding
131
Bram’s Paris spijkerbroek Mike 1.3311
136
Bram’s Paris spijkerbroek Palmer 1.3450/A50 135
Bram’s Paris spijkerbroek Sander 1.3590
135
Bram’s Paris spijkerjack Elton 3.3095/A51
136
Bram’s Paris spijkeroverhemd Lewis 2.356
136
Brandweerhandschoen Rostaing Fighter 4BKV
69
Brandweerhandschoen Rostaing
QW25BKVMAA
68
Brandweerhandschoen Rostaing SPP3BKVMAA 68
Brandweerkleding
240
Buikschort van leder
237

C
Cable Grab
Capuchon gemaakt van Tyvek
Cederroth Burn Gel spray
Cederroth eerstehulpstation
Cederroth oogdouchestation
Cederroth oogspoelfles 2-pack
Cederroth oogspoelfles pocketmodel
Cederroth oog & wond spray
Chemisch bestendige kleding
Col van 100% acryl
Commandotrui
Correctiebrillen
Cryogeen handschoen (Heatbeater-18)

544
472
555
553
532
531
532
555
238
183
142
509
99

D
Deb AgroBac Lotion Wash
Deb Agro Power Wash
Deb Dispensers
Deb handreinigingsproducten
Deb Huid Hygiëne Stations
Deb Lotion Wash
Deb Natural Power Wash
Deb PureBac Foam Wash
Deb Pure Restore
Deb Skin Hygiëne Centre - Voedingsindustrie
Deb Skin Protection Centre, groot - Industrie
Deb Skin Protection Centre, klein - Industrie
Deb Ultra Wash
Deb Ultra Wipes
Deb Universal Protect
Detectiebuisjes
Diepvrieskleding
Dispenser Deb Cleanse Antibac 1000
Dispenser Deb Cleanse Antibac 2000
Dispenser Deb Cleanse Heavy 2000
Dispenser Deb Cleanse Heavy 4000
Dispenser Deb Cleanse Light 2000
Dispenser Deb Cleanse Light 4000
Dispenser Deb Cleanse Ultra 2000
Dispenser Deb Protect 1000
Dispenser Deb Restore 1000
Dispenser Swarfega 2000
Dispenser Swarfega 4000
Disposable accessoires
Disposable handschoenen
Disposable kleding
Disposable lab- en bezoekersjassen
Disposable overalls
Disposable schorten
Disposable hoofdbescherming
Dunlop veiligheidslaarzen
DuPont Tyvek overall Classic Xpert (CHF5S)
DuPont Tyvek overall Classic (CHF5S)
DuPont overall Tychem C (CHA5T)
DuPont overall Tychem F (CHA5T)
DuPont Tyvek overall Classic Plus (CHA5T)

563
564
568
562
569
564
564
563
565
569
569
569
563
563
564
366
184
568
568
568
568
568
568
568
568
568
569
569
261
93
244
258
244
260
471
423
254
254
255
257
255

E
Economy veiligheidsschoenen en laarzen
Eerstehulpproducten
E.H.B.O. artikelen
Emma Basics serie
Emma beroepsschoen Tom O2-D
Emma Flame Retardent veter
Emma Heavy Duty serie
Emma Ladies Line serie
Emma Office-Line serie
Emma Office veter
Emma sok Natural
Emma sok Office
Emma sok Sports
Emma sok Working
Emma Sports serie
Emma veiligheidsinstapper Venus S2-D
Emma veiligheidsinstapper Vera S2-D
Emma veiligheidslaars Dempo S3

417
553
551
394
397
436
399
393
401
436
434
435
435
434
387
398
398
400
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Emma veiligheidslaars Galus S2-XD
Emma veiligheidslaars Mento S3-D
Emma veiligheidslaars Merula S3-D
Emma veiligheidssandaal Daytona S1-D
Emma veiligheidsschoen Amber S1P-D
Emma veiligheidsschoen Anne S1P-D
Emma veiligheidsschoen Anouk S3-D
Emma veiligheidsschoen Bas S3-D
Emma veiligheidsschoen Billy S3-D
Emma veiligheidsschoen Bjorn S3-D
Emma veiligheidsschoen Bob S3-D
Emma veiligheidsschoen Bologna S3-D
Emma veiligheidsschoen Brad S3-D
Emma veiligheidsschoen Brian S3-D
Emma veiligheidsschoen Bromo S3
Emma veiligheidsschoen Cas S2-D
Emma veiligheidsschoen Corona S2-D
Emma veiligheidsschoenen
Emma veiligheidsschoen Everon S2-D
Emma veiligheidsschoen Evoke S2-D
Emma veiligheidsschoen Fornax S3
Emma veiligheidsschoen Le Mans S1-D
Emma veiligheidsschoen Leo S3-D
Emma veiligheidsschoen Lukas S3-D
Emma veiligheidsschoen Mack M S3-XD
Emma veiligheidsschoen Marvin S3-D
Emma veiligheidsschoen Maverick S3-D
Emma veiligheidsschoen Max S3-D
Emma veiligheidsschoen Melvin S3-D
Emma veiligheidsschoen Mike S3
Emma veiligheidsschoen Milano S3-D
Emma veiligheidsschoen Mitchel S3
Emma veiligheidsschoen Modena S3-D
Emma veiligheidsschoen Motion S1-D
Emma veiligheidsschoen Move S1-D
Emma veiligheidsschoen Nestor S3-D
Emma veiligheidsschoen Nordic S3-D
Emma veiligheidsschoen Patrick S3
Emma veiligheidsschoen Paul S3-D
Emma veiligheidsschoen Pluvius S3-XD
Emma veiligheidsschoen Primus S3-XD
Emma veiligheidsschoen Ranger S3-D
Emma veiligheidsschoen Ringo S2-D
Emma veiligheidsschoen Rocky S3-D
Emma veiligheidsschoen Roy S2-D
Emma veiligheidsschoen Silverstone S2-D
Emma veiligheidsschoen Spa S2-D
Emma veiligheidsschoen Torino S3-D
Emma veiligheidsschoen Trento S3-D
Emma veiligheidsschoen Verona S3-D
Emma veiligheidsschoen Vulcanus S3-XD
Emma veiligheidsschoen Zandvoort S3-D
Emma veiligheidsschoen Zolder S3-D
Emma Working veter
Energizer Hardcase 3 LED pro 2xAA
Energizer Hardcase 4 LED pro 4xAA
Energizer impact LED 2xAA
Energizer LED ATEX 2xAA, zone 0, 1 & 2
Energizer LED ATEX 2xD, zone 0, 1 & 2
Energizer LED ATEX 3xAA Head light,
zone 0, 1 & 2
Energizer rubber LED 2xD
Energizer spotlight hardcase LED oplaadbaar
Euroflex Maliënkolder
Eurofort bouwlaars S5
Eurofort Foodlaars wit S4

401
400
400
389
393
393
393
396
397
394
394
402
394
394
400
398
398
387
387
387
400
389
395
396
399
395
395
391
392
399
401
399
401
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391
391
388
397
388
397
387
387
402
402
401
399
389
389
437
547
547
547
548
548
549
547
547
80
427
427

F
Filters voor herbruikbare maskers
First Choice neopreen handschoen
First Choice nitril handschoen
Fleecejassen
Foam-Flex nitril
Food- en horecakleding
Food handschoenen
Fristads Kansas All Seasons broek 100406
(MPV-263)
Fristads Kansas All Seasons jack 100407
(MPV-463)

596

351
57
50
149
19
129
91
212
212

Fristads Kansas Amerikaanse overall 100489
(PLU-92)
Fristads Kansas Basic splitlederen
gereedschapsriem 100076
Fristads Kansas bodywarmer 100139 (BT-544)
Fristads Kansas bretels 100079
Fristads Kansas broek 100480 (PLU-243)
Fristads Kansas draadloze schroevendraaier-/
boorhouder 100037
Fristads Kansas Essential commandotrui
Fristads Kansas Essential Industry
Amerikaanse overall 100059
Fristads Kansas Essential Industry
Amerikaanse overall 100063
Fristads Kansas Essential Industry overall
100064
Fristads Kansas Essential Industry
werkbroek 100058
Fristads Kansas Essential Industry
werkbroek 100062
Fristads Kansas Essential Industry werkjas
100057
Fristads Kansas Essential Industry werkjas
100061
Fristads Kansas Essential overhemd
korte mouw 101028
Fristads Kansas Essential overhemd
lange mouw 101027
Fristads Kansas Essential rally overall 100065
Fristads Kansas Essential uniformshirt
korte mouw 101029
Fristads Kansas Essential uniformshirt
lange mouw 101030
Fristads Kansas gereedschapshouder
electriciën 100917
Fristads Kansas jack 100357 (GT-421)
Fristads Kansas jack 100366 (GTX-413)
Fristads Kansas jack 100485 (PLU-439)
Fristads Kansas jack 100493 (PP-418)
Fristads Kansas lederen riem 100913, 122 cm
Fristads Kansas overall 100319 (FAS-880)
Fristads Kansas overall 100362 (GT-812)
Fristads Kansas overall 100488 (PLU-839)
Fristads Kansas pantalon 100355 (GT-212)
Fristads Kansas parka 100358 (GT-426)
Fristads Kansas parka 100359 (GT-461)
Fristads Kansas polosweater 100129 (BPS-702)
Fristads Kansas Prostretch werkbroek
Crafts 100544 (PS25-241)
Fristads Kansas service pantalon
100458 (P254-233)
Fristads Kansas sweater 100132 (BPS-902)
Fristads Kansas sweater 100134 (BPV-728)
Fristads Kansas werkbroek 100290 (FAS-280)
Fristads Kansas werkbroek 100427 (P154-280)
Fristads Kansas werkjas 100304 (FAS-451)
Fristads Kansas werkjasje 100434 (P154-480)
Fristads Kansas zachte riem 100910
Fristads Kansas zachte riem 100911
Frotté handschoen
Fruit of the Loom hooded sweater met rits
62-034-0
Fruit of the Loom sweater Set-in Sweat
62-202-0

192
265
199
267
188
265
142
119
118
117
125
123
123
125
144
144
114
143
143
265
211
166
188
166
266
114
174
192
166
165
209
141
123
124
140
197
121
122
121
122
266
266
65
141
140

G
Gasdetectie
366
Gehoorbescherming
270
Gehoorkappen
291
Gelaatsschermen
519
Geslagen vanglijn
543
Gevoerde 3M Thinsulate commandomuts 183, 470
Glove Guard
101
Glove organiser
101
Grisport veiligheidsschoenen
409
Grisport veiligheidsschoen 701 var 116 S3
409
Grisport veiligheidsschoen 703 var 116 S3
409

H
Haix brandweerlaars Fire Flash
419
Haix brandweerlaars Fire Flash Pro
418
Haix brandweerlaars Fire Hero
418
Haix brandweerlaars Fire Flash Gamma
419
Haix brandweerlaars Florian Europe
420
Haix brandweerlaars Florian Pro
420
Haix schoencrème
422
Haix smeerborstelset 3-delig
422
Haix uniformschoen Airpower C1 O2
422
Haix veiligheidsschoeisel
418
Haix veiligheidsschoen Airpower X7 LOW S2 421
Haix veiligheidsschoen Airpower X7 MID S2 421
Haix veiligheidsschoen Trekker Pro S3
421
Haix zaagschoen Protector Pro S3
420
Halfgelaatsmaskers
337
Handbeschermer
69
Handschoenen Specials
99
Handschoenen van Butyl
60
Handschoenen van katoen
33
Handschoenen van latex
28
Handschoenen van leder
35
Handschoenen van natuurrubber
47
Handschoenen van neopreen
57
Handschoenen van nitril
15, 50
Handschoenen van PE
60
Handschoenen van PU
26
Handschoenen van PVA
61
Handschoenen van PVC
44
Handschoenen van viton
60
Handschoenen voor algemeen gebruik
15
Handschoen PVC groen geruwd
45
Handschoen PVC rood
44
Handschoen PVC rood met tricot manchet
44
Harnassen
538
Harnas Static Five
539
Harnas Static Four
538
Harnas Static One
538
Harnas Static Three
538
Harnas Static Two
538
HaVeP 4safety lasparka 4292
237
HaVeP 5safety overall FR-AST 2033
222
HaVeP 5safety werkbroek FR-AST 8775
217
HaVeP 5safety werkjas FR-AST 3256
217
HaVeP 2000 all season jack 5065
169
HaVeP 2000 bodywarmer 5069
147
HaVeP 2000 parka 4098
167
HaVeP Amerikaanse overall 2095
118
HaVeP Amerikaanse overall 2098
117
HaVeP Amerikaanse overall 2162
119
HaVeP Amerikaanse overall 2263
119
HaVeP Arctic Solution jack 50029
167
HaVeP Basic bodywarmer 5056
148
HaVeP Basic overhemd 1624
144
HaVeP Basic overhemd 1626
144
HaVeP Basic overhemd 1654
145
HaVeP Basic overhemd 1655
145
HaVeP Basic parka 4077
167
HaVeP Basic winteroverall 2205
175
HaVeP Basic winteroverall 2206
175
HaVeP bermuda 8403
131
HaVeP Constructor Amerikaanse overall 20009 132
HaVeP Constructor bodywarmer 50013 133, 148
HaVeP Constructor fleecevest 40003
133, 150
HaVeP Constructor jack 50014
133
HaVeP Constructor korte jas 30013
132
HaVeP Constructor overall 20012
132
HaVeP Constructor parka 40004
133
HaVeP Constructor werkbroek 80013
132
HaVeP doorwerkbroek 8212
131
HaVeP doorwerkjas 4031
131
HaVeP foodbroek 8316
130
HaVeP foodjasje 4131
129
HaVeP foodoverall 2258
130
HaVeP Guard overall FR-AST 20033
223
HaVeP Guard parka FR-AST 40019
235
HaVeP Guard werkbroek FR-AST 80030
219
HaVeP Guard werkjas FR-AST 30030
219
HaVeP High Visibility All Season jack 5139
191
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HaVeP High Visibility Amerikaanse
193
overall 2414
HaVeP High Visibility Amerikaanse
overall 2484 RWS
193
HaVeP High Visibility bodywarmer 5367
198
HaVeP High Visibility broek 8394
187
HaVeP High Visibility broek 8397
187
HaVeP High Visibility broek 8417 RWS
189
HaVeP High Visibility jasje 5105
187
HaVeP High Visibility jasje 5132 RWS
188
HaVeP High Visibility overall 2400 RWS
191
HaVeP High Visibility overall 2404
191
HaVeP High Visibility overall 2415
192
HaVeP kniestukken
266
HaVeP Multi Protector fleece vest FR-AST
40012
225
HaVeP Multi Protector overall FR-AST 20001
222
HaVeP Multi Protector parka FR-AST 40001
235
HaVeP Multi Protector pilotjack FR-AST 50005 235
HaVeP Multi Protector werkbroek FR-AST
80008
219
HaVeP Multi Protector werkjas FR-AST 30008 219
HaVeP Nomex III overall FR-AST 13116
223
HaVeP overall 2090
113
HaVeP overall 2096
117
HaVeP overall 2154
118
HaVeP overall 2231
113
HaVeP overall 2412
118
HaVeP Proban Amerikaanse overall FR-AST
221
2560
HaVeP Proban overall FR-AST 2559
221
HaVeP Proban overall FR-AST 2725
221
HaVeP Proban werkbroek FR-AST 8450
217
HaVeP Proban werkjas FR-AST 3153
216
HaVeP rally kinderoverall 2161
115
HaVeP rally overall 2136
115
HaVeP rally overall 2166
119
HaVeP stofjas 4023
128
HaVeP stofjas 4025
128
HaVeP werkbroek 8262
120
HaVeP werkbroek 8275
127
HaVeP werkbroek 8286
120
HaVeP werkbroek 8402
127
HaVeP werkbroek Worker 8297
126
HaVeP werkbroek Worker Pro 8730
126
HaVeP werkjas 3021
121
HaVeP werkjas 3045
125
HaVeP Xtreme bodywarmer softshell 50017
147
HaVeP Xtreme jack 50016
168
HaVeP Xtreme werkbroek 80014
126
Heatbeater-2
67
Heatbeater-8
68
Heatbeater-12
67
Heatbeater-17
67
Helly Hansen bivakmuts 75726 Roskilde
Balaclava
182, 469
Helly Hansen FR-AST bivakmuts 79868
Himmelbjerg Balaclava
182, 469
Helly Hansen broek Westham 76424
124
Helly Hansen Fibre Pile Spiez overall 72560 180
Helly Hansen Fibre Pile thermo jack
179
Zürich 72359
Helly Hansen Fibre Pile thermo pantalon
Bern Pant 72501
179
Helly Hansen fleecejas 72048 Barnaby
153
Helly Hansen Hi-Vis Hoodie 79017
197
Helly Hansen jack 71043 Haag
168
Helly Hansen jack 71333 Kiruna
168
Helly Hansen overall 71633 Kiruna
173
Helly Hansen parka 71045 Haag
163
Helly Hansen parka 71334 Kiruna
165
Helly Hansen schort 70090 Harstad
264
Helly Hansen service pantalon Ashford
76447
124
Helly Hansen softshell jas 72048 Barnaby
153
Helly Hansen thermo pantalon Kastrup Pant
177
75415
Helly Hansen thermo shirt Kastrup
Crew Neck 75016
177
Helly Hansen vest Bridgewater 76170
199

Heupgordel
541
High5 met PU-coating
70
Hittewerende handschoenen
65
Hoofdbescherming
441
Honeywell accessoires veiligheidsbrillen
506
Honeywell accessoires veiligheidshelmen
455
Honeywell brillenetuis
506
Honeywell brillenkoorden
506
Honeywell Chin Strap
455
Honeywell Clip Ons
506
Honeywell Compact Air aanblaassysteem
361
Honeywell filters t.b.v. Compact Air
362
Honeywell gelaatsscherm Bionic
521
Honeywell gelaatsscherm Clearways
521
Honeywell gelaatsschermen
520
Honeywell gelaatsscherm Perforama Nova
520
Honeywell gelaatsscherm Perforama
Nova Combi Safe
521
Honeywell Junior A
362
Honeywell Junior A Combi
362
Honeywell Junior B
363
Honeywell Junior B Combi
363
Honeywell lasbril Amigo
517
Honeywell lasbrillen
517
Honeywell las- en spatglazen
528
Honeywell lashelm Gamador
527
Honeywell lashelm Gamador Combi Safe
527
Honeywell lashelm Lamador
527
Honeywell lashelm Prota Shell
529
Honeywell lashelm Prota Shell Baby
529
Honeywell lasschild Shellfo
529
Honeywell opzichtersschild Popweld Nova
528
Honeywell Proficap
465
Honeywell ruimzichtbrillen
512
Honeywell ruimzichtbril LG20
512
Honeywell ruimzichtbril V-Maxx
512
Honeywell systemen voor
ademhalingsbescherming
361
Honeywell VDE elektriciteitsschermset
521
Honeywell veiligheidsbril Adaptec
492
Honeywell veiligheidsbril Lightning HTA
493
Honeywell veiligheidsbril Lightning Metal
493
Honeywell veiligheidsbril Tactile T2400
492
Honeywell veiligheidsbril The Edge T5600
493
Honeywell veiligheidsbril Tornado T5700
492
Honeywell veiligheidsbril Venom
494
Honeywell veiligheids- en beschermbrillen
492
Honeywell veiligheidshelmen
453
Honeywell veiligheidshelm K2 A29SPR
455
Honeywell veiligheidshelm Peak A59
453
Honeywell veiligheidshelm Peak A69
453
Honeywell veiligheidshelm Peak A69R
454
Honeywell veiligheidshelm Peak A79
454
Honeywell veiligheidshelm Peak A79R
454
Honeywell zweetband
455
Hoofdlampen
549
Howard Leight dispensers
281
Howard Leight gehoorkap Clarity
297
Howard Leight gehoorkap Leightning
297
Howard Leight gehoorkap Mach 1
296
Howard Leight gehoorkappen
296
Howard Leight gehoorkap Radio
298
Howard Leight gehoorkap Thunder
296
Howard Leight gehoorkap Viking
297
Howard Leight Leight Source 500 wandverdeler 281
Howard Leight oordop Fusion
279
Howard Leight oordop Laser Lite
279
Howard Leight oordop Laser Trak detectable
279
Howard Leight oordoppen
279
Howard Leight oordop Quiet
279
Huishoudhandschoen latex
32, 91
Hygiënemasker
261

I
Inlegzolen
Interlock handschoen van 100% katoen
Interlock handschoen van 100% katoen,
wit gebleekt

J
Jallatte Active serie
405
Jallatte Space serie
403
Jallatte Tradition serie
406
Jallatte veiligheidslaars Jalartic CAP S3
408
(J0400), met overneus
Jallatte veiligheidslaars Jalartic S3
408
Jallatte veiligheidslaars Jalaska CAP S3
(J0399), met overneus
408
Jallatte veiligheidslaars Jalaska S3
408
Jallatte veiligheidslaars Jalendeavour S3
408
Jallatte veiligheidslaars Jalospak S3
408
Jallatte veiligheidslaarzen
408
Jallatte veiligheidsschoenen
403
Jallatte veiligheidsschoen Jalacer S3
405
Jallatte veiligheidsschoen Jalatlas S1P
405
Jallatte veiligheidsschoen Jalbio S2
407
Jallatte veiligheidsschoen Jalclub S1P
406
Jallatte veiligheidsschoen Jaldelevan X² S3
403
Jallatte veiligheidsschoen Jalencke X² S3
403
Jallatte veiligheidsschoen Jalgalaad S1P
406
Jallatte veiligheidsschoen Jalirok S3
403
Jallatte veiligheidsschoen Jalmaïa S3
407
Jallatte veiligheidsschoen Jalmars S3
407
Jallatte veiligheidsschoen Jalmatch S1P
406
Jallatte veiligheidsschoen Jalmir S3
403
Jallatte veiligheidsschoen Jalmont S3
407
Jallatte veiligheidsschoen Jalostri S3
406
Jallatte veiligheidsschoen Jalscand S3
407
Jallatte veiligheidsschoen Jalsiberien S3
405
Jallatte veiligheidsschoen Jalsirius S1P
405
Jallatte veiligheidsschoen Jaltoura S3
406
Jallatte veiligheidsschoen Jalvenus S1P
405
Jersey handschoen van 100% katoen
33
Joppermuts van 100% acryl
183, 470

K
KCL Butoject 898
KCL Camapren 720
KCL Camatril Velours 730
KCL Camatril Velours 732
KCL Dermatril 740
KCL Dermatril L 741
KCL Dermatril P 743
KCL Dumocut 655
KCL Dumocut 656
KCL Ice-Grip 691
KCL Sahara 100
KCL Sahara Plus 101
KCL Tricotril Winter 738
KCL Tricotril Winter 739
KCL Vitoject 890
KCL WaveBreaker 033 buitenhandschoen
KCL WaveBreaker 633
Kegels van polyethyleen
Keperdoek handschoen van 100% katoen
Kernmantelvanglijn
Kettingen PVC
Koudebestendige handschoenen
Kleding accessoires
Kniebeschermer Harmonica
Knielaars PVC
Kniestukken
Kruipbroek met kniestukken 4.21.01
Kynox veiligheidslaars Arctic S3
Kynox veiligheidslaars Arctic S3, met overneus
Kynox veiligheidslaars Husky S3
Kynox veiligheidslaars Husky S3, met overneus
Kynox veiligheidsschoenen
Kynox veiligheidsschoen Loki S3
Kynox veiligheidsschoen Peru S3

61
58
54
54
98
98
98
78
78
85
20
20
85
85
61
100
100
581
34
543
581
81
265
440
427
266
159
410
410
410
410
410
410
410

437
33
33

597
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L
Laboratoriumjas polypropyleen (disposable)
Laboratoriumjas van Tyvek
Lasbeschermende kleding
Lasbrillen
Lasbroek van zware kwaliteit nerfleder
Lashandschoen Argon-Arc
Lashandschoen Deersplit
Lashandschoenen
Lashandschoen van grijs splitleder
Lashandschoen van nerfleder
Lashandschoen van nerf-/splitleder
Lashandschoen van rood splitleder
Lashandschoen van rood splitleder,
3-vinger model
Lashandschoen van rood splitleder met kap
Lasjack van zware kwaliteit nerfleder
Lasjack van zware kwaliteit splitleder
Lasmouw van nerfleder
Laspet van vlamvertragend materiaal
Lasschort van splitleder
Lederen riem 4237
Ledervet en borstel
Logostar Perfect poloshirt

259
259
237
516
237
64
64
62
63
63
63
62
62
62
237
237
64
470
237
266
439
139

M
Maglite aluminium staaflantaarn D-Cel
Maglite aluminium staaflantaarn D-Cel LED
Maglite Magcharger
Mapa Duomix 405
Mapa Harpon 321
Mapa Harpon 325
Mapa Harpon 326
Mapa Jersette 300
Mapa Jersette 301
Mapa Krynit 582
Mapa Optinit 472
Mapa Technic 401
Mapa Technic Plus 420
Mapa Technic Plus 450
Mapa Temp-Dex 710
Mapa Ultranitril Performance 493
Mapa Ultranitril Plus 491
Mapa Ultranitril Plus 492
Marigold Astroflex
Marigold Black Heavyweight G17K
Marigold Blue Nitrile
Marigold Emperor ME 104
Marigold Emperor ME 105
Marigold Emperor ME 107
Marigold Emperor ME 108
Marigold Featherweight Plus G31H
Marigold Fireblade armbeschermers FS10
Marigold Fireblade armbeschermers FS14
Marigold Fireblade armbeschermers FS18
Marigold Fireblade armbeschermers FS22
Marigold Foodsure U12B
Marigold Green Nitrile
Marigold Insulator KT1
Marigold Insulator KT2
Marigold Insulator KT2D
Marigold Long Nitrosolve Z51G
Marigold Nitrotough N230Y
Marigold Nitrotough N3500
Marigold PGK10 BL Tropique
Marigold Puretough P3000
Marigold Suregrip G04Y
Marigold Suretouch
Masterlock hangslot 3,
met gelamineerde stalen behuizing
Masterlock Lockout Stations
Masterlock sloten
Masterlock Zenex hangslot 410
Maxi-dispenser voor industrierol
Maxx Grab winterfoam 47-270
Maxx Grab winterfoam 47-280
Maxx-Grip 50-230
Maxx-Grip 50-235

598

548
548
549
46
32
32
92
32
32
79
92
58
58
58
65
54
53
53
48
49
54
47
47
47
47
49
80
80
80
80
91
54
87
87
87
55
19
78
75
79
49
94
550
550
550
550
577
82
83
28
28

Maxx-Grip Lite 50-245
28
MAXX-ON softshell jas 6101
152
Mechanics
41
Meubellederen handschoen met palmversterking 37
Meubellederen winterhandschoen
89
M-Grip 11-540
31
Microchem 3000 overlaars
431
Microchem overall 3000, model 111
249
Microchem overall 3000 PAPR, model 701
250
Microchem overall 4000 Apollo, model 126 251
Microchem overall 4000, model 111
250
Microchem overall 4000, model 151-G02
251
Microchem overall 4000 PAPR, model 701
252
Microchem overall 5000, model 111
252
Microgard 1500 laboratoriumjas
259
Microgard 2000 overschoen
430
Microgard 2500 overlaars
431
Microgard 2500 overlaars SOCO/CSI
431
Microgard 2500 overschoen
430
Microgard CFR overall, model 111
253
Microgard coolvest, model 218
261
Microgard FR overall, model 111
253
Microgard overall 1500, model 138
244
Microgard overall 1500 Plus, model 111
244
Microgard overall 2000 Comfort, model 129 247
Microgard overall 2000 SOCO, model 128
248
Microgard overall 2000 Standard, model 111 245
Microgard overall 2000 Standard, model 162 245
Microgard overall 2000 Ts Plus, model 111
248
Microgard overall 2500 Plus PAPR, model 701 249
Microgard overall 2500 Standard, model 111 248
Microgard SureStep overschoen
429
Midi-dispenser voor papierrol
577
M-Lite Nitrile 50-002
19
Moldex 2360 stofmasker FFP1 NR D
323
Moldex 2365 stofmasker FFP1 NR D
323
Moldex 2380 stofmasker FFP1 NR D
323
Moldex 2385 stofmasker FFP1 NR D
323
Moldex 2400 stofmasker FFP2 NR D
324
Moldex 2405 stofmasker FFP2 NR D
324
Moldex 2435 stofmasker FFP2 NR D
328
Moldex 2445 lasrookmasker FFP2 NR D
329
Moldex 2470 vouwmasker FFP2 NR D
325
Moldex 2475 vouwmasker FFP2 NR D
325
Moldex 2480 stofmasker FFP2 NR D
324
Moldex 2485 stofmasker FFP2 NR D
325
Moldex 2495 stofmasker FFP2 NR D
325
Moldex 2505 stofmasker FFP3 NR D
327
Moldex 2555 stofmasker FFP3 NR D
327
Moldex 3100 AIR stofmasker FFP2 NR D
326
Moldex 3105 AIR stofmasker FFP2 NR D
326
Moldex 3200 AIR stofmasker FFP3 NR D
327
Moldex 3205 AIR stofmasker FFP3 NR D
327
Moldex 3305 AIR Plus stofmasker FFP2 R D
326
Moldex 3405 AIR stofmasker FFP3 R D
328
Moldex 3505 AIR Plus stofmasker FFP3 NR
328
Moldex 5000-serie halfgelaatsmaskers
341
Moldex 7000-serie halfgelaatsmaskers
339
Moldex 8000-serie halfgelaatsmaskers
339
Moldex 9000-serie volgelaatsmaskers
346
met DIN aansluiting
Moldex 9000-serie volgelaatsmaskers
met Easylock filteraansluiting
345
Moldex dispensers
285
Moldex EasyLock combinatiefilters
t.b.v. 7000- en 9000-series
354
Moldex EasyLock fijnstoffilters
t.b.v. 7000- en 9000-series
353
Moldex EasyLock gas- en dampfilters
t.b.v. 7000- en 9000-series
353
Moldex FFP1 stofmaskers
323
Moldex FFP2 stofmaskers
324
Moldex FFP3 stofmaskers
327
Moldex fijnstoffilters t.b.v. 8000-series
353
Moldex filters voor herbruikbare maskers
353
Moldex gasfilters t.b.v. 8000-serie
353
Moldex gehoorbeugel Jazz-Band 2
283
Moldex gehoorbeugel Pura-Band
283
Moldex gehoorbeugels
283
Moldex gehoorbeugel WaveBand 2K
283

Moldex gehoorkap M1 6100
298
Moldex gehoorkap M2 6200
298
Moldex gehoorkappen
298
Moldex halfgelaatsmaskers
339
Moldex houders voor fijnstoffilters
353
Moldex hygiëne set 6105
298
t.b.v. Moldex 6100/6200
Moldex onderhoudsvrije stofmaskers
323
Moldex oordop Mellows
282
Moldex oordoppen
281
Moldex oordop Pura-Fit
281
Moldex oordop Rockets
282
Moldex oordop Rockets Full Detect
282
Moldex oordop Spark Plugs
281
Moldex oordop Spark Plugs Detect
282
Moldex opbergemmer 8093
341
Moldex specifieke stofmaskers
328
Moldex stations
285
Moldex volgelaatsmaskers
345
Moldex wandhouder 7060
285
Mondmasker met elastiek
261
Monnikenkap van nerfleder
470
Mouw van polyethyleen
262
Mouw van Tyvek, model PS32LA
262
MSA 3S Basic Plus volgelaatsmasker
347
MSA 3S volgelaatsmasker
347
MSA accessoires veiligheidsbrillen
507
MSA accessoires veiligheidshelmen
459
MSA Advantage 200 LS halfgelaatsmasker
342
MSA Advantage 410 halfgelaatsmasker
met enkelvoudige schroefdraadverbinding
341
MSA Advantage 420 halfgelaatsmasker
met dubbele bajonetaansluiting
342
MSA Advantage 3100 Single volgelaatsmasker 346
MSA Advantage 3200 Twin volgelaatsmasker 346
MSA Advantage filterserie
t.b.v. Advantage 200 - 3000
354
MSA Advantage opbergbus
349
MSA Affinity FLS stofmasker FFP1 NR D
329
MSA Affinity FLS stofmasker FFP2 NR D
330
MSA Affinity FLS-V stofmasker FFP1 NR D
329
MSA Affinity FLS-V stofmasker FFP2 NR D
330
MSA Affinity FLS-V stofmasker FFP3 NR D
331
MSA Affinity Plus stofmasker FFP1 NR D
329
MSA Affinity Plus stofmasker FFP2 NR D
330
MSA Affinity Plus-V stofmasker FFP1 NR D
330
MSA Affinity Plus-V stofmasker FFP2 NR D
330
MSA Affinity Plus-V stofmasker FFP3 NR D
331
MSA AirGo compact ademluchttoestel
364
MSA ALTAIR 4X multigasdetector
367
MSA ALTAIR 5X multigasdetector
368
MSA ALTAIR gasdetector
366
MSA ALTAIR PRO gasdetector
367
MSA binnenwerken t.b.v. veiligheidshelmen
459
MSA bosbouw kits
458
MSA brillenetuis
507
MSA brillenkoorden
507
MSA Clear-Pilot Spray & anti-condensmiddel
507
MSA combinatiesfilters 92
355
MSA combinatiesfilters 93
355
MSA deeltjesfilter P3 PlexTec
355
MSA dispensers
287
MSA elektronische left/RIGHT gehoorkappen 301
MSA F2X-Trem
467
M-Safe 3413 latex onderzoekshandschoenen
94
M-Safe 3417 latex onderzoekshandschoenen
94
M-Safe 4210 stofmasker FFP2 NR D
332
M-Safe 4310 stofmasker FFP3 NR D
332
M-Safe 6100 stofmasker FFP1 NR D
331
M-Safe 6200 stofmasker FFP2 NR D
331
M-Safe 6210 stofmasker FFP2 NR D
332
M-Safe 6340 stofmasker FFP3 NR D
332
M-Safe Coldgrip 47-180
83
M-Safe Coldgrip 47-185
83
M-Safe Coldgrip PVC 47-410
46, 84
M-Safe FFP1 stofmaskers
331
M-Safe FFP2 stofmaskers
331
M-Safe FFP3 stofmaskers
332
M-Safe gehoorkap
304
M-Safe gehoorkappen
304
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M-Safe latex handschoenen
M-Safe nitrile Food PF
M-Safe Nitrile Microfoam 14-690
M-Safe Nitrile Microfoam14-695, met noppen
M-Safe Nitrile Microfoam 14-692
M-Safe onderhoudsvrije stofmaskers
M-Safe nitril 3275 onderzoekshandschoenen
M-Safe nitril 3280 onderzoekshandschoenen
M-Safe overzetbril
M-Safe PVC
M-Safe ruimzichtbril
M-Safe ruimzichtbrillen
M-Safe stratenmakershandschoen
M-Safe veiligheids- en beschermbrillen
M-Safe vinyl onderzoekshandschoenen
MSA dispensers
MSA FFP1 stofmaskers
MSA FFP2 stofmaskers
MSA FFP3 stofmaskers
MSA filters voor herbruikbare maskers
MSA FLEXIfilters t.b.v. Advantage 200 - 3000
MSA frames voor MSA helmen met sleufgaten
MSA gasdetectoren
MSA gasfilters 90
MSA gehoorbeugel DuoBand
MSA gehoorbeugel RIGHT
MSA gehoorbeugels
MSA gehoorkap EXC
MSA gehoorkap HPE
MSA gehoorkap left/RIGHT CutOff Pro
MSA gehoorkap left/RIGHT Dual Pro
MSA gehoorkap left/RIGHT FM
met draaiknopuitvoering
MSA gehoorkap left/RIGHT FM Pro
met druknopuitvoering
MSA gehoorkap left/RIGHT HIGH
MSA gehoorkap left/RIGHT LOW
MSA gehoorkap left/RIGHT MEDIUM
MSA gehoorkap XLS
MSA gelaatsschermen
MSA halfgelaatsmaskers
MSA hygiëne sets t.b.v. left/RIGHT
gehoorkappen
MSA hygiëne set t.b.v. left/RIGHT
elektronische gehoorkappen
MSA kinband
MSA miniSCAPE vluchtmasker
MSA MSR 1 vluchtmasker
MSA MSR 2 vluchtmasker
MSA neklap Nomex
MSA onderhoudsvrije stofmaskers
MSA oordoppen
MSA oordop RIGHT medium/large
MSA oordop RIGHT small/medium
MSA oordop RIGHT voor hergebruik
MSA OptimAir 3000
MSA overzetbril Perspecta 2047 W
MSA passieve gehoorkappen
MSA passieve left/RIGHT gehoorkappen
MSA platte V-Gard vizieren voor
algemene toepassingen
MSA RIGHT dispenser
MSA ruimzichtbril ChemPro
MSA ruimzichtbrillen
MSA ruimzichtbril Perspecta GH 3001
MSA ruimzichtbril Perspecta GIV 2300
MSA ruimzichtbril Perspecta GV1000
MSA S-Cap vluchtmasker
MSA Smoke Hood vluchtmasker
MSA speciale filters
MSA Stow-Away inklapbaar vizier
MSA systemen voor ademhalingsbescherming
MSA TabTec Filters
t.b.v. Advantage 200 - 3000
MSA Ultra Elite-PS-MaXX volgelaatsmasker
MSA Ultra Elite volgelaatsmasker
MSA veiligheidsbril Alternator
MSA veiligheidsbril Altimeter
MSA veiligheidsbril Metropol
MSA veiligheidsbril Milan

94
97
16
16
16
331
97
97
510
46
513
513
31
497
93
287
329
330
331
354
354
523
366
355
287
287
287
304
304
303
303
301
301
300
299
299
304
523
341
300
303
459
365
365
365
459
329
286
286
286
286
361
510
304
299
523
287
513
513
513
513
513
365
365
356
459
361
354
349
349
494
495
495
495

MSA veiligheidsbril Perspecta 010
496
MSA veiligheidsbril Perspecta 1070
497
MSA veiligheidsbril Perspecta 1320
495
MSA veiligheidsbril Perspecta 1900
496
MSA veiligheidsbril Perspecta 2320 Set
497
MSA veiligheidsbril Perspecta 9000
496
MSA veiligheidsbril Perspecta FL 250
497
MSA veiligheidsbril Racers
494
MSA veiligheids- en beschermbrillen
494
MSA veiligheidshelmen
456
MSA veiligheidshelm ThermalGard
458
MSA veiligheidshelm V-Gard
456
MSA veiligheidshelm V-Gard 200
456
MSA veiligheidshelm V-Gard 500
457
MSA veiligheidshelm V-Gard 520
457
MSA V-Gard frame voor helmen met sleuven
523
MSA V-Gard kinbeschermers
525
MSA V-Gard Select liner vlamvertragend
460
MSA V-Gard Supreme liner 2-delig
460
vlamvertragend
MSA V-Gard vervangende onderdelen
525
MSA V-Gard vizieren voor chemische
en spattoepassingen
524
MSA V-Gard vizieren voor hard solderen,
524
snijden en lassen
MSA V-Gard voering gebreide muts
460
MSA volgelaatsmaskers
346
MSA voorgevormde V-Gard vizieren
524
voor algemene toepassingen
Mullion 275N CE FR lassers reddingsvest
1MYG
242
Mullion Hi-Rise 275 CE Solas reddingsvest
2MS1
242
Mullion Mariner 275 CE reddingsvest 1MU4 242
Mullion NORTH SEA 1 drijfoverall 1MHA
243
Mullion X6 drijfoverall 1MH9
243
Muurstandaard voor industrierollen
577
M-Wear 4-in-1 parka 0980
209
M-Wear 4-in-1 parka 0981
209
M-Wear Antarctica parka 8570
160
M-Wear bodywarmer 0320
146
M-Wear bodywarmer Megapocket 0380
146
M-Wear bodywarmer Worker 0370
146
M-Wear fleecejas Kaprun 2904
149
M-Wear fleecetrui Gerlos 2910
149
M-Wear monnikenkap FR 2383
470
M-Wear pantalon 1985 Oxford nylon RWS
203
M-Wear pantalon 1986 Oxford nylon RWS
203
M-Wear parka 0985 Oxford nylon RWS
207
M-Wear parka 0986 Oxford nylon RWS
207
M-Wear parka 0990
189
M-Wear parka 0996 RWS
189
M-Wear parka 8520
161
M-Wear pilotjack
169
M-Wear pilotjack 0966 RWS
190
M-Wear pilotjack EN 471 0962
190
M-Wear pilotjack EN 471 0964
190
M-Wear pilotjack EN 471 0976
190
M-Wear pilotjack EN 471 0977
190
M-Wear Premium 3-1 parka 5575 Arthur
207
M-Wear Premium Amerikaanse overall
5350 Wallace
171
M-Wear Premium broek 5605 Aletta
202
M-Wear Premium broek 5617 Alika RWS
202
M-Wear Premium broek FR-AST 3695 Moke
229
M-Wear Premium jas 5505 Akoni
202
M-Wear Premium overall 5400 Warona
170
M-Wear Premium overall 5707 Alistair RWS
213
M-Wear Premium parka 5250 Winsome
160
M-Wear Premium parka 5270 Warura
160
M-Wear Premium parka 5567 Auring RWS
205
M-Wear Premium parka FR-AST 2664 Magoma 229
M-Wear Premium parka FR-AST 2666 Marabe 229
M-Wear Premium parka FR-AST 2665 Maka
229
M-Wear Premium regenbroek 5300 Warwick 156
M-Wear Premium regenjas 5200 Walaka
156
M-Wear Premium winteroverall 5470 Wali
173
M-Wear Premium winteroverall 5777 Andres 215
M-Wear Probatex overall 5310 FR
220
M-Wear Probatex overall 5320 FR-AST
220

M-Wear Probatex overall 5326 FR-AST
220
M-Wear Probatex werkbroek 0199 FR-AST
216
M-Wear Probatex werkjas 5199 FR-AST
216
M-Wear softshell jack 1300
195
M-Wear softshell jack 1302
195
M-Wear softshell jack 1316 RWS
195
M-Wear sporttas polyester/PVC
265
M-Wear thermo jack 2070
176
M-Wear thermo pantalon 3070
176
M-Wear thermo sok 1260 Russel
183, 432
M-Wear verkeersregelaarsvest 0125
200
M-Wear verkeersvest 0165
200
M-Wear verkeersvest 0167
200
M-Wear verkeersvest 0175 RWS
200
M-Wear verkeersvest 0177 RWS
200
M-Wear verkeersvest 0178 RWS
200
M-Wear verkeersvest 0185 RWS
200
M-Wear winteroverall 4760
173
M-Wear Worker sok 1250 Ernesto
432
M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard
122

N
Nappalederen handschoen model Tropic
39
NBR M-Lite 50-000
19
NBR M-Trile 50-010
23
NBR M-Trile 50-020
23
NBR M-Trile 50-030
23
NBR M-Trile 50-040
23
Neopreen glazenwassershandschoen
99
Nerflederen chauffeurshandschoen met
flanel voering
88
Splitlederen handschoen Hi-Viz
89
Nerflederen handschoen met canvas kap
37
Nerflederen handschoen met gele gestreepte kap 36
Nerflederen handschoen met
37
gerubberiseerde kap
Nood- en oogdouches
533

O
Officiershandschoen nappaleder
38
Officiershandschoen nerfleder
38
Officiershandschoen nerf/splitleder naturel
38
Off-shore overall FR-AST
220
Olie- en chemisch bestendige handschoenen
44
Onafhankelijke ademluchttoestellen
364
Onderhoud schoenen
439
Onderhoudsvrije stofmaskers
317
Oog- en gelaatsbescherming
473
Oogspoelflessen
531
Oordoppen
275
Otoplastieken
306
Overall 100% katoen
113
Overall polypropyleen (disposable)
258
Overalls 65% katoen/35% polyester
118
Overalls 65% polyester/35% katoen
117
Overalls 100% katoen
113
Overhemden
143
Overlaars polyethyleen
430
Overlaarzen
429
Overschoenen
429
Overschoen polyethyleen
429
Overschoen polypropyleen/polyethyleen
429
Overschoen PVC
429
Overzetbrillen
510
OXXA Counterdisplay 2 pins
102
OXXA glove organiser
101
OXXA Shopdisplay 16 pins
102
OXXA X-Cut-Pro 51-700
70
OXXA X-Frost 51-860
82
OXXA X-Grip 51-000
29
OXXA X-Grip-Lite 51-025
28
OXXA X-Grip-Thermo 51-850
81
OXXA X-Mech-600
41
OXXA X-Mech-605 Thermo
41, 86
OXXA X-Mech-610
41
OXXA X-Mech-615 Thermo
42, 86
OXXA X-Mech-620
42
OXXA X-Mech-630
43

599
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OXXA X-Nitrile-Foam 51-280
OXXA X-Nitrile-Lite 51-170
OXXA X-Nitrile-Pro 51-050
OXXA X-Nitrile-Pro 51-052
OXXA X-Nitrile-Pro 51-080
OXXA X-Nitrile-Pro 51-082
OXXA X-Pro-Flex 51-290
OXXA X-Pro-Flex 51-295, met noppen
OXXA X-Touch-PU-B 51-110
OXXA X-Touch-PU-W 51-115
OXXA X-Treme-Lite 51-100

16
20
22
22
22
22
15
15
26
26
27

P
Papierrollen, handdoeken en dispensers
Papierrol t.b.v. muurstandaard en
vloerstandaard
Pet met klep polypropyleen
Pet met klep polypropyleen inclusief haarnet
Petzl Alveo Vent
Petzl Pixa 1 hoofdlamp
Petzl Pixa 2 hoofdlamp
Petzl Vertex Best
Petzl Vertex Best Duo
Petzl Vertex ST
Petzl Vertex Vent
Phoenix Prisma straal/spuitlaars S4
Plukhandschoen PVC groen geruwd
Poetslappen
Polkadot handschoen van 100% katoen
Poloshirts
Polyethyleen handschoenen
Positioneringslijnen
Positioneringslijn Restraint Adjust
Positioneringslijn Restraint Brake
Positioneringslijn Restraint Gliss
Prevent handschoen R-903
Pricemastor Chest Wader waadbroek
Protector First Base+ Cap HC22
Protex FR-AST thermo pantalon
Protex FR-AST thermo shirt
PU-Dynaflex
PU-Flex
PU Veiligheidslaarzen
PVC Veiligheidslaarzen
Purofort+ Full Safety werklaars S5
Purofort Professional Chest Wader Full Safety
waadbroek S5
Purofort Professional Full Safety laars S5
Purofort Professional Safety foodlaars S4
Purofort Professional Thigh Wader Full Safety
lieslaars S5
Purofort Rig-Air Full Safety veiligheidslaars S5
Purofort Thermo+ Safety laars S4
PU stretch regenpak, 2-delig
PVC handschoen 47-500 oranje
PVC paaltjes

577
577
471
472
467
549
549
466
466
467
466
427
45
579
34
137
93
541
541
541
541
31
425
465
181
181
70
26
427
427
423
425
424
424
425
425
424
155
85
581

R
Rally overall 100% katoen
Redbrick veiligheidsschoenen
Redbrick veiligheidsschoen Gold S3
Redbrick veiligheidsschoen Smaragd S3
Reddingsvesten en drijfpakken
Reflectie bodywarmers
Reflectie fleece- en softshelljassen
Reflectiekleding
Reflectie overalls
Reflectie regen- en doorwerkoveralls gevoerd
Reflectie regen- en doorwerkoveralls ongevoerd
Reflectie parka’s en jassen gevoerd
Reflectie regen- en doorwerkparka’s, jassen
en broeken gevoerd
Reflectie regen- en doorwerkparka’s, jassen
en broeken ongevoerd
Reflectie parka’s, jassen en broeken ongevoerd
Reflectie polo’s, T-shirts en sweaters
Reflectie regen- en doorwerkkleding
Reflectie verkeersvesten

600

114
409
409
409
242
198
194
187
191
215
213
189
205
202
187
196
202
200

Regenbroek 4.20.01
Regen- en doorwerkkleding
Regen- en doorwerkoveralls
Regenjack 4.04.01
Regenpak polyester/PVC, 2-delig
Regenpak PVC Rayon, 2-delig
Riooloverall 4.32.02 met laarzen
Robe Grab 11 mm
Robe Grab 14 mm
Rond gebreide handschoen polyester/katoen
Rond gebreide handschoen 100% acryl
Rond gebreide polsmof 100% acryl
Rostaing brandweerhandschoen Fighter 4BKV
Rostaing brandweerhandschoen
QW25BKVMAA
Rostaing brandweerhandschoen SPP3BKVMAA
Rundnerflederen handschoen Forrester
Ruimzichtbrillen
Rundsplitlederen Amerikaantje
met gestreept doek
Rundsplitlederen Amerikaantje
met palmversterking
Rundsplitlederen handschoen

159
155
170
159
155
155
172
543
543
33
87
87
69
68
68
89
511
35
35
35

S
Salvequick pleisterautomaat
Sanaplast oogspoelfles 500 ml
Santino overhemd Guido
Santino Polarfleece jack Bormio
Santino Polarfleece sweater Serfaus
Santino poloshirt Charma
Santino poloshirt Matt, lange mouw
Santino polosweater Robin
Santino sweater Roland
Santino T-shirt James Long Sleeve
Santino T-Shirt Joy
SAD PU S-Light laars S5
Schipperstrui
Schoenklomp 131 A ORO
Schoenklomp 1590 SB
Schoenklomp 381 S2
Schoenklompen
Schorten
Schort van Tyvek, model PA30LO
Secuboxen
Showa 370 Assembly Grip White
Showa 377 Nitrile Foam Grip
Showa 380 Nitrile Foam Grip
Showa 451 Thermo
Showa 460
Showa 660 PVC
Showa 720 Nitrile
Showa GP-KV1 Aramid Grip
Showa GP-KV2R Aramid Grip
Showa Grip 310
Showa KV660 PVC
Showa S-Tex GP-1
Showa S-Tex GP-2
Sioen bodywarmer 087A
Sioen Chemtex overall 5967 Essen
Sioen Chemtex overall 5996 Botlek
Sioen Chemflex overall 6203 Zurich
Sioen Chemflex jas 2404 Bentheim
Sioen Chemflex broek 5085 Stolberg
Sioen Duotex schort 8042 Bratislava
Sioen Dynamic fleecejas 443Z Tortolas
Sioen Dynamic softshell jas 451Z Trisul
Sioen fleecejas 131Z Reims
Sioen fleecejas 497Z Kingley
Sioen fleecejas FR 496Z Rainier
Sioen fleecejas FR 7759 Obaix
Sioen fleecejas FR 7771 Dampremy
Sioen fleecejas FR-AST 7690A Desado
Sioen fleecejas FR-AST 9896 Valier
Sioen fleecejas RWS 353A Berkel
Sioen fleecevoering FR 7760 Liberchies
Sioen fleecevoering FR 7761 Molenbaix
Sioen Flexothane Classic
Amerikaanse overall 4600 Louisiana

553
531
145
151
151
139
139
141
140
137
137
427
142
428
428
428
428
263
260
582
24
24
24
82
84
45
55
76
76
29
77
77
77
147
238
238
238
239
239
264
150
153
194
194
226
224
224
225
225
194
224
224
172

Sioen Flexothane Classic
213
Amerikaanse overall 6669 Aoba
Sioen Flexothane Classic bodywarmer
1148 Arras
198
Sioen Flexothane Classic overall
4964 Montreal
171
Sioen Flexothane Classic overall 5616 Rabaul 215
Sioen Flexothane Classic overall 6931 Quebec 171
Sioen Flexothane Classic overall 6936 Etna
213
Sioen Flexothane Classic parka 7854
161
Sioen Flexothane Classic regenbroek
158
4500 Rotterdam
Sioen Flexothane Classic regenbroek
6580 Gemini
205
Sioen Flexothane Classic regenjas 3720 Unzen 204
Sioen Flexothane Classic regenjas
158
4820 Dortmund
Sioen Flexothane Classic regenparka
6833 Marianis
208
Sioen Flexothane Classic regenparka
7876 Parker
208
Sioen Flexothane Classic regenparka
7883 Karymski
208
Sioen Flexothane Classic winteroverall
4990 Lillehammer
174
Sioen Flexothane Classic winterregenparka
161
4899 Amsterdam
Sioen Flexothane Essential
Amerikaanse overall 6620 Bandung
172
Sioen Flexothane Essential bodywarmer
9451 Etreta
198
Sioen Flexothane Essential overall
6218 Herford
170
Sioen Flexothane Essential regenbroek
6360 Bangkok
158
Sioen Flexothane Essential regenbroek
6564 Batur RWS
205
Sioen Flexothane Essential regenjas
157
4145 Jakarta
Sioen Flexothane Essential
winterregenparka 4893 Dover
162
Sioen Flexothane Essential
winterregenparka 7850 Merapi RWS
207
Sioen Flexothane Flame broek FR
6507 Nevada
231
Sioen Flexothane Flame jas FR 1798 Alabama 231
Sioen Flexothane Flame overall FR
6969 Houston
236
Sioen Flexothane Kleen Amerikaanse overall
6639 Killybeg
129
Sioen Flexothane Kleen jas 4391 Morgat
129
Sioen nICEWEAR diepvries
Amerikaanse overall 6105 Zermatt
186
Sioen nICEWEAR diepvries
Amerikaanse overall 6147 Dalvik
186
Sioen nICEWEAR diepvriesjas 2123 Vermont 184
Sioen nICEWEAR diepvriesjas 4650 Abbes
184
Sioen nICEWEAR diepvrieskap 1038 Zinal
186
Sioen nICEWEAR diepvriesmantel 2122 Verbier 185
Sioen nICEWEAR diepvries overall 6402
185
Matterhorn
Sioen polo FR 276A Merbes
226
Sioen polo FR-AST 277A Calvinn
226
Sioen polo FR-AST 3142 Ruapo
226
Sioen Sepp fleecejas 611Z Durango
150
149
Sioen Sepp fleecejas 612Z Merida
Sioen Sepp jas 625Z Germo
152
Sioen Sepp sweater 626Z Sherwood
151
Sioen Sio-fit thermo pantalon 261A Navan
178
Sioen Sio-fit thermo shirt 260A Hudson
178
233
Sioen Siopor blouson FR-AST 9484 Mitchell
Sioen Siopor bodywarmer FR-AST 1666
Bravone
227
Sioen Siopor bodywarmer FR-AST 2578
Garnich
227
Sioen Siopor broek FR-AST 5729 Gladstone
235
Sioen Siopor broek FR-AST 5806 Ekofisk
233
Sioen Siopor Extra regenbroek 654Z Tomar
157
Sioen Siopor Extra regenjas 132Z Brighton
210
Sioen Siopor Extra Sepp parka 608Z Tornhill 163
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Sioen Siopor FR-AST overall 5634 Geralton
236
Sioen Siopor jas FR-AST 3646 Tiel
234
Sioen Siopor parka FR-AST 3073 Winseler
234
Sioen Siopor parka FR-AST 3074 Duffel
233
Sioen Siopor parka FR-AST 3085 Hanson
232
Sioen Siopor Regular regenbroek 699Z Murray 157
Sioen Siopor Regular regenbroek 799Z Norvill 203
Sioen Siopor Regular regenjas 698Z Sheffer
156
Sioen Siopor Regular regenjas 798Z Belvill
203
Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 209A Skollfield 209
Sioen Siopor Ultra 4-in-1 parka 288A
162
Cloverfield
Sioen Siopor Ultra blouson 364A Campbell
211
Sioen Siopor Ultra blouson 404A Hobson
211
Sioen Siopor Ultra jas 351A Diezel RWS
204
Sioen Siopor Ultra regenbroek 354A
Merede RWS
204
Sioen Siopor Ultra regenjas 350A Boorne RWS 210
Sioen Siopor Ultra winterblouson 400A Tempa 169
Sioen Sio-Start blouson FR-AST 7361 Waverly 231
Sioen Sio-Start blouson FR-AST 9485 Delano 232
Sioen Sio-Start broek FR-AST 5874 Tielson
232
Sioen sweater 284A Bindal
197
Sioen sweater 402A Tioga
197
Sioen verkeersvest 9042 Elba RWS
201
Sioen verkeersvest 9044 Elba
201
Sioen verkeersvest 9052 Elba RWS
201
Sioen verkeersvest 9052 Elba RWS FR
228
Sioen verkeersvest FR-AST 307A Hellisan
228
Sioen verkeersvest FR-AST 308A Raufar RWS 228
Sioen Viloft pullover 2691 Treviso
179
Sioen Viloft pullover met rolkraag 2692 Taranto 179
Sioen Viloft Siofit FR thermo pantalon
2689 Trieste
181
Sioen Viloft Siofit FR thermo shirt 2690 Teramo 181
Sioen Viloft Siofit thermo pantalon 2674 Trento 178
Sioen Viloft Siofit thermo shirt 2673 Trapani
178
Sioen Viloft Siofit thermo shirt 2672 Terni
178
Sjaal van 100% acryl
183
Snijbestendige handschoenen
70
Softshelljassen
149
Sokken
432
Spacel overall 2000
257
Spacel overall 3000
257
Spasciani Duetta halfgelaatsmasker
343
Spasciani Duo halfgelaatsmasker
343
Spasciani filters voor herbruikbare maskers
356
Spasciani halfgelaatsmaskers
343
Spasciani klikfilters t.b.v. halfgelaatsmaskers
Duetta en Duo
356
Spasciani luchtkap Set ACS 952
363
Spasciani PAPR motorunit TM 1702 met
TR 2002 masker
363
Spasciani schroeffilters t.b.v. volgelaatsmaskers
TR82, TR2002 en halfgelaatsmasker ST85
356
Spasciani ST85 halfgelaatsmasker
343
Spasciani systemen voor
ademhalingsbescherming
363
Spasciani TR82 volgelaatsmasker
350
Spasciani TR2002 Dupla volgelaatsmasker
350
Spasciani TR2002 volgelaatsmasker
350
Spasciani volgelaatsmaskers
350
Specials handschoenen
99
Sperian Electrosoft Latex
99
Sperian Picguard
79
Spijkerkleding
134
Spijkerschort van splitleder
265
Splitlederen handschoen met groene
pistoolversterking
35
Splitlederen winterhandschoen met gele kap
88
Splitlederen winterhandschoen met
88
klittenbandsluiting
Splitlederen winterhandschoen rood met gele kap 88
Staaf- en handlampen
547
Stapp thermosok 27010
435
Stofjassen
128
Stoko - Estesol
558
Stoko - Estolan
561
Stoko - Foot Care
439, 557
Stoko - Frapantol Eco’Line
558

Stoko - Hair & Body
Stoko - Kresto
Stoko - Kresto Kwik Wipes
Stoko - Krestopol
Stoko - Neopol Eco’Line
Stoko - Protect+
Stoko Skin Care dispensers
Stoko Skin Care huidbescherming
Stoko Skin Care huidreiniging
Stoko Skin Care huidverzorging
Stoko Skin Care huidzorg
Stoko - Slig Spezial
Stoko - Soft+ Care
Stoko - Solopol Eco’Line
Stoko - Stokolan
Stoko - Stokosept Gel
Stoko - Travabon
Stoko - UV 30 Complete
Stoko Vario Ultra dispenser
Stootpetten
Stratenmakersklomp 335 S3
Swarfega Auto/Rood
Swarfega Black Box
Swarfega Classic
Swarfega dispenserpompen
Swarfega Lemon
Swarfega Orange
Swarfega Xtra
Sweaters
Systemen voor ademhalingsbescherming

558
559
560
559
558
557
561
557
558
561
556
559
561
559
561
560
557
557
561
465
428
565
567
565
569
567
565
562
137
357

T
Thermal pantalon
Thermal shirt
Thermo kleding
Thermo kleding accessoires
Thermo onderkleding
Thermoplastische lashelmen, schermen en
onderdelen
Tobin mobile stand
Tobin oogspoelfles 200 ml
Tobin stationary stand
Toebehoren t.b.v. kniebeschermer Harmonica
Toebehoren veiligheidshelmen
Toiletpapier
Tork Advanced hand towel interfold soft
Tork Advanced wiper 415 centerfeed roll
Tork Advanced wiper 415 roll
Tork Advanced wiper 420 combi roll
performance
Tork Advanced wiper 420 roll blue
performance
Tork Advanced wiper 440 folded blue
performance
Tork dispensers
Tork dispenser wiper combi roll W2
Tork dispenser wiper combi roll W3
Tork dispenser wiper combi roll W4
Tork Elevation dispenser hand towel
interfold H2
Tork Elevation dispenser wiper centerfeed
roll M2
Tork floor stand wiper mobile W1
Tork handdoeken
Tork hygiëneproducten
Tork Performance dispenser wiper centerfeed
roll M2
Tork poetsrollen
Tork Premium cloth 510 roll
Tork Premium cloth 520 folded
Tork Premium cloth 530 blue folded
Tork Premium cloth 530 folded
Tork Premium cloth 570 folded
Tork Premium hand towel interfold extra soft
Tork Premium hand towel interfold soft
Tork Premium specialist cloth precision
cleaning refill W10
Tork Premium specialist cloth precision
cleaning W10

177
177
176
182
176
527
531
531
531
440
469
578
572
571
571
572
571
572
575
576
576
576
575
575
576
572
570
575
571
574
574
574
573
573
572
573
574
575

Tork Universal wiper 310 centerfeed roll
Tork Universal wiper 310 roll
Tork wall stand W1
Tork werkdoeken
Tricot witte poetslappen
Truien
T-shirts
Tuinbroek met kniestukken 4.23.01
Tyvek overlaars model POB0
Tyvek overschoen model POS0

571
571
576
573
579
137
137
159
431
429

U
Uniformhandschoen gevoerd
Uniformriem leder 0413-01
uvex 3D silv-Air 7333 stofmasker FFP3 NR D
uvex accessoires veiligheidsbrillen
uvex accessoires veiligheidshelmen
uvex bosbouwset airwing 9763
uvex brillenetuis
uvex brillenkoorden
uvex brillenreinigingsstation 9970-002
uvex C3 foam
uvex C3 wet
uvex C5 foam
uvex C5 wet
uvex C5 pure
uvex dispensers
uvex FFP1 stofmaskers
uvex FFP2 stofmaskers
uvex FFP3 stofmaskers
uvex gehoorbeugels
uvex gehoorbeugel x-cap
uvex gehoorbeugel x-fold
uvex gehoorkap 1
uvex gehoorkap 2
uvex gehoorkap 3
uvex gehoorkappen
uvex gehoorkap x
uvex helmadapter 9924-010
uvex kinband 9790-007
uvex kinriem 9790-005
uvex lasbril astrospec 9168
uvex lasbril futura 9180
uvex lasbril i-vo 9160
uvex lasruimzichtbril 9350
uvex lasruimzichtbril ultravision 9301
uvex onderhoudsvrije stofmaskers
uvex oordop com4-fit
uvex oordoppen
uvex oordop whisper
uvex oordop whisper+
uvex oordop whisper+ detec
uvex oordop x-fit
uvex overzetbril 9161
uvex overzetbril super OTG 9169
uvex pheos alpine 9773
uvex phynomic FOAM
uvex phynomic WET
uvex profabutyl B05R
uvex profastrong NF33
uvex profaviton BV06
uvex profi ergo ENB20
uvex profi ergo ENB20A
uvex profi ergo XG20
uvex profi ergo XG20A
uvex protector CHEMICAL NK2725B
uvex protector CHEMICAL NK4025B
uvex reservedoppen t.b.v. x-cap en x-fold
uvex rubiflex NB27
uvex rubiflex NB35
uvex rubiflex NB40
uvex rubiflex S NB27S
uvex rubiflex S NB35S
uvex rubiflex S NB40S
uvex rubiflex S XG27B
uvex rubiflex S XG35B
uvex ruimzichtbril carbonvision 9307
uvex ruimzichtbril HI-C 9306
uvex ruimzichtbrillen

87
267
336
508
463
462
508
508
508
71
71
71
71
92
290
333
333
335
290
290
290
305
305
305
305
305
463
463
463
516
516
516
517
517
333
288
288
289
289
289
288
510
510
468
17
17
60
53
60
20
20
21
21
53
53
290
25
25
25
52
52
52
52
52
514
515
514
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uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302
uvex ruimzichtbril ultrasonic 9302-510
uvex ruimzichtbril ultrasonic flip-up 9302
uvex ruimzichtbril ultravision 9301
uvex ruimzichtbril ultravision 9301-544
uvex ruimzichtbril widevision 9305
uvex schoonmaak doekjes
uvex silv-Air 2110 stofmasker FFP1 NR D
uvex silv-Air 2210 stofmasker FFP2 NR D
uvex silv-Air 2310 stofmasker FFP3 NR D
uvex silv-Air 3110 stofmasker FFP1 NR D
uvex silv-Air 3210 stofmasker FFP2 NR D
uvex silv-Air 3310 stofmasker FFP3 NR D
uvex silv-Air 7112 stofmasker FFP1 NR D
uvex silv-Air 7212 stofmasker FFP2 NR D
uvex silv-Air 7312 stofmasker FFP3 R D
uvex unidur 6641
uvex unidur 6643
uvex u-cap hi-viz 9794
uvex u-cap premium 9794-310
uvex veiligheidsbril astrospec 9168
uvex veiligheidsbril cosmoflex 9130
uvex veiligheidsbril futura 9180
uvex veiligheidsbril futura 9182
uvex veiligheidsbril gravity zero 9191
uvex veiligheidsbril i-3 9190
uvex veiligheidsbril i-fit 9179
uvex veiligheidsbril i-vo 9160
uvex veiligheidsbril pheos 9192
uvex veiligheidsbril skyguard NT 9175
uvex veiligheidsbril skyper 9195
uvex veiligheidsbril skyper s 9196
uvex veiligheidsbril skyper sx2 9197
uvex veiligheidsbril super fit 9178 variomatic
uvex veiligheidsbril super g 9172
uvex veiligheidsbril x-trend 9177
uvex veiligheids- en beschermbrillen
uvex veiligheidshelm airwing B
uvex veiligheidshelm airwing B-S-WR
uvex veiligheidshelm airwing B-WR
uvex veiligheidshelmen
uvex veiligheidshelm pheos B
uvex veiligheidshelm pheos B-WR
uvex veiligheidsschoen ladies allround
8698/2 S3
uvex veiligheidsschoen ladies allround
8699/2 S3
uvex veiligheidsschoen motion light 6983/8 S2
uvex veiligheidsschoen motion light 6984/8 S2
uvex veiligheidsschoen motion light 6985/2 S3
uvex veiligheidsschoen motion light 6986/2 S3
uvex veiligheidsschoen motorsport 9496/9 S1
uvex veiligheidsschoen motorsport 9497/9 S1
uvex veiligheidsschoen office 9542/2 S1P
uvex veiligheidsschoen quatro 8415/2 S3
uvex veiligheidsschoen quatro pro 8401/2 S3
uvex veiligheidsschoen xenova nrj 6921/8 S1
uvex veiligheidsschoen xenova nrj 6922/2 S3
uvex veiligheidsschoen xenova nrj 6940/2 S3
uvex veiligheidsschoen xenova pro 6930/2 S3
uvex veiligheidsschoen xenova pro 6950/2 S3
uvex veiligheidsschoenen
uvex x-fit dispenser “one 2 click”
uvex zweetband 9760-005

514
463
517
515
463
515
508
333
333
336
333
335
336
333
333
335
72
72
465
465
503
504
503
503
501
499
500
501
499
504
502
502
502
500
500
503
499
461
462
462
461
461
461
414
414
413
413
413
414
416
415
416
415
415
411
411
411
411
413
411
290
463

V
Valbeveiliging
Valstopapparaat Stopmax Evolution
Valstopapparaat Stopmax Reflex
Valstopapparaat XStop Mini One
Valstopapparaat XStop Mini Two
Vanglijn Arrest Grey Forked
Vanglijn Arrest Grey XL
Vanglijn Arrest White Forked
Vanglijn Arrest White XL
Vanglijn Flex
Vanglijnen
Vanglijnen en valstopapparaten
Vanglijnen met valdemper

602

537
542
542
542
542
540
540
540
540
540
539
543
540

Vanglijn Restraint Grey Forked
Vanglijn Restraint White
Vanglijn Restraint White XL
Varkensnerflederen handschoen
type Winterbouw
Varkensnerflederen handschoen
Varkenslederen handschoen
Veiligheidsbril M-Safe Plus
Veiligheidsbrillen op sterkte
Veiligheids- en beschermbrillen
Veiligheidshaak Eagle
Veiligheidshaak Falcon
Veiligheidshaak Marabou
Veiligheidshaak Phoenix
Veiligheidshaak Robin
Veiligheidshaak Sparrow
Veiligheidshaak Starling
Veiligheidshaken
Veiligheidshelmen
Veiligheidslaars Polar S3
Veiligheidsschoen Costa S1P
Veiligheidsschoen Lima S3
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoen Quinto S3
Veiligheidsschoen Rica S1P
Veiligheidssignalering
Verbandtrommels
Verkeersvest Economy
Veterinaire polyethyleen handschoenen
Veters
Viloft Polo-shirt
Viloft Polo-shirt RWS
Viloft Protex FR thermo pantalon
Viloft Protex FR thermo shirt
Viloft Thermal pantalon
Viloft Thermal shirt
Viloft T-shirt
Viloft T-shirt RWS
Vingerling van latex
Vlamvertragende bodywarmers
Vlamvertragende fleece jassen, truien, sweaters
Vlamvertragende kleding
Vlamvertragende overalls
Vlamvertragende parka’s, jassen en broeken
Vlamvertragende regen- en doorwerkkleding
Vlamvertragende regen- en doorwerkoveralls
Vlamvertragende regen- en doorwerkparka’s,
jassen en broeken
Vlamvertragende thermo onderkleding
Vlamvertragende verkeersvesten
Vloerstandaard voor industrierollen
Vluchtmaskers
Volgelaatsmaskers
Vouwhanddoekendispenser
Vrachtwagenverbanddoos B (+ WH)
Vulkaanfiber lashelmen en lasschilden

539
539
539
90
90
36
497
509
483
545
545
545
545
544
544
544
544
449
417
417
417
375
417
417
580
551
200
93
436
196
196
180
180
176
176
196
196
99
227
224
216
220
216
229
236
229
180
228
577
365
344
578
552
529

W
Werkbroek 100% katoen
120
Werkjas 100% katoen
120
Werkjassen en -broeken
65% polyester/35% katoen
121
Werkjassen en -broeken
65% katoen/35% polyester
125
Werkjassen en -broeken 100% katoen
120
Werkkleding algemeen
113
Werkschort Bisonyl
263
Werkschort Trevipol van PVC
263
Werkschort van polyethyleen (disposable)
260
Werkschort van PVC/katoen
263
Werplijn
543
Winterhandschoenen
81
Wintermuts afritsbaar
469
Wintermuts model Siberia
182, 469
Wrangler spijkerbroek Stretch Industrial
134
Wrangler spijkerbroek Texas Stone
134

Z
Zaagbroek 6085
Zaagtuniek 6080
Zaklampen

241
241
547

Roterijstraat 22 C
8540 Deerlijk
T +32(0)57 424 399
F +32(0)57 421 999
E info@bodyprotect.be
W www.bodyprotect.be

