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Voor u ligt de bijna 600 pagina’s tellende PBM catalogus. Deze catalogus bevat een compleet 
assortiment PBM, van hoofdbescherming tot veiligheidsschoenen, en aanverwante producten. 

De catalogus is overzichtelijk ingedeeld in dertien hoofdgroepen:
1. Arm- en handbescherming
2. Bedrijfskleding
3. Gehoorbescherming
4. Ademhalingsbescherming
5. Been- en voetbescherming
6. Hoofdbescherming
7. Oog- en gelaatsbescherming
8. Valbeveiliging
9. Veiligheidssignalering en verlichting
10. E.H.B.O.
11. Hygiene en persoonlijke verzorging
12. Tapes en schuurmaterialen
13. Absorptiemiddelen

Deze hoofdgroepen hebben allen een eigen kleur, waardoor u eenvoudig kunt zoeken naar een 
specifieke hoofdgroep. Uiteraard heeft de catalogus daarnaast een duidelijke inhoudsopgave en een 
uitgebreide index op alfabetische en numerieke volgorde, waardoor u nog sneller het gewenste 
artikel kunt vinden.

Het merendeel van de artikelen in de catalogus zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele 
bestelartikelen in. Deze hebben een langere levertijd en worden aangeduid met een *.

Wij zijn er van overtuigd dat deze uitgebreide catalogus u helpt bij het maken van uw keuzes op 
PBM gebied. 

Wij behouden ons het recht om veranderingen 
aan te brengen in de producten die in deze 
catalogus worden getoond. De kleuren van de 
in de catalogus getoonde producten kunnen in 
werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten 
zijn voorbehouden.

COLOFON

voorwoord.indd   1 10-04-17   13:20



IN
HOUDS
OPGAVE

catalogus2016_-Book-TOC.indd   3 10-04-17   13:41



4INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

Arm- en handbescherming
Inleiding 9
Handschoenen algemeen gebruik 15
- Nitril/nitril foam/NBR 15
- Polyurethaan (PU) 28
- Latex 31
- PVC 35
- Katoen 36
- Leder 38
- Mechanics 44
Handschoenen snijbestendig 46
Handschoenen olie- en/of chemisch bestendig 56
- PVC 56
- Latex/natuurrubber 58
- Nitril 63
- Neopreen 68
- PVA/HPPE/Viton 70
- Butyl 71
Handschoenen laswerkzaamheden 72
- MIG/MAG-lassen 72
- TIG-lassen 73
Handschoenen hittewerend 75
Handschoenen koudebestendig 78
Handschoenen speciaal gebruik 85
Handschoenen disposable 88
- Nitril 88
- Latex 92
- Vinyl/Neopreen 93
- Polyethyleen 94
Armbescherming 95
Accessoires 98

Bedrijfskleding
Inleiding 101
Werkkleding algemeen 109
- Jassen en broeken polyester/katoen 109
- Jassen en broeken katoen/polyester 113
- Jassen en broeken katoen 114
- Overalls polyester/katoen 118
- Overalls katoen/polyester 119
- Overalls katoen 120
- Korte broeken 122
- Overhemden 123
- Truien en sweaters 124
- Shirts 129
- Poloshirts 131
Regenkleding 134
- Jassen en broeken 134
- Overalls 138
- Regenpakken 141
Winterkleding 142
- Jassen en broeken 142
- Overalls 149
- Softshell jassen 150
- Fleece jassen 153
- Bodywarmers 156
Onderkleding 158
Diepvrieskleding 161
Hogezichtbaarheidskleding 163
- Jassen en broeken 163
- Overalls 174
- Softshell jassen 178
- Fleece jassen 179
- Shirts 180
- Truien 182

Vervolg Hogezichtbaarheidskleding
- Bodywarmers 183
- Verkeersvesten 184
Vlamvertragende (antistatische) kleding 187
- Jassen en broeken 187
- Overalls 195
- Fleece jassen 198
- Softshell jassen 199
- Bodywarmers 199
- Voeringen 200
- Truien en shirts 201
- Accessoires 202
Vlamvertragende (antistatische) 
hogezichtbaarheidskleding 203
- Jassen en broeken 203
- Overalls 206
- Softshell jassen 207
- Fleece jassen 207
- Shirts 208
- Bodywarmers 208
- Verkeersvesten 209
Laskleding 210
Chemisch bestendige kleding 211
Bosbouwkleding 212
Food- en horecakleding 214
Reddingsvesten en drijfpakken 215
Chemisch bestendige disposable kleding 216
Disposable kleding 220
- Overalls 220
- Lab- en bezoekersjassen 225
- Schorten 227
- Accessoires 228
Schorten 229
Accessoires 231
- Coolvesten 231
- Riemen 232
- Kniestukken 234
- Gereedschapsgordels 235
- Tassen 236

Gehoorbescherming
Inleiding 239
Oordoppen 243
Oordoppen detectable 250
Otoplastieken 252
Gehoorbeugels 253
Dispensers 255
Gehoorkappen 257
- Passief 257
- Elektronisch 267
- Communicatie 269

Ademhalingsbescherming
Inleiding 273
Stofmaskers 279
- FFP1 279
- FFP2 283
- FFP3 289
Hygiënemaskers 294
Halfgelaatsmaskers 295
- Onderhoudsvrij 295

catalogus2016_-Book-TOC.indd   4 10-04-17   13:41



INHOUDSOPGAVE5

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

Vervolg Halfgelaatsmaskers
 - Met bajonetaansluiting 296
 - Met schroefdraadaansluiting 299
Volgelaatsmaskers 301
 - Met bajonetaansluiting 301
 - Met schroefdraadaansluiting 302
Filters voor half- en volgelaatsmaskers 304
 - Stoffilters 304
 - Gas- en dampfilters 306
 - Combinatiefilters 308
Accessoires half- en volgelaatsmaskers 310
Afhankelijke ademhalingssystemen 313
Onafhankelijke ademhalingssystemen 316
Ademluchttoestellen 317
Vluchtmaskers 318
Draagbare gasdetectie 319

Been- en voetbescherming
Inleiding 323 
Veiligheidsschoenen 329
 - S1P 329
 - S1 331
 - S2 332
 - S3 336
Office/uniformschoenen 350
Veiligheidslaarzen leder 353
Veiligheidslaarzen waterdicht 356
Laarzen onbeveiligd 361
Brandweerlaarzen 362
Klompen 363
Overschoenen en laarzen 364
Slippers 366
Sokken 367
Veters 370
Inlegzolen 371
Knie- en beenbeschermers 372
Onderhoud 373

Hoofdbescherming
Inleiding 377
Veiligheidshelmen 383
 - HDPE 383
 - ABS 386
 - Glasvezel en textielfenol 392
Accessoires veiligheidshelmen 393
 - Binnenwerken 393
 - Kinriemen 395
 - Zweetbanden 396
 - Geïntegreerde veiligheidsbrillen 397
 - Helmmutsen 398
 - Nekflappen en kruinkoelers 399
 - Helmclips en montagesets 400
Alpinehelmen 401
Stootpetten 404
Mutsen en petten 405
Disposables 408

Oog- en gelaatsbescherming
Inleiding 413
Brillen 421
 - Veiligheidsbrillen 421
 - Veiligheidsbrillen op sterkte (correctie brillen) 443
 - Overzetbrillen 444
 - Ruimzichtbrillen 447
 - Lasbrillen en lasruimzichtbrillen 451
Accessoires brillen 453
 - Brillenkoordjes 453
 - Brillenetuis 454
 - Brillenreiniging 455
Gelaatsschermen 456
 - Gelaatsschermen compleet 456
 - Vizieren en vizierhouders 458
Combinatiesets 464
Lashelmen en lasschilden 467

Valbeveiliging
Inleiding 473
Harnassen 477
Lijnen 481
Veiligheidshaken 484
Valstopapparaten 486
Valbeveiliging beroepensets 490
Ankerpunten 491
Accessoires valbeveiliging 493

Veiligheidssignalering en 
verlichting

Veiligheidssignalering 496
Afbaken- en markeringssystemen 497
Secuboxen 498
Sloten 499
Verlichting 500
 - Zaklampen 500
 - Hoofdlampen 503

E.H.B.O.
Verbanddozen 506
Pleisters 509
Gels en sprays 510
Blusdekens 511
Oogspoelflessen 512
Nood- en oogdouches 515

catalogus2016_-Book-TOC.indd   5 10-04-17   13:41



6INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

Hygiëne en persoonlijke 
verzorging

Huidbescherming 519
Huidreiniging 521
Huidverzorging 525
Zeepdispensers 526
Handdoeken 528
Toiletpapier 529
Poetsdoeken en -rollen 530
Werkdoeken 533
Papierdispensers 534
Poetslappen 536

Tapes en schuurmaterialen
Tapes 538
Schuurmaterialen 540

Absorptiemiddelen
Inleiding 545
Olie absorptiemiddelen 546
Industriële absorptiemiddelen 548
Chemicaliën absorptiemiddelen 550
Diversen 552

Index
Index numeriek 554
Index alfabetisch 564

catalogus2016_-Book-TOC.indd   6 10-04-17   13:41



A
RM

- E
N

 H
A

N
D

BE
SC

H
ER

M
IN

G

1

catalogus2016_1.indd   7 10-04-17   11:37



  

8 

Elke handschoen die getest is moet gecertificeerd zijn volgens de
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)-richtlijn 89/686/EEG
(per 21 april 2016 is de 2016/425 PBM-richtlijn gepubliceerd en
deze zal naar verwachting medio 2018 van kracht gaan worden).

De regelgeving van de handschoenen begint met de
Europese norm EN 420, waarin de algemene eisen en
beproevingsmethoden staan beschreven.

EN 420:2003+A1:2009 – Algemene
eisen en beproevingsmethoden

Deze norm omvat de algemene vereisten voor
handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De
norm geeft de basis vereisten voor een handschoen
aan, zoals ontwerp en uitvoering, comfort en
doeltreffendheid, markering en informatie die voor
alle beschermhandschoenen gelden.

Volgens de PBM-richtlijn 89/686/EEG worden PBM’s, waaronder
dus ook handschoenen, opgedeeld in drie categorieën afhankelijk
van 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 of tegen
vervuiling van het product. 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, bijvoorbeeld handschoenen voor
algemene werkzaamheden met een goede perforatie-,
snij- of schuurweerstand. Deze handschoenen moeten
door een erkende keuringsorganisatie (Notified Body)
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 het werken met
chemicaliën, hitte (bepaalde gradaties) 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 Notified Body die de
jaarlijkse controle uitvoert, wordt geïdentificeerd met
een nummer dat bij de CE-markering vermeld moet
worden.

INLEIDING

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.

 ARM- EN HANDBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Elke handschoen die getest is moet gecertifi ceerd zijn volgens de 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)-richtlijn 89/686/EEG 
(per 21 april 2016 is de 2016/425 PBM-richtlijn gepubliceerd en 
deze zal naar verwachting medio 2018 van kracht gaan worden). 

De regelgeving van de handschoenen begint met de 
Europese norm EN 420, waarin de algemene eisen en 
beproevingsmethoden staan beschreven. 

 EN 420:2003+A1:2009 – Algemene 
eisen en beproevingsmethoden 

Deze norm omvat de algemene vereisten voor 
handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De 
norm geeft de basis vereisten voor een handschoen 
aan, zoals ontwerp en uitvoering, comfort en 
doeltreffendheid, markering en informatie die voor 
alle beschermhandschoenen gelden. 

Volgens de PBM-richtlijn 89/686/EEG worden PBM’s, waaronder 
dus ook handschoenen, opgedeeld in drie categorieën afhankelijk 
van 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 of tegen 
vervuiling van het product. 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, bijvoorbeeld handschoenen voor 
algemene werkzaamheden met een goede perforatie-, 
snij- of schuurweerstand. Deze handschoenen moeten 
door een erkende keuringsorganisatie (Notifi ed Body) 
getest en gecertifi ceerd 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 het werken met 
chemicaliën, hitte (bepaalde gradaties) of elektriciteit. 
Deze handschoenen moeten ook door een erkende 
keuringsorganisatie getest en gecertifi ceerd 
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 Notifi ed Body die de 
jaarlijkse controle uitvoert, wordt geïdentifi ceerd met 
een nummer dat bij de CE-markering vermeld moet 
worden.

INLEIDING

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.

ARM- EN HANDBESCHERMING 
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  INLEIDING

EN 388:2003 Beschermende handschoenen 
tegen mechanische gevaren

Deze norm is van toepassing op alle type 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 testresultaten voor een 
specifi ek risico. 

Perforatieweerstand 
Scheurweerstand 

         Snijweerstand 
  Schuurweerstand 

A B C D

EN 388:2003

Verdere toelichting prestatieniveaus
A. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig
is om door de handschoen te schuren.
B. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is
om bij een constante snelheid door de handschoen te snijden.
C. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om
de handschoen te scheuren.
D. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig
is om de handschoen met een punt van standaardafmetingen te
doorboren.

Beoordeling prestatieniveaus 

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 -

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het 
pictogram.

EN 388:2016 Beschermende handschoenen 
tegen mechanische gevaren

De nieuwe EN 388:2016 norm omvat zes afzonderlijke 
prestatiemetingen, in tegenstelling tot de eerdere vier 
prestatiemetingen van de EN 388:2003. Zo bevat de herziening 
twee extra scores, één testmethode voor snijweerstand en één 
testmethode voor schokweerstand. 

Schokweerstand 
Snijweerstand*           

Perforatieweerstand 
Scheurweerstand 

         Snijweerstand (coupetest) 
  Schuurweerstand 

A B C D E F

EN 388:2016

* EN ISO 13997 test - TDM100

Verdere toelichting prestatieniveaus 
De eerste vier prestatiemetingen zijn zoals omschreven bij de 
EN 388:2003 norm. Met uitzondering dat er bij het bepalen van 
de snijweerstand volgens de coupetest een maximaal aantal cycli 
is bepaald van 60. Bij 60 cycli of meer wordt het testmateriaal 
als ‘botmakend’ aangemerkt. Daarna volgt er altijd een test 
volgens de EN ISO 13997 norm (de vijfde prestatiemeting). De 
prestatieniveaus voor de snijweerstand volgens EN ISO 13997 
en de schokweerstand worden bepaald aan de hand van 
onderstaande tabel:

Beoordeling prestatieniveaus 

Test A B C D E F
E:  Snijweerstand 

EN ISO 13997 
(Newton)

2 5 10 15 22 30

F: Schokweerstand P (passed)

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het 
pictogram.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep arm- en handbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op arm- en handbescherming van 
toepassing zijn.

EN 374:2003 Beschermende handschoenen
tegen chemicaliën en micro-organismen

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

Vereisten
Het vloeistofdichte gedeelte van de handschoen moet gelijk
zijn aan minstens de minimumlengte van de handschoenen
gespecificeerd in de EN 420 norm.

Een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en
waterlektest onderworpen wordt. Ze wordt getest en geïnspecteerd
in overeenstemming met een aanvaardbaar kwaliteitsniveau (AQL)
(Penetratie).

Prestatieniveaus Aanvaardbaar kwaliteitsniveau (AQL)
Niveau 1 Minder dan 4,0 fouten

Niveau 2 Minder dan 1,5 fouten

Niveau 3 Minder dan 0,65 fouten

Het pictogram ‘chemisch bestendig’ moet gepaard gaan met
een code van tenminste drie cijfers. Die code verwijst naar de
codeletters van drie bepaalde chemicaliën (hieronder 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 paraffi ne

E Koolstofdisulfi de 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

  x x x

EN 374

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

EN 374 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 374 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).

Opname schadelijke stoffen door huid –
H-notatie

Een aantal gevaarlijke stoffen wordt door de huid bijna
ongehinderd doorgelaten. Het grote gevaar is hier dat deze stoffen
rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen, zonder dat zij door de
lever gefiltreerd of omgevormd zijn. Met name die stoffen die in de
nationale grenswaardenlijst van een ‘H’ (huid)notatie zijn voorzien,
zijn gevaarlijk voor huidopname. In de Amerikaanse TLV-lijst is
deze toevoeging een ‘S’ (skin) en in België wordt de letter ‘D’
gebruikt (Dermaal) om opname gevaar door de huid aan te geven.

Doordat een warme huid beter doorbloed is, worden door
huidopname gevaarlijke stoffen door een warme huid in grotere
hoeveelheden opgenomen dan door een koude huid. Deze situatie
kan ook ontstaan bij het dragen van vloeistofdichte handschoenen
die niet tegen de betreffende stof bestand zijn.

 ARM- EN HANDBESCHERMING
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EN 388:2003 Beschermende handschoenen
tegen mechanische gevaren

Deze norm is van toepassing op alle type 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 testresultaten voor een
specifiek risico.

                      Perforatieweerstand 
                Scheurweerstand 
         Snijweerstand 
  Schuurweerstand 

A B C D

EN 388:2003

Verdere toelichting prestatieniveaus
A. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig
is om door de handschoen te schuren.
B. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is
om bij een constante snelheid door de handschoen te snijden.
C. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om
de handschoen te scheuren.
D. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig
is om de handschoen met een punt van standaardafmetingen te
doorboren.

Beoordeling prestatieniveaus

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 -

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het
pictogram.

EN 388:2016 Beschermende handschoenen
tegen mechanische gevaren

De nieuwe EN 388:2016 norm omvat zes afzonderlijke
prestatiemetingen, in tegenstelling tot de eerdere vier
prestatiemetingen van de EN 388:2003. Zo bevat de herziening
twee extra scores, één testmethode voor snijweerstand en één
testmethode voor schokweerstand.

                                   Schokweerstand 
                             Snijweerstand*           
                      Perforatieweerstand 
                Scheurweerstand 
         Snijweerstand (coupetest) 
  Schuurweerstand 

A B C D E F

EN 388:2016

* EN ISO 13997 test - TDM100

Verdere toelichting prestatieniveaus
De eerste vier prestatiemetingen zijn zoals omschreven bij de
EN 388:2003 norm. Met uitzondering dat er bij het bepalen van
de snijweerstand volgens de coupetest een maximaal aantal cycli
is bepaald van 60. Bij 60 cycli of meer wordt het testmateriaal
als ‘botmakend’ aangemerkt. Daarna volgt er altijd een test
volgens de EN ISO 13997 norm (de vijfde prestatiemeting). De
prestatieniveaus voor de snijweerstand volgens EN ISO 13997
en de schokweerstand worden bepaald aan de hand van
onderstaande tabel:

Beoordeling prestatieniveaus

Test A B C D E F
E:  Snijweerstand

EN ISO 13997
(Newton)

2 5 10 15 22 30

F: Schokweerstand P (passed)

De prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het
pictogram.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep arm- en handbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op arm- en handbescherming van
toepassing zijn.

EN 374:2003 Beschermende handschoenen 
tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze norm specifi ceert het vermogen van de handschoenen 
om de gebruiker tegen chemicaliën en/of micro-organismen te 
beschermen. 

Vereisten
Het vloeistofdichte gedeelte van de handschoen moet gelijk 
zijn aan minstens de minimumlengte van de handschoenen 
gespecifi ceerd in de EN 420 norm. 

Een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en 
waterlektest onderworpen wordt. Ze wordt getest en geïnspecteerd 
in overeenstemming met een aanvaardbaar kwaliteitsniveau (AQL) 
(Penetratie).

Prestatieniveaus Aanvaardbaar kwaliteitsniveau (AQL)
Niveau 1 Minder dan 4,0 fouten

Niveau 2 Minder dan 1,5 fouten

Niveau 3 Minder dan 0,65 fouten

Het pictogram ‘chemisch bestendig’ moet gepaard gaan met 
een code van tenminste drie cijfers. Die code verwijst naar de 
codeletters van drie bepaalde chemicaliën (hieronder 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 paraffi ne

E Koolstofdisulfi de 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

  x x x

EN 374

Elke geteste chemische stof waarmee een test uitgevoerd is, wordt 
geclassifi ceerd 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

EN 374 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 gedefi nieerde lijst, maar die voldoen aan de 
penetratietest.

EN 374 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).

Opname schadelijke stoffen door huid – 
H-notatie

Een aantal gevaarlijke stoffen wordt door de huid bijna 
ongehinderd doorgelaten. Het grote gevaar is hier dat deze stoffen 
rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen, zonder dat zij door de 
lever gefi ltreerd of omgevormd zijn. Met name die stoffen die in de 
nationale grenswaardenlijst van een ‘H’ (huid)notatie zijn voorzien, 
zijn gevaarlijk voor huidopname. In de Amerikaanse TLV-lijst is 
deze toevoeging een ‘S’ (skin) en in België wordt de letter ‘D’ 
gebruikt (Dermaal) om opname gevaar door de huid aan te geven.

Doordat een warme huid beter doorbloed is, worden door 
huidopname gevaarlijke stoffen door een warme huid in grotere 
hoeveelheden opgenomen dan door een koude huid. Deze situatie 
kan ook ontstaan bij het dragen van vloeistofdichte handschoenen 
die niet tegen de betreffende stof bestand zijn.

ARM- EN HANDBESCHERMING 
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EN 407:2004 Beschermende handschoenen 
tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur) 

Deze norm defi nieert 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 de 
EN 388 norm voorgeschreven. De aard en mate van bescherming 
worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een reeks 
prestatieniveaus die naar specifi eke beschermende eigenschappen 
verwijzen.

Grote metaaldeeltjes 
Kleine metaaldeeltjes           

Hittestraling 
Hitteconvectie 

         Hittecontact 
  Ontvlambaarheid 

A B C D E F

EN 407

Prestatieniveaus 1 2 3 4
A.  Ontvlambaarheid

(nabrand- en
nagloeitijd)

< 20 s 
Geen 

vereisten

< 10 s 

< 120 s

< 3 s

< 25 s

< 2 s 

< 5 s

B.  Hittecontact
(Contact temp. en
drempeltijd)

100°C 

> 15 s

250°C 

> 15 s

350°C 

> 15 s

500°C

> 15 s

C. Hitteconvectie > 4 s > 7 s > 10 s > 18 s

D. Hittestraling > 7 s > 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 12477:2002+A1:2005 Beschermende 
handschoenen voor lassers

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. 
(bijv. MIG/MAG-lassen)

EN 511:2006 Beschermende handschoenen 
tegen koude

Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- 
en contactkoude tot -50°C beschermen. De bescherming tegen 
koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een 
reeks van drie prestatieniveaus die naar specifi eke beschermende 
eigenschappen verwijzen.

Waterpenetratietest 
         Contactkoude 
  Geleidingskoude 

A B C

EN 511

0 1 2 3 4
A.  Geleidingskoude Thermische isolatie ITR in m².C°/W

I<0,10 0,10<I<0,15 0,15<I<0,22 0,22<I<0,30 0,30<I

B.  Contactkoude Thermische weerstand R in m².C°/W

R<0,025 0,025<R<0,05 0,05<R<0,1 0,1<R<0,15 0,15<R

C. Waterpenetratietest

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 421:2010 Beschermende handschoenen tegen
ioniserende straling en radioactieve besmetting

Deze 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.

EN 421 Om tegen radioactieve besmetting te beschermen,
moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze
de penetratietest gedefinieerd in EN 374
doorstaan.

EN 421 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.

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 IEC 60903:2003 Onder spanning werken –
Handschoenen van geïsoleerd materiaal

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

EN IEC 60903 Voor handschoenen van geïsoleerd materiaal
worden regelmatige controles voorgeschreven.
De handschoenen dienen periodiek te worden
gecontroleerd.

Klasse 00 en 0
Controle op luchtgaten en visuele controle volstaat

Klasse 1 t/m 4
Controle op luchtgaten, visuele controle en elektrische keuring

Klasse Werkspanning Testspanning
00 < 500 Volt 2.500 Volt

0 < 1.000 Volt 5.000 Volt

1 < 7.500 Volt 10.000 Volt

2 < 17.000 Volt 20.000 Volt

3 < 26.500 Volt 30.000 Volt

4 < 36.000 Volt 40.000 Volt

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

EN 1149 Elektrostatische eigenschappen

Deze norm bepaalt de voorschriften en testmethodes voor
materialen die gebruikt worden voor de productie van
elektrostatisch onttrekkende beschermingskleding (handschoenen)
om elektrostatische ontladingen te voorkomen.

De EN 420 norm bepaalt dat de elektrostatische eigenschappen
moeten worden getest met de testmethodes die beschreven staan
in de EN 1149 norm. De EN 1149 bestaat uit de volgende
onderdelen:
• EN 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van

oppervlakte weerstand
• EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting

van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale
weerstand)

• EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van
het ladingverval

• EN 1149-5:2008 prestatie eisen

Volgens de EN 420 norm wordt er geen pictogram voor
antistatische eigenschappen gebruikt bij handschoenen.

EN 16350:2014 Beschermende handschoenen
voor elektrostatische risico’s

De elektrostatische eigenschappen van een handschoen worden
getest d.m.v. een verticale lekweerstandstest volgens de EN 16350
norm. Het prestatieniveau van de elektrostatische eigenschappen
van de handschoen wordt bepaald bij een luchtvochtigheid
van 25%. Bij een contactweerstand van <108 Ω voldoet de
handschoen aan de vereiste norm.

 ARM- EN HANDBESCHERMING
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EN 407:2004 Beschermende handschoenen
tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)

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 de
EN 388 norm voorgeschreven. De aard en mate van bescherming
worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een reeks
prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen
verwijzen.

                                   Grote metaaldeeltjes 
                             Kleine metaaldeeltjes           
                      Hittestraling 
                Hitteconvectie 
         Hittecontact 
  Ontvlambaarheid 

A B C D E F

EN 407

Prestatieniveaus 1 2 3 4
A.  Ontvlambaarheid

(nabrand- en
nagloeitijd)

< 20 s
Geen

vereisten

< 10 s

< 120 s

< 3 s

< 25 s

< 2 s

< 5 s

B.  Hittecontact
(Contact temp. en
drempeltijd)

100°C

> 15 s

250°C

> 15 s

350°C

> 15 s

500°C

> 15 s

C. Hitteconvectie > 4 s > 7 s > 10 s > 18 s

D. Hittestraling > 7 s > 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 12477:2002+A1:2005 Beschermende
handschoenen voor lassers

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.
(bijv. MIG/MAG-lassen)

EN 511:2006 Beschermende handschoenen
tegen koude

Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings-
en contactkoude tot -50°C beschermen. De bescherming tegen
koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een
reeks van drie prestatieniveaus die naar specifieke beschermende
eigenschappen verwijzen.

                Waterpenetratietest 
         Contactkoude 
  Geleidingskoude 

A B C

EN 511

0 1 2 3 4
A.  Geleidingskoude Thermische isolatie ITR in m².C°/W

I<0,10 0,10<I<0,15 0,15<I<0,22 0,22<I<0,30 0,30<I

B.  Contactkoude Thermische weerstand R in m².C°/W

R<0,025 0,025<R<0,05 0,05<R<0,1 0,1<R<0,15 0,15<R

C. Waterpenetratietest

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 421:2010 Beschermende handschoenen tegen 
ioniserende straling en radioactieve besmetting 

Deze 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 specifi ek beschermende eigenschappen 
verwijst. 

EN 421 Om tegen radioactieve besmetting te beschermen, 
moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze 
de penetratietest gedefi nieerd in EN 374 
doorstaan. 

EN 421 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.

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 IEC 60903:2003 Onder spanning werken – 
Handschoenen van geïsoleerd materiaal 

Deze norm bevat alle eisen voor een effi ciënte bescherming 
tegen elektrische stroom en refereert niet naar andere 
handschoenennormen, zoals de EN 388 of EN 374. 

EN IEC 60903 Voor handschoenen van geïsoleerd materiaal 
worden regelmatige controles voorgeschreven. 
De handschoenen dienen periodiek te worden 
gecontroleerd. 

Klasse 00 en 0 
Controle op luchtgaten en visuele controle volstaat 

Klasse 1 t/m 4 
Controle op luchtgaten, visuele controle en elektrische keuring

Klasse Werkspanning Testspanning
00 < 500 Volt 2.500 Volt

0 < 1.000 Volt 5.000 Volt

1 < 7.500 Volt 10.000 Volt

2 < 17.000 Volt 20.000 Volt

3 < 26.500 Volt 30.000 Volt

4 < 36.000 Volt 40.000 Volt

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

EN 1149 Elektrostatische eigenschappen

Deze norm bepaalt de voorschriften en testmethodes voor 
materialen die gebruikt worden voor de productie van 
elektrostatisch onttrekkende beschermingskleding (handschoenen) 
om elektrostatische ontladingen te voorkomen.

De EN 420 norm bepaalt dat de elektrostatische eigenschappen 
moeten worden getest met de testmethodes die beschreven staan 
in de EN 1149 norm. De EN 1149 bestaat uit de volgende 
onderdelen:
• EN 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van

oppervlakte weerstand
• EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting

van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale
weerstand)

• EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van
het ladingverval

• EN 1149-5:2008 prestatie eisen

Volgens de EN 420 norm wordt er geen pictogram voor 
antistatische eigenschappen gebruikt bij handschoenen.

   EN 16350:2014 Beschermende handschoenen 
voor elektrostatische risico’s

De elektrostatische eigenschappen van een handschoen worden 
getest d.m.v. een verticale lekweerstandstest volgens de EN 16350 
norm. Het prestatieniveau van de elektrostatische eigenschappen 
van de handschoen wordt bepaald bij een luchtvochtigheid 
van 25%. Bij een contactweerstand van <108 Ω voldoet de 
handschoen aan de vereiste norm.

ARM- EN HANDBESCHERMING 
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   EN 659:2003+A1:2008 Beschermende 
handschoenen voor brandweerlieden

Deze norm bepaalt de minimum prestatie-eisen en 
beproevingsmethoden voor beschermende brandweer-
handschoenen. De EN 659 norm geldt alleen voor beschermende 
brandweerhandschoenen die de handen beschermen tijdens de 
normale brandbestrijding, inclusief zoek- en reddingsacties.

EN 659 Deze handschoenen zijn niet bedoeld voor doelmatig 
gebruik van vloeibare chemische producten, maar 
bieden alleen enige bescherming tegen contact met of 
aanraking van chemicaliën. Beschermende 
handschoenen voor speciale operaties binnen de 
brandweer zijn uitgesloten van het toepassingsgebied 
van deze norm.

EN 1082 Handschoenen en armkappen tegen snij- en 
steekverwondingen door handmessen

Deze norm bepaalt de eisen met betrekking tot het ontwerp, de 
penetratieweerstand, de ergonomische kenmerken, de riemen, het 
gewicht, de materialen, de merktekens en de gebruiksaanwijzing 
van de handschoenen en armkappen. Ze beschrijft tevens de 
geschikte beproevingsmethodes. De onderhavige Europese norm is 
van toepassing op beschermingshandschoenen van metaalringen 
en armkappen van metaal en van plastic die in combinatie met 
handmessen kunnen worden gebruikt.

EN 1082 De producten worden getest bij een kracht van 
2,45 joule (vergelijkbaar met een gewicht van 1 kg 
vallend van 25 cm hoogte).

De EN 1082 norm bestaat uit de volgende onderdelen:
• EN 1082-1:1997 Handschoenen en armkappen van

metaalringen
• EN 1082-2:2000 Handschoenen en armkappen gemaakt

van ander materiaal dan metaalringen
• EN 1082-3:2000 Beproeving van snijden door stoten voor

stof, leer en andere materialen

   Voedingsmiddelen 1935/2004/EC richtlijn

In de 1935/2004/EC richtlijn is vastgelegd dat de uitwisseling 
van stoffen (contaminatie) tussen de toegepaste materialen en 
de voedingsmiddelen binnen bepaalde grenswaardes dienen te 
blijven om besmetting en smaakaantasting te voorkomen.

Deze richtlijn is een raamwerk waaronder de verdere eisen zijn 
gedefi nieerd. Zo zijn niet alleen de materiaaleisen (EC 10/2011), 
maar ook de aanvullende kwaliteitseisen, Good Manufacturing 
Practice (GMP) (EC 2023/2006) vastgelegd.

Een manier om te kijken of een product voldoet aan de 
verpakkingseisen, is het product te onderwerpen aan 
migratietesten. Tijdens migratietesten wordt er precies gekeken 
naar de migratie van stoffen uit de handschoen naar het 
voedsel. Migratietesten kunnen volgens de EN 1186 norm 
uitgevoerd worden. Deze norm is voor materialen en artikelen 
van kunststof welke in contact komen met voedingsmiddelen. 
De testen worden uitgevoerd met diverse simulanten en onder 
verschillende testomstandigheden afhankelijk van de toepassing 
van het voedselcontactmateriaal. De keuze m.b.t. de te gebruiken 
voedselsimulanten en de te hanteren testomstandigheden worden 
bepaald door de uiteindelijke gebruiksomstandigheden.

 Het internationale symbool voor voedselveilige 
materialen is een gestileerd wijnglas en een vork. Als 
dit bij een handschoen afgebeeld is dan geeft dit aan 
dat de in de handschoen gebruikte materiaal veilig is 
voor contact met voeding waar de desbetreffende 
handschoen op getest is.

  EN 455 Medische handschoenen voor 
eenmalig gebruik

De EN 455 is een medische norm die niets met de richtlijn PBM te 
maken heeft en daardoor niet certifi ceerbaar is. Althans niet op de 
wijze zoals men die kent conform de richtlijn PBM 89/686/EEG. 

De EN 455 norm bestaat uit de volgende onderdelen:

• EN 455-1:2000 Eisen en beproevingsmethoden voor
de afwezigheid van gaatjes
De afwezigheid van ‘pinholes’ ofwel microscopisch kleine gaten
in de handschoen. Deze norm wordt aangeduid als AQL 1,5.
Dit wordt bepaald aan de hand van een waterdichtheidstest en
een luchtdichtheidstest.

• EN 455-2:2015 Eisen en beproeving voor fysische
eigenschappen
Hierbij wordt de maatvoering, de dikte en de rek- en treksterkte
van de handschoen getest. Sinds 2010 geldt hiervoor een trek-
sterkte van 6 Newton (N). Dit geldt voor het verouderingsproces
voor nitril handschoenen bij onderzoekshandschoenen.

• EN 455-3:2015 Eisen en beproevingsmethoden voor
de biologische evaluatie
Aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals poeder of
micro-organismen wordt op de handschoen getest.

• EN 455-4:2009 Eisen en beproevingsmethoden voor
levensduur bij opslag
Bij deze norm wordt de levensduur van de handschoen bij
opslag getest.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment arm- en handbescherming. Mocht u een 
bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot 
de juiste keuze te komen. 

 ARM- EN HANDBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.
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EN 659:2003+A1:2008 Beschermende
handschoenen voor brandweerlieden

Deze norm bepaalt de minimum prestatie-eisen en
beproevingsmethoden voor beschermende brandweer-
handschoenen. De EN 659 norm geldt alleen voor beschermende
brandweerhandschoenen die de handen beschermen tijdens de
normale brandbestrijding, inclusief zoek- en reddingsacties.

EN 659 Deze handschoenen zijn niet bedoeld voor doelmatig
gebruik van vloeibare chemische producten, maar
bieden alleen enige bescherming tegen contact met of
aanraking van chemicaliën. Beschermende
handschoenen voor speciale operaties binnen de
brandweer zijn uitgesloten van het toepassingsgebied
van deze norm.

EN 1082 Handschoenen en armkappen tegen snij- en
steekverwondingen door handmessen

Deze norm bepaalt de eisen met betrekking tot het ontwerp, de
penetratieweerstand, de ergonomische kenmerken, de riemen, het
gewicht, de materialen, de merktekens en de gebruiksaanwijzing
van de handschoenen en armkappen. Ze beschrijft tevens de
geschikte beproevingsmethodes. De onderhavige Europese norm is
van toepassing op beschermingshandschoenen van metaalringen
en armkappen van metaal en van plastic die in combinatie met
handmessen kunnen worden gebruikt.

EN 1082 De producten worden getest bij een kracht van
2,45 joule (vergelijkbaar met een gewicht van 1 kg
vallend van 25 cm hoogte).

De EN 1082 norm bestaat uit de volgende onderdelen:
• EN 1082-1:1997 Handschoenen en armkappen van

metaalringen
• EN 1082-2:2000 Handschoenen en armkappen gemaakt

van ander materiaal dan metaalringen
• EN 1082-3:2000 Beproeving van snijden door stoten voor

stof, leer en andere materialen

Voedingsmiddelen 1935/2004/EC richtlijn

In de 1935/2004/EC richtlijn is vastgelegd dat de uitwisseling
van stoffen (contaminatie) tussen de toegepaste materialen en
de voedingsmiddelen binnen bepaalde grenswaardes dienen te
blijven om besmetting en smaakaantasting te voorkomen.

Deze richtlijn is een raamwerk waaronder de verdere eisen zijn
gedefinieerd. Zo zijn niet alleen de materiaaleisen (EC 10/2011),
maar ook de aanvullende kwaliteitseisen, Good Manufacturing
Practice (GMP) (EC 2023/2006) vastgelegd.

Een manier om te kijken of een product voldoet aan de
verpakkingseisen, is het product te onderwerpen aan
migratietesten. Tijdens migratietesten wordt er precies gekeken
naar de migratie van stoffen uit de handschoen naar het
voedsel. Migratietesten kunnen volgens de EN 1186 norm
uitgevoerd worden. Deze norm is voor materialen en artikelen
van kunststof welke in contact komen met voedingsmiddelen.
De testen worden uitgevoerd met diverse simulanten en onder
verschillende testomstandigheden afhankelijk van de toepassing
van het voedselcontactmateriaal. De keuze m.b.t. de te gebruiken
voedselsimulanten en de te hanteren testomstandigheden worden
bepaald door de uiteindelijke gebruiksomstandigheden.

Het internationale symbool voor voedselveilige
materialen is een gestileerd wijnglas en een vork. Als
dit bij een handschoen afgebeeld is dan geeft dit aan
dat de in de handschoen gebruikte materiaal veilig is
voor contact met voeding waar de desbetreffende
handschoen op getest is.

EN 455 Medische handschoenen voor
eenmalig gebruik

De EN 455 is een medische norm die niets met de richtlijn PBM te
maken heeft en daardoor niet certificeerbaar is. Althans niet op de
wijze zoals men die kent conform de richtlijn PBM 89/686/EEG.

De EN 455 norm bestaat uit de volgende onderdelen:

• EN 455-1:2000 Eisen en beproevingsmethoden voor
de afwezigheid van gaatjes
De afwezigheid van ‘pinholes’ ofwel microscopisch kleine gaten
in de handschoen. Deze norm wordt aangeduid als AQL 1,5.
Dit wordt bepaald aan de hand van een waterdichtheidstest en
een luchtdichtheidstest.

• EN 455-2:2015 Eisen en beproeving voor fysische
eigenschappen
Hierbij wordt de maatvoering, de dikte en de rek- en treksterkte
van de handschoen getest. Sinds 2010 geldt hiervoor een trek-
sterkte van 6 Newton (N). Dit geldt voor het verouderingsproces
voor nitril handschoenen bij onderzoekshandschoenen.

• EN 455-3:2015 Eisen en beproevingsmethoden voor
de biologische evaluatie
Aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals poeder of
micro-organismen wordt op de handschoen getest.

• EN 455-4:2009 Eisen en beproevingsmethoden voor
levensduur bij opslag
Bij deze norm wordt de levensduur van de handschoen bij
opslag getest.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment arm- en handbescherming. Mocht u een
bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot
de juiste keuze te komen.

M-Safe Nitri-Tech Foam handschoen

4131
14-690

4132
14-695

Nitri-Tech Foam 14-690 - Art.nr.: 1.14.690.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra drager (15 gauge)
• Coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en fl exibiliteit
• Antislip, 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
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 6 t/m 12 (14-695 is vanaf 7 t/m 11)

Nitri-Tech Foam 
14-695, met noppen
Art.nr.: 1.14.695.00

OXXA X-Pro-Flex AIR 51-292 
handschoen 

4141

Art.nr.: 1.51.292.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra drager (15 gauge)
• Heerlijk koel om te dragen in een warme werkomgeving door de

ademende coating en drager
• Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en

fl exibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• Antislip door NFT (Nitril Foam Technology), de coating geeft een goede

greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 7 t/m 11

OXXA X-Pro-Flex handschoen 

4141

X-Pro-Flex 51-290 - Art.nr.: 1.51.290.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra drager (15 gauge)
• Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en

fl exibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• Antislip door NFT (Nitril Foam Technology), de coating geeft een goede

greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 7 t/m 11

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

Art.nr.: 1.51.295.00
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M-Safe Nitri-Tech Foam 14-692
handschoen

4131

Art.nr.: 1.14.692.00
• ¾ gecoate handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra drager (15 gauge)
• Coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en fl exibiliteit
• Antislip, 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
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 8 t/m 11

Ansell HyFlex 11-800 handschoen 

3131 3131A

Art.nr.: 1.90.118.00
• Handschoen met schuimnitril-coating
• Nylon drager (15 gauge)
• 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
• Maten: 6 t/m 11

OXXA X-Nitrile-Foam 51-280 
handschoen 

4131

Art.nr.: 1.51.280.00
• Handschoen met schuimnitril-coating
• Nylon drager (15 gauge)
• De handschoenen bieden een goede grip en zijn 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
• Goedgekeurd voor de verwerking van droge voedingsmiddelen
• Door de lichte kleuren van de X-Nitrile-Foam is de handschoen ideaal

voor werkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen merken
• Kleur: grijs/wit
• Maten: 7 t/m 11

M-Safe Industrial Foam 14-710
handschoen

3131

Art.nr.: 1.14.710.00
• Handschoen met schuimnitril-coating
• Nylon drager (15 gauge)
• Goede grip dankzij anti-slip op licht geoliede en droge onderdelen
• Uitstekende pasvorm en zeer goede vingergevoeligheid
• Ademende coating houdt de handen droog en koel
• Door de lichte kleuren is de handschoen ideaal voor werkzaamheden

waar men vuil direct op moet kunnen merken
• Kleur: grijs/wit
• Maten: 7 t/m 11
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uvex phynomic pro handschoen

2121

Art.nr.: 1.91.156.00*
• Handschoen met aqua-polymeer-pro-coating
• Bamboo/polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• De coating heeft uitzonderlijk goede vuil- en vochtafstotende

eigenschappen
• De voering voelt plezierig aan en biedt een uitstekende vochtopname
• Uitstekende vingergevoeligheid
• Goede droge en natte grip
• Hoge luchtdoorlatendheid
• Vochtabsorptie door de natuurlijke vezels
• Kleur: antraciet/blauw
• Maten: 6 t/m 12

uvex phynomic allround handschoen

3131

Art.nr.: 1.91.153.00*
• Handschoen met aqua-polymeer foam-coating
• Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• De aqua-polymeer schuimlaag is uiterst flexibel, biedt goede grip en laat

geen sporen achter op gevoelige oppervlakken
• Uitstekende vingergevoeligheid
• Uitstekende droge grip
• Zeer hoge luchtdoorlatendheid
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 5 t/m 12

uvex phynomic wet handschoen

4131

Art.nr.: 1.91.151.00
• Handschoen met aqua-polymeer foam-coating
• Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• Goede greep bij droge en natte werkzaamheden
• Waterafstotende coating en voering
• Olie/emulsie rolt af, olie wordt geabsorbeerd
• Dermatologisch gekeurd, geen huidirritatie
• Geheel vrij van weekmakers en versnellers
• Kleur: antraciet/blauw
• Maten: 6 t/m 12

uvex phynomic foam handschoen

3131

Art.nr.: 1.91.150.00
• Handschoen met aqua-polymeer foam-coating
• Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• Ademende coating houdt de handen droog en koel
• Handschoen is uitermate geschikt voor alle werkzaamheden waarvoor

een fijn tastgevoel vereist is
• Goedgekeurd voor de verwerking van voedingsmiddelen
• Goede greep bij droge en natte werkzaamheden
• Dermatologisch gekeurd, geen huidirritatie
• Geheel vrij van weekmakers en versnellers
• Kleur: grijs/wit
• Maten: 5 t/m 12
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OXXA X-Pro-Dry 51-300 handschoen 

4131

Art.nr.: 1.51.300.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Zachte polyester drager (15 gauge) die aanvoelt als katoen (Softact)
• Volledige nitril-coating maakt de handschoen vloeistofdicht
• De NFT-coating op de palm geeft een uitstekende grip in natte, olie- en

vettige omstandigheden
• Volledige 360° bescherming tegen olie- en vettige omstandigheden
• Zeer hoge schuur- en scheurweerstand
• Goede vingergevoeligheid
• De dunne handschoen sluit perfect aan op de contouren van de hand.

Hierdoor wordt de vermoeidheid van de gebruiker beperkt
• Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren

en de frisheid te bevorderen
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 7 t/m 11

Showa 380 handschoen 

3121

Art.nr.: 1.11.577.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Voorzien van nylon drager (13 gauge)
• Ontwikkeld voor een goede beweeglijkheid bij het werken met olie
• Schuimnitril beschermt de hand tegen binnendringen van oliën,

koolwaterstoffen en vet
• Olie is eenvoudig van het oppervlak te verwijderen dankzij de

reliëfafwerking van de handpalm
• Optimale, langdurige grip in droge, licht vettige en zeer olieachtige

omstandigheden
• Ademende handrug om transpiratie te verminderen
• Geen risico op latexallergie en geen naden die huidirritatie kunnen

veroorzaken
• Kleur: blauw/zwart
• Maten: 6 (S) t/m 9 (XL)

Mapa Ultrane Grip & Proof 500 
handschoen 

4121

Art.nr.: 1.88.500.00
• Handschoen met nitril-coating
• Polyamide/elastaan drager (13 gauge)
• Naadloze tricot drager en geventileerde rugzijde
• Oliebestendig
• De Grip & Proof-coating verzekert een uitstekende grip in een

olieachtige omgeving. Dit resulteert in verlaagde spiervermoeidheid en
in verhoogde productiviteit

• Handschoen in attractieve donkere kleur, aangepast aan de industriële
omgeving

• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 7 t/m 11

uvex phynomic XG handschoen 

4131

Art.nr.: 1.91.175.00*
• Handschoen met Xtra Grip aqua-polymeer-coating
• Polyamide/elastaan drager (15 gauge)
• Beste oliegrip in zijn klasse
• Uitstekende vingergevoeligheid en grip
• Goede droge en natte grip
• Hoge luchtdoorlatendheid zorgt voor optimaal klimaat en comfort
• Dermatologisch goedgekeurd, geen huidirritatie
• Kleur: zwart
• Maten: 6 t/m 12
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Foam-Flex nitril handschoen

3131

Art.nr.: 1.14.088.00
• Handschoen met nitrilfoam-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Bijzonder goede vingergevoeligheid
• Coating stoot olie, vet en vocht af
• Kleur: grijs
• Maten: 7 t/m 11

Ansell HyFlex 11-925 handschoen

3111 3111A

Art.nr.: 1.90.152.00
• Handschoen met nitril-coating
• Spandex/nylon drager (18 gauge)
• Handschoen met olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede

voorwerpen gecombineert in één enkele uiterst beweeglijke en
comfortabele handschoen

• Met haar unieke combinatie van bescherming, prestatie en soepelheid
overbrugt deze handschoen de kloof met de ¾ gecoate, olieafstotende
handschoenen voor algemeen gebruik. Het resultaat is meer soepelheid,
grotere vingergevoeligheid, betere greep op geoliede voorwerpen en
extreem comfort

• Voorzien van een greeptechnologie die het risico op wegglijden in een
dynamische omgeving beperkt

• De voering is gemaakt van fijnmazig nylon en spandexgaren waardoor
de handschoen de drager het gevoel van een tweede huid geeft

• Kleur: blauw
• Maten: 6 t/m 11

Showa 377 handschoen

4121

Art.nr.: 1.11.574.00
• Handschoen met dubbele nitril-coating
• Polyester/nylon drager (13 gauge)
• Versterkte gebreide rand, schulprand
• Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en

een goede weerstand tegen scheuren
• Schuimnitril-coating beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet

en schuren, met optimale, duurzame grip
• Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen
• Minimale allergierisico's en geen irritatie door naden die in contact

komen met de huid
• Pols goed beschermd
• Kleur: zwart/blauw/wit
• Maten: 6 (S) t/m 10 (XXL)

M-Safe Full-Nitrile 14-650 handschoen

4121

Art.nr.: 1.14.650.00
• Handschoen met  dubbele nitril-coating ("Sandy Finish")
• Nylon/Lycra drager (15 gauge)
• De naadloze drager zorgt voor optimaal comfort
• De Sandy Finish coating met unieke open structuur zorgt voor een

optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
• Ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt voor

werkzaamheden in natte- of olieachtige werkomgevingen
• Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
• Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 8 t/m 11
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Mapa Ultrane 553 handschoen 

4121

Art.nr.: 1.88.553.00
• Handschoen met nitril-coating
• Polyamide drager (13 gauge)
• Onovertroffen voor nauwkeurigheid in vuile- en vette omgevingen
• Bestand tegen vette- of olieachtige vuildeeltjes
• Uitstekende gevoeligheid en bewegingsvrijheid dankzij de beperkte

dikte van de handschoen
• Naadloze textielversteviging
• Geventileerde rugzijde
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 6 t/m 10

Ansell HyFlex 11-840 handschoen 

4231

Art.nr.: 1.90.143.00
• Handschoen met nitrilfoam-coating
• Nylon/spandex drager (15 gauge)
• De Fortix coating is 20% meer ademend dan eerdere materialen en

zorgt voor minder transpiratie en koelere, drogere handen
• De goed passende voering, die aansluit als een tweede huid, volgt de

natuurlijke handvormen en is daardoor veel comfortabeler om te dragen.
Aan de basis van de pink (meer comfort), over de vingertoppen (betere
vingergevoeligheid) en op de palm (grotere beweeglijkheid)

• Met zijn perfect evenwicht tussen doeltreffende schuurbescherming,
meer comfort en grote beweeglijkheid is de HyFlex 11-840 een ideale
oplossing voor gebruikers die switchen tussen taken

• Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen
onderdelen niet vervuild met siliconen

• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 6 t/m 11

Ansell HyFlex 11-801 handschoen 

3131 3131A

Art.nr.: 1.90.127.00
• Handschoen met nitrilfoam-coating
• Nylon drager (15 gauge)
• Ideaal voor droge of lichtjes geoliede toepassingen die een beperkte

mechanische bescherming en een hoge mate van precisie vereisen
• Bijzonder goed geschikt voor lichte assemblage toepassingen alsook

voor de behoeften van logistiek en opslag
• Het gebruik van spandex elastiek voorkomt de kans op latexallergie,

terwijl de siliconenvrije coating het risico op productvervuiling
vermindert

• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 6 t/m 11
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NBR M-Trile handschoen 

4111

50-010, tricot manchet/open rugzijde - Art.nr.: 1.50.010.00
• Handschoen met NBR-coating
• Jersey drager
• Goede weerstand tegen scherpe en schurende materialen
• Uitstekende droge grip
• Goede bestendigheid tegen olie en vet
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 7 t/m 10

50-020, tricot manchet/
gesloten rugzijde

Art.nr.: 1.50.020.00

50-030,
kap/open rugzijde

Art.nr.: 1.50.030.00

50-040,
kap/gesloten rugzijde
Art.nr.: 1.50.040.00

OXXA X-Nitrile-Pro handschoen 

4221

51-080, open rugzijde - Art.nr.: 1.51.080.00
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey drager
• Sterke, robuuste handschoen met kap
• Uitstekende weerstand tegen scherpe en schurende materialen
• Goede grip in zowel vochtige als droge omstandigheden
• Goede bestendigheid tegen olie en vet
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8 t/m 10 

51-082,
gesloten rugzijde

Art.nr.: 1.51.082.00

uvex profi  ergo XG20A handschoen 

3121

Art.nr.: 1.91.020.00*
• Handschoen met speciale NBR-coating
• Interlock katoenen drager
• Handschoen combineert bescherming en grip met uitzonderlijk

draagcomfort en buigzaamheid
• Goede grip bij droge en natte werkzaamheden
• Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
• Gaat lang mee door multilayerprocédé
• Uitstekende bestendigheid tegen olie en vet
• Kleur: zwart/oranje/wit
• Maten: 7 t/m 10

Showa 370W handschoen 

4121

Art.nr.: 1.11.593.00
• Handschoen met nitril-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming

en behoudt langer zijn vorm
• Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met

effi ciënte, duurzame grip
• Ademende handrug om transpireren te verminderen
• Minimale allergierisico's
• Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
• Kleur: grijs/wit
• Maten: 5 (XS) t/m 10 (XXL)
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OXXA X-Nitrile-Lite handschoen

4111

51-170, palm gecoat - Art.nr.: 1.51.170.00
• Handschoen met nitril-coating
• Katoenen drager
•  Comfortabele en dunne handschoen
•  Handschoen heeft een goede weerstand tegen schurende materialen
•  Zeer goede grip in zowel droge als vochtige omstandigheden
•  Vloeistofdicht en daardoor een perfecte barrière tegen olie en vet
•  Goede vingergevoeligheid door anatomische vormgeving
• Kleur: geel/wit
• Maten: 7 t/m 10  

51-172,
volledig gecoat

Art.nr.: 1.51.172.00

Ansell Easy Flex 47-200 handschoen

2111 2111A

Art.nr.: 1.90.460.00
• Handschoen met nitril-coating
• Interlock katoenen drager
• 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
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: blauwgroen/wit
• Maten: 6½ t/m 10

Ansell Hylite handschoen

3111 3111A

47-400, tricot manchet/¾ gecoat - Art.nr.: 1.90.470.00
• Handschoen met nitril-coating
• Interlock katoenen drager
• Speciale nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van

soepelheid, mechanische weerstand en afstoting van olie
• Door natuurlijke pasvorm aangenaam om te dragen
• Siliconenvrij. Houdt metaalplaten zuiver, belangrijk in de staal- en

automobielsector
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 7 t/m 10

47-402, tricot manchet/
volledig gecoat

Art.nr.: 1.90.472.00

47-409, Nitragold
kap/volledig gecoat
Art.nr.: 1.90.475.00

Ansell Hycron handschoen

4221

27-805, kap/volledig gecoat - Art.nr.: 1.90.276.00
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey drager
• Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen
• Uitstekende barrière tegen vet en olie
• Vervaardigd zonder siliconen. Gewaarborgd zuiver voor

metaalbehandeling en productie van motoren
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8 t/m 11 (model 27-805 vanaf 9 en model 27-602 t/m 10)

27-600, tricot
manchet/¾ gecoat

Art.nr.: 1.90.270.00

27-602, tricot manchet/
volledig gecoat

Art.nr.: 1.90.271.00

27-607,
kap/¾ gecoat

Art.nr.: 1.90.273.00
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uvex profi ergo handschoen

2121

ENB20A, palm gecoat - Art.nr.: 1.50.175.00
• Handschoen met NBR-coating
• Interlock katoenen drager
• Een uitermate functionele, kwalitatief hoogwaardige en slijtvaste

handschoen voor algemeen gebruik
• Goede grip bij droge- en natte werkzaamheden
• Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
• Kleur: oranje/wit
• Maten: 6 t/m 11 (model ENB20 t/m 10)

ENB20,  
volledig gecoat

Art.nr.: 1.91.023.00*

M-Lite Nitrile 50-002 handschoen

4121

Art.nr.: 1.50.002.00
• Handschoen met NBR-coating
• Polyester drager
• Tricot manchet en ventilerende rugzijde
• Goede grip
• Vet en olie afstotend
• Goede pasvorm
• Kleur: geel/wit
• Maten: 7 t/m 10

Ansell Nitrotough N230Y handschoen

4111

Art.nr.: 1.86.009.00
• Handschoen met nitril-coating
• Interlock katoenen drager
• De elastische tricot manchet sluit goed aan rond de pols
• Zeer goede schuurweerstand
• Optimaal comfort en flexibiliteit
• Uitstekende beweeglijkheid
• Kleur: geel/wit
• Maten: 6 t/m 10

NBR M-Lite 50-000 handschoen

3111

Art.nr.: 1.50.000.00
• Handschoen met NBR-coating
• Katoenen drager
• Uitstekende vingergevoeligheid en antislip
• Veelzijdig toepasbaar
• Tricot manchet en ventilerende rugzijde
• Kleur: geel/wit
• Maten: 7 t/m 10
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Ansell Hyd-Tuf handschoen

3111 3111B

52-547, geïmpregneerde palm - Art.nr.: 1.90.527.00
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey katoenen drager
• Stoot vet, olie en vuil efficiënt af
• Biedt een comfortabele, nauwsluitende pasvorm en beschermt de hand
• Uitstekende droge greep
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: bruin
• Maten: 9 en 10

52-502, volledig
geïmpregneerd

Art.nr.: 1.90.520.00*

Ansell Hynit handschoen

3111 3111A

32-105, slip-on/volledig geïmpregneerd - Art.nr.: 1.90.320.00
• Handschoen met nitril-coating
• Polyester/katoenen drager
• De speciale nitrillaag combineert uitstekende scheurweerstand met

opmerkelijke soepelheid
• De geïmpregneerde vloeistofafstotende laag werkt afstotend tegen vet,

olie en stof
• Kleur: blauw
• Maten: 7 t/m 10

32-800, veiligheids-
manchet/volledig
geïmpregneerd

Art.nr.: 1.90.322.00

32-125, slip-on en
geperforeerde rug/

volledig geïmpregneerd
Art.nr.: 1.90.321.00*

32-815,
veiligheidsmanchet/

geïmpregneerde palm
Art.nr.: 1.90.324.00

Mapa Titanlite 397 handschoen

4121

Art.nr.: 1.88.397.00
• Handschoen met nitril-coating
• Katoenen drager
• Uitstekend comfort, dankzij de dikte van de katoenen voering en de

geventileerde rug
• Bewegingsvrijheid en flexibiliteit, dankzij de strakke pasvorm
• Goede weerstand tegen schuren
• Comfort en behendigheid voor gewoon gebruik
• Textielversteviging
• Kleur: geel/wit
• Maten: 6 t/m 10

KCL Sahara 100 handschoen

3111

Art.nr.: 1.95.100.00
• Handschoen met nitril-coating
• Interlock katoenen drager
• Tricot manchet en gebreid boord
• Goed mechanisch te belasten
• Vochtafstotend
• Goede dampdoorlaatbaarheid, huidneutraal geproduceerd
• Goede ontladingstijd
• Kleur: geel/wit
• Maten: 7 t/m 10
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DE HANDSCHOENEN VAN OXXA 
ZIJN GEMAAKT OM TE BESCHERMEN. 
VOOR ELK BEROEP WAARBIJ VEILIGHEID 
EN COMFORT VOOROPSTAAN, IS ER 
EEN OXXA HANDSCHOEN DIE 
DAAR PERFECT OP AANSLUIT.
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PU/polyester handschoen 

4131

Grijs - Art.nr.: 1.14.078.00
• Handschoen met PU-coating
• Polyester drager (13 gauge)
• Goede vingergevoeligheid en fl exibiliteit
• Handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
• Geschikt voor allround montagewerkzaamheden
• Maten: 7 t/m 11

Wit
Art.nr.: 1.14.077.00

Zwart
Art.nr.: 1.14.079.00

M-Safe PU-Flex handschoen

4131

PU-Flex W 14-083, wit - Art.nr.: 1.14.083.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en fl exibiliteit
• Handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
• Geschikt voor allround montagewerkzaamheden
• Maten: 6 t/m 11

PU-Flex B 14-086, 
zwart

Art.nr.: 1.14.086.00

OXXA X-Touch-PU handschoen 

4131

X-Touch-PU-B 51-110, zwart - Art.nr.: 1.51.110.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
• Deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige (fi jne)

werkzaamheden
• Naadloos gebreide handschoen met elastisch gebreid polsmanchet voor

een uitstekende beweeglijkheid en soepelheid
• De handschoenen zijn ideaal voor assemblage van kleine onderdelen,

zoals schroefjes en veertjes
• Maten: 7 t/m 11

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

Art.nr.: 1.51.115.00
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HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK - POLYURETHAAN (PU)

Mapa Ultrane 551 handschoen 

4131

Art.nr.: 1.88.551.00
• Handschoen met PU-coating
• Polyamide drager (13 gauge)
• Naadloze textielversteviging
• Uitstekende weerstand tegen schuren
• Uitstekende tactiele gevoeligheid, dankzij de beperkte dikte van de

handschoen
• Absorptie van transpiratie verzorgd door de celstructuur van

polyurethaan
• Verbeterd comfort dankzij de naadloze katoenvlokken voering
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11

uvex unipur 6631 handschoen 

4141

Art.nr.: 1.91.100.00
• Handschoen met PU-coating
• Polyamide drager (13 gauge)
• Lichtgewicht, fl exibele handschoen biedt uitstekende vingergevoeligheid
• Zeer slijtvast
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11

Ansell HyFlex 11-600/11-601/11-605 
handschoen 

3121
11-600
11-601

003x
11-605

3121A
11-600
11-601

003xA
11-605

11-600, palm gecoat, wit - Art.nr.: 1.90.120.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (15 gauge)
• Handschoen is 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
• Handschoen beschermt de producten ook tegen partikeltjes afkomstig

van de handschoenen en onderlinge contaminatie van de producten
• Maten: 5 t/m 11 (model 11-605 vanaf 6 t/m 10)

11-605, gecoate
vingertoppen, wit

Art.nr.: 1.90.116.00*

11-601, palm gecoat,
grijs/zwart

Art.nr.: 1.90.128.00
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Showa B0600 handschoen

0131

Art.nr.: 1.14.110.00*
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Vingertoppen met coating
• Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming

en behoudt langer zijn vorm
• Beschermt de vingertoppen tegen olie en kleine snijwonden, blijft soepel
• Er blijven geen vingerafdrukken achter op gebruikte voorwerpen,

vingertoppen beschermd
• Kleur: wit
• Maten: 6 (S) t/m 9 (XL)

OXXA X-Treme-Lite 51-100 
handschoen

3120

Art.nr.: 1.51.100.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (18 gauge)
• Superlichte coating maakt de handschoen extreem licht en biedt een

hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de
productiviteit van de gebruiker

• De coating geeft een goede greep op droge en vettige voorwerpen
• De 18 gauge drager geeft nog meer soepelheid
• Ideale handschoen voor toepassingen waar nu met katoenen

handschoenen gewerkt wordt of waar nu helemaal geen handschoenen
gedragen worden en voor het hanteren van kleine voorwerpen en het
bedienen van een toetsenbord of telefoon

• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 7 t/m 11

Ansell HyFlex 11-618 handschoen

3121 3121X

Art.nr.: 1.90.129.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (18 gauge)
• Handschoen is zeer dun, zit heel comfortabel, past voortreffelijk en biedt

vingergevoeligheid voor de meest delicate manipulaties
• Deze handschoen werd ontwikkeld voor een hele reeks lichte

toepassingen met droge of licht geoliede voorwerpen. Ze is ideaal voor
arbeiders die een betere pasvorm, meer vingergevoeligheid en precisie
nodig hebben dan bij hun huidige handschoenen

• Ook ideaal voor toepassingen waarbij katoenen handschoenen of
helemaal geen handschoenen worden gebruikt, ondanks het risico op
schaafwonden, blaren en kleine verwondingen

• Kleur: zwart/donkerblauw
• Maten: 6 t/m 11

Mapa Ultrane 510 handschoen

4131

Art.nr.: 1.88.510.00
• Handschoen met polymeer-coating op waterbasis
• Polyamide/elastaan drager (13 gauge)
• Naadloze textielversteviging
• Ademende coating voor verbeterd gebruikscomfort
• Anatomische vorm, nauwe pasvorm voor precisie
• Kleur: zwart/groen
• Maten: 6 t/m 11
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HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK - POLYURETHAAN (PU)

Showa 310G handschoen 

2142

Art.nr.: 1.11.590.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen drager (10 gauge)
• Naadloos breiwerk
• Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en

een goede weerstand tegen scheuren
• Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve

detergenten of alcoholen
• Ademende handrug om transpireren te verminderen
• Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
• Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
• Kleur: groen/geel
• Maten: 7 (S) t/m 11 (XXL)

M-Safe M-Grip 11-540 handschoen

3242

Art.nr.: 1.11.540.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen drager (10 gauge)
• Naadloze gebreide drager
• Ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en

verhoogde fl exibiliteit
• Goede schuur- en scheurweerstand
• Kleur: groen/geel
• Maten: 6 t/m 11

OXXA X-Grip 51-000 handschoen 

3242

Art.nr.: 1.51.000.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen drager (10 gauge)
• Anatomische handschoenvorm biedt een betere greep
• Optimaal comfort tijdens langdurig gebruik
• Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand wat zorgt voor

absorbatie van de transpiratie
• Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip bij zowel

droge als natte werkomstandigheden
• Uitstekende slijtvastheid
• Kleur: groen/geel
• Maten: 7 t/m 11
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Latex Light handschoen 

3131

Art.nr.: 1.50.246.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester drager (13 gauge)
• Naadloze gebreide drager
• Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme

omstandigheden
• Goede vingergevoeligheid door de soepele drager die perfect op de

hand aansluit
• Kleur: zwart/rood
• Maten: 7 t/m 11

OXXA X-Grip-Lite 51-025 handschoen 

3131

Art.nr.: 1.51.025.00
• Handschoen met latex-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Uitstekende vingergevoeligheid door de dunne, lichte en soepele drager

die perfect op de hand aansluit
• De latex-coating en de gerimpelde afwerking zorgen voor een zeer

goede grip bij zowel droge als natte werkomstandigheden
• 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
• De gele fl uo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• Kleur: zwart/fl uo geel
• Maten: 7 t/m 11

M-Safe Maxx-Grip Lite 50-245
handschoen

3131

Art.nr.: 1.50.245.00
• Handschoen met latex-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Naadloze gebreide drager
• Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme

omstandigheden
• Goede vingergevoeligheid door dunne, lichte en soepele nylon drager

die perfect op de hand aansluit
• Kleur: zwart/bruin
• Maten: 7 t/m 11

M-Safe Maxx-Grip handschoen

3243

50-230, zwart/grijs - Art.nr.: 1.50.230.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen interlock drager (10 gauge)
• Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand
• De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende grip bij droge en natte

condities
• Anatomisch gevormde handschoen voor een betere greep
• Maten: 8 t/m 11

50-235, blauw/grijs
Art.nr.: 1.50.235.00
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HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK - LATEX

Latex gedompelde handschoen  
met open rugzijde

Art.nr.: 1.11.550.00
• Handschoen met latex-coating
• Katoenen drager
• Goede grip
• Ventilerende rugzijde
• Kleur: geel/wit
• Maat: 10

Ansell Gladiator 16-500 handschoen

x241 x2xxxx

Art.nr.: 1.90.165.00
• Handschoen met latex-coating
• Interlock katoenen drager
• Een handschoen die nog beter presteert voor lichte en middelzware

glasbehandeling
• De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende greep op droge en natte

gladde oppervlakken, maar beschermt de hand ook tegen scherpe
randen

• Ergonomisch design dat de natuurlijke handvorm volgt
• Door de meer natuurlijke handschoenvorm past de handschoen beter en

wordt het werk veiliger
• Kleur: groen/wit
• Maten: 7 t/m 10

Bricker stratenmakershandschoen

4131

Art.nr.: 1.11.586.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen drager (7 gauge)
• Goede grip door de rode gevulkaniseerde latex-coating
• Goede pasvorm
• Deze handschoenen zijn uitermate geschikt voor buitenklussen en

stratenmakers
• Kleur: rood/wit
• Maat: 10

Prevent R-903 handschoen

4243

Art.nr.: 1.11.570.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyester drager (7 gauge)
• Naadloze gebreide drager
• Stevige grip door de latex-coating
• Deze handschoenen zijn uitermate geschikt voor buitenklussen en

stratenmakers
• Kleur: rood/wit
• Maat: 9
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PREVENT 
WERKHANDSCHOENEN
MODEL R-903

4243

EN388
EN420

member of Prevent Group

Deze werkhandschoenen zijn zeer comfortabel 
en gunstig geprijsd. De handschoen is naadloos 
gestikt en daarmee nog comfortabeler. Tevens is 
de handschoen waterdicht, maar wel ventilerend. 

Kenmerken:
- Geschikt voor werken met hete objecten
- Geschikt voor werken in lage temperaturen
- Wasbaar tot 40°C
- Hoge schuurweerstand

www.preventsafety.com

Voor uw veiligheid.
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HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK - LATEX / PVC

PVC Grit handschoen 

Art.nr.: 1.22.422.00
• Handschoen met PVC-coating
• Katoenen drager
• Gesloten rugzijde
• Grit structuur op de coating
• Tricot manchet
• Kleur: zwart
• Maat: 10

Handschoen PVC rood 
met tricot manchet 

4121

Gesloten rugzijde - Art.nr.: 1.17.022.00
• Handschoen met PVC-coating
• Katoenen drager
• Goede pasvorm
• Olie- en vet bestendig
• Tricot manchet
• Kleur: rood/wit
• Maat: 10

Open rugzijde
Art.nr.: 1.17.020.00

KCL Super 701 handschoen 

Art.nr.: 1.95.701.00*
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• Rolrand
• Noppenprofi el
• Zeer goede grip
• Eenvoudig aan- en uit te trekken
• Goede vingergevoeligheid
• Aangenaam draagcomfort door vlokvoering
• Speciale nabehandeling voor minimale afgifte van latex
• Lengte: 300 mm en dikte: 0,55 mm
• Kleur: geel
• Maten: 7 t/m 10

Latex huishoudhandschoen 

Geel - Art.nr.: 1.41.500.00
• Handschoen met 100% natuurlatex-coating
• Uiterst fl exibele handschoen
• Geruwd op handpalm en vingers voor een goede grip
• Prima draagcomfort
• Lengte: 300 mm en dikte: 0,38 mm
• Katoen gevlokt
• Voorzien van rolrand voor makkelijker aan- en uittrekken
• Maten: 7 t/m 10

Blauw
Art.nr.: 1.41.501.00

PREVENT 
WERKHANDSCHOENEN
MODEL R-903

4243

EN388
EN420

member of Prevent Group

Deze werkhandschoenen zijn zeer comfortabel 
en gunstig geprijsd. De handschoen is naadloos 
gestikt en daarmee nog comfortabeler. Tevens is 
de handschoen waterdicht, maar wel ventilerend. 

Kenmerken:
- Geschikt voor werken met hete objecten
- Geschikt voor werken in lage temperaturen
- Wasbaar tot 40°C
- Hoge schuurweerstand

www.preventsafety.com

Voor uw veiligheid.
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HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK - KATOEN

Jersey handschoen

Écru, 369 grams - Art.nr.: 1.14.161.00
• Jersey handschoen gemaakt van 100% katoen
• Tricot manchet
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Maat: 10

Écru,  
255 grams

Art.nr.: 1.14.156.00

Bruin,  
369 grams

Art.nr.: 1.14.131.00

Bruin,  
255 grams

Art.nr.: 1.14.126.00

Interlock handschoen wit gebleekt

Art.nr.: 1.14.092.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• Wit gebleekt
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: wit
• Maten: 6 t/m 13

Interlock handschoen

Herenmaat, 200 grams - Art.nr.: 1.14.021.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• Zonder manchet
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: écru
• Maat: 10 (art.nr. 1.14.031.00 is maat 7)

Herenmaat,  
225 grams

Art.nr.: 1.14.026.00

Damesmaat,  
180 grams

Art.nr.: 1.14.031.00

Interlock handschoen met manchet

Herenmaat, 325 grams - Art.nr.: 1.14.066.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• Manchet
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: écru
• Maat: 10 (art.nr. 1.14.071.00 is maat 7)

Herenmaat,  
280 grams

Art.nr.: 1.14.061.00

Damesmaat,  
260 grams

Art.nr.: 1.14.071.00
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HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK - KATOENHANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK - KATOEN

Frotté handschoen

Art.nr.: 1.56.170.00
• Handschoen gemaakt van katoen
• Handschoen is beperkt hittewerend
• Tricot manchet
• Links en rechts draagbaar
• Kleur: naturel
• Maat: 10

Polkadot handschoen

Art.nr.: 1.14.550.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• Tricot manchet
• Zwarte PVC nopjes voor extra grip
• Gewicht: 227 gram
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: naturel
• Maat: 10

Keperdoek handschoen

Art.nr.: 1.14.515.00
• Handschoen gemaakt van 100% katoen
• Tricot manchet
• Gewicht: 227 gram
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Kleur: écru
• Maat: 10

Rondgebreide polyester/katoen 
handschoen 

Met PVC noppen, wit/blauw - Art.nr.: 1.14.241.10
• Handschoen gemaakt van polyester/katoen
• Rond gebreide handschoen
• Verpakt per dozijn (12 paar)
• Maat: 10 (art.nr. 1.14.251.00 verkrijgbaar in maten 7 en 9)

Zonder PVC noppen, 
wit

Art.nr.: 1.14.251.00
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Rundsplitlederen handschoen 
met rode kap 

3144

Art.nr.: 1.11.058.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Multifunctioneel inzetbaar
• Rood doek
• 7 cm kap
• Maat: 10

Rundsplitlederen handschoen 
met écru kap 

4143

Art.nr.: 1.11.054.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Dubbel gestikte naden
• Multifunctioneel inzetbaar
• Écru doek
• 7 cm kap
• Maat: 10

Rundsplitlederen Amerikaantje 
met gestreept doek met gestreept doek

Art.nr.: 1.11.051.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Gevoerd
• Multifunctioneel inzetbaar
• Rood/blauw gestreept doek
• 7 cm kap
• Maat: 10

Rundsplitlederen Amerikaantje 
met palmversterking met palmversterking

Art.nr.: 1.11.032.50
• Gemaakt van rundsplitleder
• Palmversterking
• Multifunctioneel inzetbaar
• Rood/blauw gestreept doek
• 7 cm kap
• Maat: 10
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A-kwaliteit rundsplitlederen
handschoen, zware kwaliteit

3143

handschoen, zware kwaliteit

Art.nr.: 1.11.080.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Zware premium kwaliteit
• Multifunctioneel inzetbaar
• Geel doek
• 7 cm kap
• Maat: 10

A-kwaliteit rundsplitlederen
handschoen

4143

Art.nr.: 1.11.070.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Rood/grijs gestreept doek
• Multifunctioneel inzetbaar
• 7 cm kap
• Maten: 10 en 11

Rundsplitlederen handschoen met 
pistoolversterking 

3244

Art.nr.: 1.11.065.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Pistoolversteviging
• Ideale handschoen voor dakdekkers of kabelsjorders
• Naturel doek
• 7 cm kap
• Maat: 10

Rundsplitlederen handschoen 
met palmversterking en groen 
gestreept doek 

4244

Art.nr.: 1.11.062.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Palmversterking
• Multifunctioneel inzetbaar
• Groen gestreept doek
• 7 cm kap
• Maat: 10
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Rundnerfl ederen handschoen met 
gele gestreepte kap 

3123

Art.nr.: 1.11.292.00
• Gemaakt van rundnerfl eder
• Palmversterking
• Multifunctioneel inzetbaar
• Gele gestreepte kap
• 10 cm kap
• Maat: 10

Rundnerfl ederen handschoen met 
gerubberiseerde kap 

3132
1.11.240.00
1.11.340.00

3234
1.11.242.00
1.11.244.00

Gerubberiseerde gele kap - Art.nr.: 1.11.240.00
• Gemaakt van premium rundnerfl eder
• Multifunctioneel inzetbaar
• Geel/blauw gestreept doek (art.nr. 1.11.340.00 heeft rood doek)
• 10 cm kap
• Maten: 7, 10 en 11 (Art.nr. 1.11.242.00, 1.11.244.00 en

1.11.340.00 alleen in maat 10 verkrijgbaar)

Gerubberiseerde gele 
kap en palmversterking
Art.nr.: 1.11.242.00

Gerubberiseerde gele 
kap en pistoolversterking

Art.nr.: 1.11.244.00

Gerubberiseerde 
rode kap

Art.nr.: 1.11.340.00

Rundnerfl ederen handschoen met 
canvas écru kap 

3132

Art.nr.: 1.11.220.10
• Gemaakt van premium rundnerfl eder
• Dubbele stiknaden daardoor extra sterk
• Multifunctioneel inzetbaar
• Écru doek
• 10 cm kap
• Maat: 10

A-kwaliteit rundsplitlederen
handschoen met palmversterking

4143

Art.nr.: 1.11.120.00
• Gemaakt van rundsplitleder
• Palmversterking van nerfl eder
• Multifunctioneel inzetbaar
• Rood/grijs gestreept doek
• 10 cm kap
• Maat: 10
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Varkensnerfl ederen handschoen 

3211

Gestreept doek - Art.nr.: 1.11.181.50
• Gemaakt van varkensnerfl eder
• Gevoerd
• Katoenen bovenkant
• Multifunctioneel inzetbaar
• 7 cm kap
• Maat: 10

Écru doek
Art.nr.: 1.11.181.00

M-Safe Hi-Viz Premium handschoen

3133

47-300, fl uo geel - Art.nr.: 1.47.300.00
• Gemaakt van A-kwaliteit rundnerfl eder
• Extra zichtbaarheid voor meer veiligheid
• Flanel gevoerde handschoen
• Refl ecterende band op de knokkels
• Gerubberiseerde kap
• 7 cm kap
• Maten: 10

47-305, fl uo oranje
Art.nr.: 1.47.305.00

M-Safe Forester 47-210 handschoen

3113

Art.nr.: 1.47.210.00
• Gemaakt van soepel naturel gekleurd rundnerfl eder
• Geïntegreerde lederen polsbescherming en tricot manchet
• Geheel molton gevoerd
• Rugzijde van waterafstotend groen nylon
• Ideale handschoen voor in de bosbouw
• Kleur: naturel/groen
• Maten: 10

Premium rundnerfl ederen handschoen 
met gele gestreepte kap 

3222

met gele gestreepte kap

Art.nr.: 1.11.280.99
• Gemaakt van rundnerfl eder
• Premium kwaliteit leder
• Palmversterking
• Multifunctioneel inzetbaar
• Gele gestreepte kap
• 10 cm kap
• Maat: 10

catalogus2016_1.indd   41 10-04-17   11:39



42ARM- EN HANDBESCHERMING

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK - LEDER

Rundnerflederen officiershandschoen

2142
1.11.397.00

3143
1.11.399.00

Naturel - Art.nr.: 1.11.397.00
• Gemaakt van premium kwaliteit rundnerfleder
• Volnerf rundlederen palm en rugzijde
• Multifunctioneel inzetbaar
• Maten: 7 t/m 11

Crème
Art.nr.: 1.11.399.00

Rundnerf/splitlederen 
officiershandschoen

2142

Art.nr.: 1.11.297.00
• Gemaakt van rundnerf/splitlederen
• Soepele handpalm van nerfleder
• Rugzijde van splitleder
• Multifunctioneel inzetbaar
• Kleur: naturel
• Maten: 7 t/m 11

Meubellederen handschoen

3222
1.11.311.00

3123
1.11.313.00

Lichte kleuren - Art.nr.: 1.11.311.00
• Gemaakt van meubelleder
• Palmversterking
• Multifunctioneel inzetbaar
• 10 cm kap
• Maat: 10

Donkere kleuren
Art.nr.: 1.11.313.00

Meubellederen handschoen met 
palmversterking

3121

Art.nr.: 1.11.305.00
• Gemaakt van meubelleder
• Palmversterking
• Multifunctioneel inzetbaar
• Geel gestreept doek
• 10 cm kap
• Maten: 11 en 12
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Tegera 300 uniformhandschoen

Art.nr.: 1.94.020.00
• Handschoen gemaakt van volnerf geitenleder
• Jersey gevoerde handschoen
• Goede pasvorm en vingergevoeligheid
• Kleur: zwart
• Maten: 7 t/m 13

M-Safe Tropic Premium 11-461
handschoen

2112

Art.nr.: 1.11.461.00
• Handschoen is gemaakt van zeer zacht en soepel premium

schaapsnappaleder
• Wingduim (palm uit 1 stuk leder) (Keystone duim)
• Voorzien van een rode ademende katoenen rugzijde voor nog meer

draagcomfort
• De verstelbare velcro-sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm.

Bovendien zorgt de velcro-sluiting ook dat de handschoen stevig om de
pols te bevestigen is waardoor de handschoen niet snel van de hand
afglijdt

• Goede vingergevoeligheid en uitstekende pasvorm
• Kleur: wit/rood
• Maten: 8 t/m 11

Nappalederen Tropic handschoen

3122

Tropic - Art.nr.: 1.11.441.00
• Handschoen gemaakt van nappaleder
• Blauwe katoenen rugzijde
• Zonder kap
• Goede vingergevoeligheid
• Kleur: wit/blauw
• Maten: 7 t/m 11

Tropic met wingduim
(palm uit 1 stuk leder)
Art.nr.: 1.11.451.00

Schaapslederen officiershandschoen

2111

Art.nr.: 1.11.418.00
• Gemaakt van schaapsnappaleder
• Kort model
• Goede vingergevoeligheid
• Elastiek
• Kleur: wit
• Maten: 7 t/m 11
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OXXA X-Mech-620 handschoen 

3122

Art.nr.: 1.51.620.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
• De knokkels worden verstevigd door middel van 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
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• De velcro sluiting zorgt voor een fl exibele pasvorm
• De fl uorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal

voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fl uo geel
• Maten: 8 t/m 11

OXXA X-Mech-610 handschoen 

3122

Art.nr.: 1.51.610.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste

foam verstevigingen
• De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de

handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
• De fl uorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal

voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fl uo geel
• Maten: 8 t/m 11

OXXA X-Mech-600 handschoen 

3122

Art.nr.: 1.51.600.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste

foam verstevigingen
• Velcro sluiting zorgt voor fl exibele pasvorm
• De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende

pasvorm maken deze handschoen tot de ideale keuze
• Kleur: zwart
• Maten: 8 t/m 11
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M-Safe Knucklehead X10K handschoen

3222

Art.nr.: 1.60.025.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
• Handschoen is geheel met Kevlar garen genaaid
• PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
• Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van

schokken
• Thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde hand
• De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is ideaal voor het

wegvegen van transpiratie op het voorhoofd
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Uitstekende zichtbaarheid door contrasterende hi-viz kleuren
• Elastisch manchet
• Deze handschoen is ideaal voor in de offshore en olie- en chemie

industrie
• Kleur: zwart/fluo oranje-geel
• Maten: 9 t/m 11

M-Safe Knucklehead X10 handschoen

3122

Art.nr.: 1.60.000.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
• PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
• Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van

schokken
• Thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde hand
• De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is ideaal voor het

wegvegen van transpiratie op het voorhoofd
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Uitstekende zichtbaarheid door contrasterende hi-viz kleuren
• Elastisch manchet
• Deze handschoen is ideaal voor in de offshore en olie- en chemie

industrie
• Kleur: zwart/fluo geel-oranje
• Maten: 9 t/m 11

M-Safe Bald Eagle 11-165 handschoen

2111

Art.nr.: 1.11.165.00
• Premium varkensnerflederen palm
• Blauwe stretch rugzijde
• Velcro sluiting
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 9 (M) t/m 12 (XXL)

OXXA X-Mech-630 handschoen

3122

Art.nr.: 1.51.630.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste

foam verstevigingen
• De velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm
• De fluorescerende oranje rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is

ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fluo oranje
• Maten: 8 t/m 11
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Ansell HyFlex 11-627/11-628/11-625 
handschoen

4342 4342B

HyFlex 11-627, grijs - Art.nr.: 1.90.113.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema drager (15 gauge)
• De voering heeft een innovatieve garenstructuur met een optimaal

gehalte Dyneema. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand
• De Lycra in de voering, alsook de PU-coating zorgen voor een

uitstekende soepelheid en een goede pasvorm
• Geschikt voor gebruik in droge omgevingen of in omgevingen waar

beperkte hoeveelheden olie gebruikt worden
• Maten: 6 t/m 11

HyFlex 11-625, wit
Art.nr.: 1.90.123.00

HyFlex 11-628, grijs, langer manchet
Art.nr.: 1.90.130.00*

Ansell HyFlex 11-518 handschoen

3331 3x31B

Art.nr.: 1.90.104.00
• Handschoen met PU-coating
• Spandex/nylon/Dyneema Diamond drager (18 gauge)
• 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
• Maten: 6 t/m 11

OXXA X-Cut-Pro 51-700 handschoen

4344

Art.nr.: 1.51.700.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Dyneema drager (13 gauge)
• Deze snijbestendige handschoen is veilig, duurzaam en effectief bij

plaatwerkzaamheden en assemblage waarbij goede beweeglijkheid
is vereist

• 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 (5 cm) zorgt voor maximale bescherming van de

hand en pols
• Kleur: grijs/wit
• Maten: 7 t/m 11

OXXA X-Diamond-Pro 51-750 
handschoen

3342

Art.nr.: 1.51.750.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema Diamond drager (18 gauge)
• De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort,

vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de
gebruiker

• De 18 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende
soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond Technology-vezels die
zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren
te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

• Kleur: grijs/lichtblauw
• Maten: 7 t/m 11
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Mapa Krytech 557 R handschoen 

4343

Art.nr.: 1.88.557.00
• Handschoen met PU-coating
• HDPE/elastaan drager (13 gauge)
• Coating op de handpalm en de vingers
• Naadloze textielversteviging van HDPE-vezels
• Een versteviging in nitril op de naden van de meest blootgestelde

gebieden voor een verhoogde levensduur
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11

HPPE Cut 3 handschoen 

4341

Art.nr.: 1.14.081.00
• Handschoen met PU-coating
• HPPE/nylon/spandex drager (13 gauge)
• Goede pasvorm en goede beweeglijkheid
• Kleur: grijs
• Maten: 7 t/m 11

M-Safe Dyna-Flex 14-082 handschoen

4343

Art.nr.: 1.14.082.00
• Handschoen met PU-coating
• HPPE/nylon/Lycra drager (13 gauge)
• Goede snijweerstand en langdurig slijtvast
• Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en

pols
• Uitstekende pasvorm
• Goede beweeglijkheid
• Kleur: grijs
• Maten: 7 t/m 12

Ansell HyFlex 11-624 handschoen 

4342 4342B

Art.nr.: 1.90.132.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema drager (13 gauge)
• Handschoenen zijn gemakkelijk uren achtereen te dragen en geven de

gebruikers een "koel" gevoel
• Door de speciale samenstelling van de PU-coating passen de

handschoenen goed en zijn ze beweeglijk
• Bieden een stevige greep op droge en lichtjes geoliede voorwerpen,

voor trefzekere manipulatie in uiteenlopende omgevingen
• De voering heeft een vezelstructuur waarin Dyneema ("De sterkste vezel

ter wereld") is verwerkt. Dat verklaart de zeer grote snijweerstand,
zodat scherpe onderdelen veilig kunnen worden gemanipuleerd en
geassembleerd

• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 6 t/m 11
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goed GEINFORMEERD
goed BESCHERMD 
meteen OP VOORSPRONG

Om de nieuwe materialen van de EN388-norm te ontvangen
stuurt u een e-mail naar EN388@ansell.com

DE REGELS VERANDEREN. 
NEEM METEEN VOORSPRONG.

De nieuwe EN388-norm staat voor de meest radicale wijzigingen inzake 
mechanische handbescherming sinds de invoering ervan, ruim 20 jaar 
geleden. Ansell brengt u meteen op voorsprong met een toonaangevende 
reeks hulpmiddelen om de nieuwe regels snel te begrijpen en eenvoudig  
in te voeren.
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OXXA X-Diamond-Pro 51-755 
handschoen 

4543

Art.nr.: 1.51.755.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema Diamond drager (13 gauge)
• De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort,

vingergevoeligheid en fl exibiliteit en verhoogt de productiviteit van de
gebruiker

• De 13 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende
soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond Technology-vezels die
zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• Het extra lange manchet (3 cm extra) zorgt voor een maximale
bescherming van de hand en de pols

• Goedgekeurd voor de verwerking van droge voedingsmiddelen
• De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen,

geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
• Kleur: grijs/lichtgroen
• Maten: 7 t/m 11

KCL DumoCut 655 handschoen 

4441

Art.nr.: 1.95.655.00
• Handschoen met PU-coating
• Glasvezel/polyamide drager (13 gauge)
• Gebreide boord
• Ventilerende rugzijde
• Grote fl exibiliteit
• Zeer goede vingergevoeligheid
• Zeer goede grip
• Goed mechanisch te belasten
• Kleur: blauw-wit/groen
• Maten: 6 t/m 11

Ansell HyFlex 11-630/11-638 
handschoen 

4443

HyFlex 11-630 - Art.nr.: 1.90.126.00
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Lycra/HPPE/katoen/Kevlar drager (13 gauge)
• De voering heeft een innovatieve garenstructuur met een optimaal

gehalte HPPE. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand
• De Lycra in de voering, alsook de polyurethaan-coating zorgen voor een

uitstekende soepelheid en een goede pasvorm
• De specifi eke samenstelling van de polyurethaan-coating geeft de

gebruiker een stevige greep op droge of lichtjes geoliede voorwerpen
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11

HyFlex 11-638, 
langer manchet

Art.nr.: 1.90.138.00*

Mapa Krytech 579 handschoen 

4343

Krytech 579 LC, extra lang manchet - Art.nr.: 1.88.579.20
• Handschoen met PU-coating
• HDPE/polyamide/elastaan drager (13 gauge)
• Een compromis tussen vingergevoeligheid en bescherming
• Ergonomisch om de vermoeidheid van de hand te reduceren
• Uitstekend tactiel gevoel dankzij de gereduceerde dikte
• Geschikt voor langdurig dragen
• Uitstekende slijtvastheid
• Naadloze textielversteviging
• Kleur: grijs/wit
• Maten: 6 t/m 11

Krytech 579
Art.nr.: 1.88.579.00*

goed GEINFORMEERD
goed BESCHERMD
meteen OP VOORSPRONG

Om de nieuwe materialen van de EN388-norm te ontvangen
stuurt u een e-mail naar EN388@ansell.com

DE REGELS VERANDEREN.
NEEM METEEN VOORSPRONG.

De nieuwe EN388-norm staat voor de meest radicale wijzigingen inzake 
mechanische handbescherming sinds de invoering ervan, ruim 20 jaar
geleden. Ansell brengt u meteen op voorsprong met een toonaangevende
reeks hulpmiddelen om de nieuwe regels snel te begrijpen en eenvoudig
in te voeren.

catalogus2016_1.indd   49 10-04-17   11:39



50ARM- EN HANDBESCHERMING

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG

OXXA X-Diamond-Flex 51-760 
handschoen 

4342

Art.nr.: 1.51.760.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema Diamond drager (18 gauge)
• De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en

fl exibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• De NFT (Nitril Foam Technology) coating geeft een zeer goede greep

op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• De 18 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende

soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond Technology-vezels die
zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• Het extra lange manchet (3 cm extra) zorgt voor een maximale
bescherming van de hand en de pols

• De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren
te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik
in omgeving met een zekere mate van vervuiling

• Kleur: zwart/lichtblauw
• Maten: 7 t/m 11

M-Safe HPPE CUT-5 14-089
handschoen

4542

Art.nr.: 1.14.089.00
• Handschoen met PU-coating
• HPPE/glasvezel/nylon/spandex drager (13 gauge)
• Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en

pols
• Combineert zeer hoge snijweerstand met veel vingergevoeligheid en

comfort
• Goede pasvorm
• Kleur: grijs
• Maten: 7 t/m 12

Ansell HyFlex 11-435 handschoen 

4542 4X42C

Art.nr.: 1.90.136.00
• Handschoen met PU-coating op waterbasis en nitril
• Nylon/Lycra/glasvezel/Dyneema drager (13 gauge)
• 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
• Siliconenvrij
• De grijze kleur verbergt het vuil, zodat de handschoen langer meegaat
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 6 t/m 11
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ARM- EN HANDBESCHERMING51

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIGHANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG

Ansell HyFlex 11-541 handschoen

4421 4X21D x1xxxx

Art.nr.: 1.90.173.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Intercept Technology drager (18 gauge)
• Uitzonderlijke snijbescherming in een uitstekend passende, ultralichte

handschoen met verbeterde greepprestaties
• De ontwikkelde Intercept Technology biedt ongeëvenaarde

snijbescherming en meer comfort, met veel beweeglijkheid
• Met de Fortix Technology wordt een dunne, veerkrachtige en ademende

coating in nitrilschuim aangebracht. Hierdoor gaat de handschoen
langer mee en verbetert het comfort bij schurende toepassingen

• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11

Ansell NitraSafe 28-329 handschoen

4331 x1xxxx

Art.nr.: 1.90.278.00
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey katoen/Kevlar drager
• Kevlar-verstevigde handbescherming die comfort en soepelheid biedt
• Maakt een veilige manipulatie van zware, geoliede metalen onderdelen

mogelijk
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/geel
• Maten: 8 t/m 10

M-Safe Dyneema Cut 3 14-800
handschoen

4343

Art.nr.: 1.14.800.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema drager (13 gauge)
• De coating van deze handschoen biedt een hoge mate van

vingergevoeligheid en flexibiliteit en geeft een zeer goede greep op
droge, vettige en olieachtige voorwerpen

• De Dyneema vezels in de drager zorgen voor een zeer goede
snijbestendigheid

• De handschoen is voorzien van een extra nitril versteviging tussen
de duim en wijsvinger. Door deze extra versteviging, op deze vaak
wat zwakkere plek van de handschoen, wordt de levensduur van de
handschoen verlengt. Bovendien verbetert het de snijweerstand op deze
plek

• Door de donkere kleur van de coating is de handschoen uitermate
geschikt voor gebruik in omgeving met een zekere mate van vervuiling,
zoals in garages en werkplaatsen

• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 8 t/m 11

Ansell HyFlex 11-500 handschoen

3231 3231B x1xxxx

Art.nr.: 1.90.112.00
• Handschoen met nitril-coating
• Nylon/Lycra/Kevlar drager (15 gauge)
• Ze is ontworpen voor droge of licht geoliede toepassingen, waarbij

de arbeiders lichte bescherming tegen snijden en in sommige gevallen
tegen hitte of rondvliegende spatten gesmolten metaal nodig hebben

• De Lycra in de voering zorgt voor uitstekende soepelheid en een
voortreffelijke pasvorm

• De coating in schuimnitril biedt extra elasticiteit en laat de handschoen
over haar hele oppervlak ademen, zodat de arbeiders ze uitstekend
verdragen

• De coating in schuimnitril die de palm bedekt, biedt een vaste greep op
droge en licht geoliede voorwerpen

• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/geel
• Maten: 6 t/m 11
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52ARM- EN HANDBESCHERMING

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG

M-Safe Full-Nitrile Cut 5 14-700
handschoen

4543

Art.nr.: 1.14.700.00
• Handschoen met dubbele nitril-coating ("Sandy Finish")
• Nylon/Lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
• De 13 gauge naadloze drager zorgt voor optimaal comfort en

excellente snijbestendigheid
• De voering houdt uw handen droog en koel
• De Sandy Finish coating met unieke openstructuur zorgt voor een

optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
• Ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt werkzaamheden in

natte of olieachtige werkomgevingen
• Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
• Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
• Extra lang manchet (5 cm) zorgt voor maximale bescherming van de

hand en pols
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 8 t/m 11

M-Safe Palm-Nitrile Cut 5 14-705
handschoen

4543

Art.nr.: 1.14.705.00
• Handschoen met nitril-coating ("Sandy Finish")
• Nylon/Lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
• De 13 gauge naadloze drager zorgt voor optimaal comfort en

excellente snijbestendigheid
• De voering houdt uw handen droog en koel
• De Sandy Finish coating met unieke open structuur zorgt voor een

optimale grip gedurende lange tijd
• Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
• Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
• Extra lang manchet (5 cm) zorgt voor maximale bescherming van de

hand en pols
• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik

in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 8 t/m 11

M-Safe Dyneema Cut 5 14-810
handschoen

4542

Art.nr.: 1.14.810.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema drager (13 gauge)
• De coating van deze handschoen biedt een hoge mate van

vingergevoeligheid en flexibiliteit en geeft een zeer goede greep op
droge, vettige en olieachtige voorwerpen

• De Dyneema vezels in de drager zorgen voor een zeer hoge
snijbestendigheid

• De handschoen is voorzien van een extra nitril versteviging tussen
de duim en wijsvinger. Door deze extra versteviging, op deze vaak
wat zwakkere plek van de handschoen, wordt de levensduur van de
handschoen verlengt. Bovendien verbetert het de snijweerstand op deze
plek

• Door de donkere kleur van de coating is de handschoen uitermate
geschikt voor gebruik in omgeving met een zekere mate van vervuiling,
zoals in garages en werkplaatsen

• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 8 t/m 11

OXXA X-Diamond-Flex 51-765 
handschoen

4542

Art.nr.: 1.51.765.00
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema Diamond drager (13 gauge)
• De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en

flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• De NFT (Nitril Foam Technology) coating geeft een zeer goede greep

op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• De 13 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende

soepelheid en is voorzien van Dyneema Diamond Technology-vezels die
zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• Het extra lange manchet (3 cm extra) zorgt voor een maximale
bescherming van de hand en de pols

• De handschoen is Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren
te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

• Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik
in omgeving met een zekere mate van vervuiling

• Kleur: zwart/lichtgroen
• Maten: 7 t/m 11
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HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIGHANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG

uvex C500 foam handschoen

4542 4X42C

Art.nr.: 1.91.445.00
• Handschoen met HPE SoftGrip Foam-coating
• Bamboe viscose/glasvezel/polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
• Gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
• Uitstekende vingergevoeligheid
• Optimaal draagcomfort door uvex climazone
• Siliconenvrij volgens druktest
• Ideaal voor multi-touch bediening van industriële monitors
• Kleur: antraciet/lime
• Maten: 7 t/m 11

uvex C500 handschoen

254X 2X4XC

Art.nr.: 1.91.455.00
• Gebreide handschoen voorzien van bamboe viscose/glasvezel/

polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
• Gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
• Uitstekende vingergevoeligheid
• Optimaal draagcomfort door uvex climazone
• Siliconenvrij volgens druktest
• Kleur: lime
• Maten: 7 t/m 11

Ansell ActivArmr 80-813 handschoen

2542 2X42C 412110

Art.nr.: 1.90.809.00
• Handschoen met neopreenschuim-coating
• Modacrylic/glasvezel/Kevlar drager (13 gauge)
• Handschoen combineert voortreffelijke vlamweerstand, hoge

snijbescherming en ergonomisch ontwerp
• 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
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: zwart/groen-geel
• Maten: 6 t/m 11

Mapa Krynit 582 handschoen

4543

Art.nr.: 1.88.582.00
• Handschoen met nitril-coating
• HDPE/nylon/spandex/polyester/glasvezel drager (13 gauge)
• Speciale coating Grip & Proof voor een betere waterdichtheid en

optimale grip bij olieachtig contact
• Naadloze textielversteviging
• De textieldrager in opvallend blauw om snel het niveau van

snijbescherming te identificeren op de werkplek
• Hoge bescherming voor ingewikkelde handelingen in een vette

omgeving
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 7 t/m 11
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54ARM- EN HANDBESCHERMING

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG

Showa GP-KV1 handschoen 

3444

Art.nr.: 1.11.595.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• Aramide/Kevlar drager (10 gauge)
• Naadloos breiwerk
• Antibacteriële of geurwerende behandeling
• Een soepele, gemakkelijk te onderhouden handschoen die een effi ciënte

bescherming biedt tegen snijwonden met een zeer goede duurzaamheid
• Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve

detergenten of alcoholen
• Ademende handrug om transpireren te verminderen
• Kleur: fl uo geel/blauw
• Maten: 7 (S) t/m 10 (XL)

uvex C500 pure handschoen 

4542 4X42C

Art.nr.: 1.91.465.00*
• Handschoen met Aqua-polymeer-foam-coating
• Bamboe viscose/glasvezel/polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
• Geschikt voor in de voedingsindustrie
• Gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
• Uitstekende vingergevoeligheid
• Optimaal draagcomfort door uvex climazone
• Siliconenvrij volgens druktest
• Kleur: grijs/lime
• Maten: 7 t/m 11

uvex C500 wet handschoen 

4542 4X42C

C500 wet - Art.nr.: 1.91.435.00
• Handschoen met HPE-coating
• Bamboe viscose/glasvezel/polyamide/Dyneema drager (13 gauge)
• Olie- en vetbestendig
• Gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex Technology
• Uitstekende vingergevoeligheid
• Optimaal draagcomfort door uvex climazone
• Siliconenvrij volgens druktest
• Kleur: antraciet/lime
• Maten: 7 t/m 11

C500 wet plus
Art.nr.: 1.91.450.00*
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HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIGHANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG

Ansell ProFood Safe-Knit handschoen

354x
72-286
72-287

254x
72-285

72-286, 10 gauge - Art.nr.: 1.90.892.00*
• Gebreide handschoen met polypropyleen/glasvezel/Dyneema drager
• Uitzonderlijk hoge snijweerstand, comfort en duurzaamheid
• Bevat Dyneema, daardoor hoge snijweerstand
• Wasbaar op een temperatuur tot 90°C
• Geschikt voor contact met alle voedingsmiddelen
• Kleur: lichtblauw
• Maten: 6 t/m 10

72-285, 13 gauge
Art.nr.: 1.90.891.00*

72-287, 7 gauge
Art.nr.: 1.90.893.00*

Mapa Krotech Food 838 handschoen

254x

Art.nr.: 1.88.838.00
• Gebreide handschoen met HDPE/polyester/glasvezel drager

(10 gauge)
• Optimale snijbescherming voor de levensmiddelenindustrie
• Versterkte voorarmbescherming dankzij lange manchet
• Alle prestaties zijn gegarandeerd tot 20 wascycli (90°C)
• Wastraceerbaarheid dankzij speciaal label om aantal wasbeurten

te volgen
• Naadloze textielversteviging
• Lengte: 340 mm
• Kleur: blauw
• Maten: 7 t/m 10

Ansell Neptune Kevlar 70-215 
handschoen

144X 144XB x1xxxx

Art.nr.: 1.89.020.00
• Handschoen met Neptune-coating
• Kevlar drager (7 gauge)
• Omdat de handschoenen met korte hoogtechnologische Kevlar

para-aramide vezels vervaardigd zijn, bieden ze een grotere
gevoeligheid en een betere pasvorm aan

• Het gebruik van noppenweefsel verbetert de thermische isolatie. De
handschoen wordt daardoor dikker en biedt een goede schokdemping
zonder verlies aan beweeglijkheid

• Dankzij de Neptune-coating stoten de handschoenvezels vloeistoffen af,
wat schade aan de Kevlar strengen vermijdt en de levensduur van de
handschoen verlengt

• Het verstevigde duimoppervlak verhoogt de schuurweerstand en
duurzaamheid van de handschoen

• De handschoen, die voor beide handen geschikt is, kan worden
gewassen en verschillende keren opnieuw worden gebruikt

• Kleur: geel
• Maten: 7 t/m 10

Ansell Powerflex 80-600 handschoen

3444 3444C x2xxxx

Art.nr.: 1.90.807.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Kevlar drager (10 gauge)
• Deze handschoen 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
• De gerimpelde afwerking van de latex-coating 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: fluo geel/blauw
• Maten: 7 t/m 11
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HANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - PVC

Ansell Snorkel 04-414 handschoen 

3121 AKL

Art.nr.: 1.90.043.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Drie keer grotere schuurweerstand dan een gewone PVC handschoen
• Uiterst soepel: de PVC coating blijft ook bij lage temperatuur elastisch,

terwijl de zachte en veerkrachtige voering goed isoleert
• Opmerkelijk goede greep garandeert een greepzekere behandeling,

vooral van natte voorwerpen
• De natuurlijke vorm verbetert vingergevoeligheid en comfort
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 355 mm
• Kleur: groen
• Maten: 9 en 10

M-Safe PVC Premium Red handschoen

4121 AKL

17-027, lengte 270 mm - Art.nr.: 1.17.127.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Dubbel gedipt
• Goede bescherming tegen diverse chemicaliën
• Goede pasvorm
• Volledig PVC gecoat
• AQL 1,5 (EN 374)
• Dikte: 1,3 mm
• Kleur: rood
• Maat: 10

17-035,
lengte 350 mm

Art.nr.: 1.17.135.00

Handschoen PVC rood, enkel gedipt 

3121

Lengte 350 mm - Art.nr.: 1.17.035.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Enkel gedipt
• Laag chemisch bestendig
• Goede pasvorm
• Olie en vet bestendig
• Volledig PVC gecoat
• AQL 1,5 (EN 374)
• Kleur: rood
• Maat: 10

Lengte 270 mm
Art.nr.: 1.17.027.00

Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.17.040.00

Lengte 450 mm
Art.nr.: 1.17.045.00
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HANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - PVCHANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - PVC

PVC plukhandschoen 

4121 JKL

Rechts - Art.nr.: 1.20.235.70
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Handschoen met waterdichte kappen
• Elastiek in de mouwen
• Goede pasvorm
• Olie- en vet bestendig
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 700 mm (totaal) (ook in 800 mm versie verkrijgbaar)
• Kleur: groen
• Maat: 10

Links
Art.nr.: 1.20.235.71

M-Safe PVC Premium Green
handschoen

4121 JKL

20-435, lengte 350 mm - Art.nr.: 1.20.435.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Goede pasvorm
• Geruwde handschoen
• Olie- en vet bestendig
• Voorzien van antislip op de coating
• Volledig PVC gecoat
• AQL 1,5 (EN 374)
• Kleur: groen
• Maten: 9 en 10

20-427, lengte 270 mm
Art.nr.: 1.20.427.00

Showa 660 handschoen 

4121 JKL

Art.nr.: 1.23.130.00
• Handschoen met PVC-coating
• Katoenen drager
• Volledig ruw oppervlak
• Antibacteriële behandeling
• Speciale koolwaterstofbehandeling
• Naadloos breiwerk
• Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
• Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen,

waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
• Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
• Lengte: 300 mm en dikte: 1,30 mm
• Kleur: blauw
• Maten: 8 (M) t/m 11 (XXL)
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HANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - LATEX/NATUURRUBBER

Mapa Industrial 299 handschoen 

3120 AKL

Art.nr.: 1.88.299.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• Katoen gevlokt
• Waterdichte handschoen voor zware werkzaamheden in natte

omstandigheden
• Reliëfstructuur
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 310 mm en dikte: 0,90 mm
• Kleur: oranje
• Maten: 6 t/m 10

Mapa Harpon handschoen 

4131 x2xxxx

325, oranje, lengte 370 mm - Art.nr.: 1.88.325.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• Textielversteviging
• Goede thermische isolatie
• Verstevigde greep
• Bijzonder goed geschikt voor de visserij
• AQL 4,0 (EN 374)
• Dikte 1,35 mm
• Maten: 6 t/m 10 (Harpon 325 vanaf maat 8 en Harpon 326 vanaf

maat 7 leverbaar)

321, oranje, 
lengte 320 mm

Art.nr.: 1.88.321.00

326, blauw, 
lengte 320 mm

Art.nr.: 1.88.326.00*

Mapa Jersette handschoen 

3141 x1xxxx

300, glad - Art.nr.: 1.88.300.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• Textielversteviging
• Maximum comfort voor langdurig werk in een agressieve omgeving
• Goede weerstand tegen scheuren
• Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen
• AQL 4,0 (EN 374)
• Lengte: 310 mm en dikte: 1,15 mm
• Kleur: blauw
• Maten: 5 t/m 10

301, geruwd
Art.nr.: 1.88.301.00
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HANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - LATEX/NATUURRUBBERHANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - LATEX/NATUURRUBBER

Ansell Gladiator 16-650 handschoen

x241 x2xxxx

Art.nr.: 1.90.167.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Interlock katoenen drager
• Volledig gecoate handschoen
• Een handschoen die nog beter presteert voor lichte en middelzware

glasbehandeling
• De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende greep op droge en natte

gladde oppervlakken, maar beschermt de hand ook tegen scherpe
randen

• Ergonomisch design dat de natuurlijke handvorm volgt
• Door de meer natuurlijke handschoenvorm past de handschoen beter

en wordt het werk veiliger
• Goede schokdemping, goede snijweerstand en veel comfort
• AQL 1,5 (EN 374)
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 10

Mapa Duo-Mix 405 handschoen

2120

Art.nr.: 1.88.405.00
• Handschoen met natuurlijke latex/neopreen-coating
• Gevlokt
• Reliëftextuur
• Comfort en transpiratieabsorberend door de katoenvlokken voering
• Goede grijpvastheid dankzij het non-slip reliëf
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 330 mm en dikte: 0,70 mm
• Kleur: fluo geel/blauw
• Maten: 6 t/m 10

Mapa Duo-Nit 180 handschoen

2110

Art.nr.: 1.88.180.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating gemengd met nitril
• Gevlokt
• Reliëftextuur
• Gechloreerde afwerking voor een betere bescherming van

de te hanteren producten
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Behendigheid en betere weerstand tegen olie en vet
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 310 mm en dikte: 0,40 mm
• Kleur: rood
• Maten: 6 t/m 10

Mapa Alto Plus 260 handschoen

2120 AKL

Art.nr.: 1.88.260.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• Gevlokt
• Reliëftextuur
• Gechloreerd
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 320 mm en dikte: 0,80 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 7 t/m 11
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Ansell Extra handschoen 

x121 AKL

87-950, zwart - Art.nr.: 1.90.862.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Zeer hoge weerstand tegen ketones, zouten, detergenten, alcoholen,

alkaliën en vetten
• 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
• Lengte: 320 mm en dikte: 0,75 mm
• AQL 0,65 (EN 374)
• Maten: 6½-7 t/m 10½-11

87-955, oranje
Art.nr.: 1.90.861.00*

Ansell Black Heavyweight G17K 
handschoen 

3121 AKL

Art.nr.: 1.86.070.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Gerolde boord
• Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
• Goede schuurweerstand
• Sterke en soepele handschoen voor talrijke industriële toepassingen
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 320 mm en dikte: 0,80 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 6½ t/m 10½

Ansell VersaTouch 87-195 handschoen 

x010

Art.nr.: 1.90.859.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Visschub
• Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties te beperken
• Biedt uitstekende vingergevoeligheid
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 305 mm en dikte: 0,35 mm
• Kleur: blauw
• Maten: 6½-7 t/m 9½-10
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Ansell Foodsure U12B handschoen

2010

Art.nr.: 1.86.180.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Sterk materiaal dat toch een goede vingergevoeligheid biedt
• Ongevoerde handschoen in gevlokt natuurrubber
• Verzonken reliëf op palm en vingers voor een goede greep op droge

voorwerpen
• Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor

goede scheurweerstand
• Niet aanbevolen voor vette voedingswaren
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 300 mm
• Kleur: blauw
• Maten: 6½ t/m 9½

Ansell Suregrip G04Y handschoen

3110 AKL

Art.nr.: 1.86.090.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor

goede scheurweerstand
• Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
• Reliëfpatroon op palm en vingers voor uitstekende greep op droge en

natte voorwerpen
• Goede schuurweerstand
• Soepele en comfortabele handschoen met goede weerstand
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 320 mm en dikte: 0,75 mm
• Kleur: geel
• Maten: 7½ t/m 10½

Ansell Astroflex handschoen

2241 AKL x2xxxx

Art.nr.: 1.86.025.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Polyamide drager
• Gerimpelde coating in natuurrubber op de hand, gladde coating op

manchet
• Goede greep in zowel droge als natte omstandigheden door de

gerimpelde afwerking
• Grote soepelheid en beweeglijkheid
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 300 mm en dikte: 1,25 mm
• Kleur: blauw
• Maten: 7 t/m 11

Ansell Emperor Mediumweight 
handschoen

4121 ABCKL

ME107, lengte 610 mm - Art.nr.: 1.86.157.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Niet gevlokte katoenen drager
• Gerolde boord en gladde afwerking
• Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
• AQL 0,65 (EN 374)
• Dikte: 1,20 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 7½ t/m 10½

ME104, 
lengte 432 mm

Art.nr.: 1.86.154.00
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Ansell Duzmor Plus 87-600 
handschoen

x010

Art.nr.: 1.90.864.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Niet gevlokt
• Ongevoerde, niet gevlokte natuurrubber, 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

• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 305 mm en dikte: 0,43 mm
• Kleur: natuurkleurig
• Maten: 6½-7 t/m 9½-10

Ansell Featherweight Plus G31H 
handschoen

2010 AKL

Art.nr.: 1.86.120.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Niet gevlokt
• Reliëf met groot diamantpatroon voor een goede greep op droge

voorwerpen
• Sterk materiaal dat toch een goede vingergevoeligheid biedt
• Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor

goede scheurweerstand
• Uitstekende soepelheid en comfort en een goede beweeglijkheid
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 320 mm en dikte: 0,35 mm
• Kleur: naturel
• Maten: 6½ t/m 9½

Ansell Bi-Colour 87-900 handschoen

x120 AKL

Art.nr.: 1.90.889.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-neopreen-coating
• Gevlokte katoenen drager
• 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
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 323 mm en dikte: 0,68 mm
• Kleur: groen/geel
• Maten: 6½-7 t/m 10½-11

Ansell Universal Plus handschoen

x010

87-650, geel - Art.nr.: 1.90.863.00
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• 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
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 305 mm en dikte: 0,40 mm
• Maten: 6½-7 t/m 9½-10

87-665, blauw
Art.nr.: 1.90.860.00*
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Ansell AlphaTec 58-128 handschoen 

x121

Art.nr.: 1.90.207.00
• Handschoen met nitril-coating
• Nylon drager
• De dunne nitrilbarrière zorgt voor superieure handbescherming tegen

contact met irriterende vloeistoffen, terwijl de Ansell Grip Technology
het manipuleren van kleine geoliede of natte onderdelen gemakkelijker
maakt

• Het ontwerp combineert een soepele gebreide voering met open
maas met een elastische nitrilcoating voor meer beweeglijkheid,
vingergevoeligheid en comfort

• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 280 mm en dikte: 0,175 mm
• Kleur: antraciet/groen
• Maten: 7 t/m 11

Ansell AlphaTec Aquadri handschoen 

4101 JKL

58-330, lengte 320 mm - Art.nr.: 1.90.210.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Aquadri drager
• Opgebouwd uit twee lagen om de handen langer droog te houden
• De superieure nitrilfi lm biedt geavanceerde chemische bescherming

tegen accidentele blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen,
sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten

• AQL 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,65 mm (model 58-330) en 0,80 mm (model 58-335)
• Kleur: zeegroen (model 58-330) en glasgroen (model 58-335)
• Maten: 7 t/m 11

58-335, lengte 380 mm
Art.nr.: 1.90.211.00*

Ansell AlphaTec handschoen 

4121 JKL

58-530W, lengte 305 mm - Art.nr.: 1.90.200.00
• Handschoen met nitril-coating
• Model 58-530W en 58-535W voorzien van witte nylon drager (voor

binnen) en model 58-530B en 58-535B voorzien van zwarte acryl
drager (voor buiten)

• Een unieke combinatie van greep en chemische weerstand
• Goede grip op natte of geoliede voorwerpen (Ansell Grip Technology)
• Antistatisch volgens EN 1149
• AQL 0,65 (EN 374)
• Kleur: antraciet/groen
• Maten: 7 t/m 11

58-535W,
lengte 356 mm

Art.nr.: 1.90.201.00

58-530B,
lengte 305 mm

Art.nr.: 1.90.205.00*

58-535B,
lengte 356 mm

Art.nr.: 1.90.206.00*
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Ansell Sol-Vex 37-185 handschoen

4102 AKL

Art.nr.: 1.90.374.00
• Handschoen met nitril-coating
• 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
• Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde

schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort
• Ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar

bijtende chemicaliën voorkomen
• De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert,

omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden
• Niet gevlokt
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 455 mm en dikte: 0,56 mm
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 11

Ansell Sol-Vex 37-675/37-676/37-695 
handschoen

4101 JKL
37-675
37-676

AJL
37-695

37-675, zandkorrel, 330 mm - Art.nr.: 1.90.373.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge

omstandigheden
• De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog
• AQL 0,65 (EN 374)
• Dikte: 0,38 mm (model 37-695 is 0,425 mm)
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 11 (model 37-675 vanaf 6)

37-676, omgekeerde
ruit, 330 mm

Art.nr.: 1.90.376.00

37-695, omgekeerde
ruit, 380 mm

Art.nr.: 1.90.375.00

Ansell AlphaTec 58-430/58-435 
handschoen

4001
58-435

3001
58-430

AJKL
58-435

JKL
58-430

58-435, lengte 380 mm - Art.nr.: 1.90.213.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Ansell Grip Technology voor optimale greep bij het hanteren van

geoliede of natte voorwerpen
• Meer soepelheid dankzij het nitril met een voering in gevlokt katoen
• Antistatisch volgens EN 1149
• AQL 0,65 (EN 374)
• Dikte 0,25 mm (model 58-430) en 0,40 mm (model 58-435)
• Kleur: antraciet/zeegroen (58-430) en antraciet/glasgroen (58-435)
• Maten: 7 t/m 11

58-430,
lengte 320 mm

Art.nr.: 1.90.212.00*

Ansell AlphaTec 58-270 handschoen

x131 JKL

Art.nr.: 1.90.203.00
• Handschoen met nitril-coating
• Nylon drager
• De dunne, dubbelwandige nitrilcoating en de naadloze nylonvoering

van 15 steken per inch bieden de gebruikers uitstekende
vingergevoeligheid en soepelheid

• In een omgeving met chemicaliën, oliën en vetten biedt deze
handschoen de beste greep dankzij de Ansell Grip Technology

• Antistatisch volgens EN 1149
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 300 mm
• Kleur: antraciet/groen
• Maten: 6 t/m 11
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Ansell ProFood 79-340 handschoen

2001

Art.nr.: 1.90.790.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Geschikt voor contact met vette voedingsmiddelen
• Veilig voor zowel de voedingsmiddelen als de handen van de arbeiders
• Nitril handschoen. Bevat geen natuurrubber
• Uitstekende mechanische en chemische eigenschappen
• Blijft zeer soepel, ook in een koude omgeving
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 300 mm en dikte: 0,30 mm
• Kleur: groen
• Maten: 6½-7 t/m 9½-10

Ansell VersaTouch 37-501 handschoen

3101 AJKL

Art.nr.: 1.90.351.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Open manchet laat de lucht circuleren om de hand koel te houden
• Uitstekend bestand tegen veel oplosmiddelen en chemicaliën op basis

van olie
• Soepele en comfortabele handschoen met grote beweeglijkheid
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 330 mm en dikte: 0,42 mm
• Kleur: blauw
• Maten: 6½ t/m 10½

Ansell Sol-Knit handschoen

4111 x1xxxx

39-124, lengte 350 mm - Art.nr.: 1.90.394.00
• Handschoen met nitril-coating
• Interlock katoenen drager
• Deze erg stevige handschoen biedt een optimaal gebruikscomfort

dankzij haar natuurlijke vorm
• 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

• AQL 1,0 (EN 374)
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 10

39-122,
lengte 310 mm

Art.nr.: 1.90.392.00

Ansell Sol-Vex 37-900 handschoen

4102 AKL

Art.nr.: 1.90.377.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte drager
• De ontwikkelde nitrilfolie is sterker en biedt een hogere chemische

weerstand
• Presteert in permeatietests beter dan alle bestaande nitrilhandschoenen
• De volledige productie wordt getest: elke handschoen wordt

onderworpen aan een lektest en op defecten gecontroleerd voor de
verzending

• De gegarandeerde productkwaliteit betekent dat de handschoenen in
volle vertrouwen kunnen worden gebruikt in gevaarlijke situaties

• AQL 0,065 (EN 374)
• Lengte: 380 mm en dikte: 0,425 mm
• Kleur: rood
• Maten: 7 t/m 11
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Mapa Ultranitril handschoen

4101
492

4102
493

AJKL

492, lengte 320 mm, dikte 0,38 mm - Art.nr.: 1.88.492.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte drager
• Recht manchet
• Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
• Goede mechanische weerstand en langdurige chemische bescherming
• AQL 0,65 (EN 374) (Ultranitril 493: AQL 1,5)
• Kleur: groen
• Maten: 6 t/m 11 (Ultranitril 493 leverbaar vanaf 8 t/m 10)

493, lengte 390 mm, 
dikte 0,55 mm

Art.nr.: 1.88.493.00*

Mapa Stansolv AK-22 381 handschoen

3121 AJKL x1xxxx

Art.nr.: 1.88.381.00
• Handschoen met nitril-coating
• Katoenen drager
• Extreem soepel, dankzij de unieke Mapa Professionnel Multi-lagen

methode
• Reliëftextuur voor betere grijpvastheid op vochtige voorwerpen
• Verbeterd comfort en thermische isolatie, dankzij de katoenvlokken

voering
• Textielversteviging
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 355 mm en dikte: 0,85 mm
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 11

KCL Camatril 730 handschoen

3001 AJL

Art.nr.: 1.95.730.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Goede vingergevoeligheid en temperatuurbestendigheid
• Uitstekende bestendigheid tegen vele gevaarlijke stoffen
• Absoluut siliconenvrij en lakindifferent
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 310 mm en dikte: 0,4 mm
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 11

M-Safe Nitrile-Chem 41-200
handschoen

4002 AJK

Art.nr.: 1.41.200.00
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• De katoenvlokvoering optimaliseert het draagcomfort
• Bestand tegen vele oplosmiddelen
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 330 mm en dikte: 0,40 mm
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 11
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uvex profastrong NF33 handschoen

4101 AJKL

Art.nr.: 1.91.600.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Deze nitril handschoen biedt bescherming bij de omgang met zuren,

vet en oplossingsmiddelen
• Goede grip bij natte werkzaamheden
• Goede vingergevoeligheid
• AQL 4,0 (EN 374)
• Lengte: 330 mm en dikte: 0,38 mm
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 10

uvex rubiflex S XG handschoen

3121 JKL

XG27B, lengte 270 mm - Art.nr.: 1.91.525.00
• Handschoen met speciaal NBR + XG-coating
• Interlock katoenen drager
• Een lichte handschoen met innovatieve Xtra Grip Technologie
• Combineert bescherming en grip met uitzonderlijk draagcomfort
• Goede weerstand tegen vet, mineraalolie en een groot aantal

chemicaliën
• AQL 4,0 (EN 374)
• Dikte: 0,40 mm
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 8 t/m 11

XG35B, lengte 350 mm
Art.nr.: 1.91.530.00*

uvex rubiflex S handschoen

2121 JKL

NB40S, lengte 400 mm - Art.nr.: 1.91.520.00*
• Handschoen met NBR-coating
• Interlock katoenen drager
• Goede weerstand tegen zuren, loog, mineraalolie, oplosmiddelen en

een groot aantal chemicaliën
• Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
• Anatomisch gevormd en zeer flexibel
• AQL 4,0 (EN 374)
• Dikte: 0,40 mm (model NB80S is 0,50 mm)
• Kleur: groen
• Maten: 8 t/m 11

NB35S, 
lengte 350 mm

Art.nr.: 1.91.515.00*

NB27S, 
lengte 270 mm

Art.nr.: 1.91.510.00*

NB80S, 
lengte 800 mm

Art.nr.: 1.50.185.00

Ansell VersaTouch 37-520 handschoen

3101 JKL

Art.nr.: 1.90.353.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Superieur verhoogd greepprofiel om voorwerpen veilig te manipuleren
• Uitstekend bestand tegen veel oplosmiddelen en chemicaliën op basis

van olie
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 345 mm en dikte: 0,35 mm
• Kleur: blauw
• Maten: 6½ t/m 10½
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Ansell Neotop 29-500 handschoen

3121 AKL

Art.nr.: 1.90.290.00
• Handschoen met neopreen/natuurrubberlatex-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Middelzware chemische bescherming gecombineerd met uitstekende

soepelheid en gebruiksgemak
• 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 solvents
• Superieure soepelheid, bevat natuurrubber
• Zacht, comfortabel en absorberend
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 300 mm en dikte: 0,75 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 7 t/m 11

Ansell Scorpio 09-922/09-924/ 
09-928/09-430 handschoen

3121 AKL

09-922, lengte 300 mm - Art.nr.: 1.90.095.10
• Handschoen met neopreen-coating
• Jersey katoenen drager
• Beschermt tegen een hele reeks oliën, zuren, bijtende producten,

alcoholen en talrijke oplosmiddelen
• Comfortabele, anatomisch gevormde handschoen
• Gladde afwerking
• AQL 1,0 (EN 374)
• Kleur: zwart
• Maten: 10

09-924,
lengte 350 mm

Art.nr.: 1.90.096.10

09-928,
lengte 450 mm

Art.nr.: 1.90.097.10

09-430,
lengte 800 mm

Art.nr.: 1.90.098.10

Ansell Scorpio 08-352/08-354 
handschoen

3121 AKL

08-352, lengte 300 mm - Art.nr.: 1.90.082.00
• Handschoen met neopreen-coating
• Interlock katoenen drager
• 100% vloeistofdicht
• Zachte, meebewegende interlock voering zonder naden in het werkvlak
• Uitstekende greep op natte materialen
• Geruwd
• AQL 1,0 (EN 374)
• Kleur: groen
• Maten: 8 t/m 10

08-354,
lengte 350 mm

Art.nr.: 1.90.084.00*

KCL Camapren 720 handschoen

1111 AKL

Art.nr.: 1.95.720.00
• Handschoen met chloropreen/neopreen-coating met natuurlatex

binnenlaag
• Gevlokte katoenen drager
• Stretchboord
• Goede vingergevoeligheid
• Goede grip bij vette en olieachtige delen
• Grote flexibiliteit bij lage temperaturen
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 300 mm en dikte: 0,65 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 7 t/m 11
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HANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - NEOPREEN

Mapa Technic 420/450 handschoen

3121 AJKL

420, lengte 310 mm - Art.nr.: 1.88.420.00
• Handschoen met neopreen-coating met natuurlatex binnenlaag
• Voorzien van gevlokte katoenen drager
• Recht manchet
• Goede grijpvastheid dankzij de geprofi leerde textuur
• Bijzonder soepele handschoen met bewegingsvrijheid voor standaard

chemische bescherming
• AQL 0,65 (EN 374)
• Dikte: 0,75 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 6 t/m 10

450, lengte 410 mm
Art.nr.: 1.88.450.00

Mapa Technic 401 handschoen 

2110 AKL

Art.nr.: 1.88.401.00
• Handschoen met neopreen-coating met natuurlatex binnenlaag
• Gevlokte katoenen drager
• Recht manchet
• Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
• Tactiele gevoeligheid voor lichte chemische bescherming
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 310 mm en dikte 0,55 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 7 t/m 10

M-Safe Neo-Chem 41-090 handschoen

3121 AKL

Art.nr.: 1.41.090.00
• Handschoen met neopreen-coating
• Gevlokte katoenen drager
• Geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden
• Goede mechanische en chemische weerstand
• Ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij

lage temperatuur zijn voortreffelijke elasticiteit
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 300 mm en dikte: 0,66 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 8 t/m 11

catalogus2016_1.indd   69 10-04-17   11:41



70ARM- EN HANDBESCHERMING

HANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - PVA/HPPE/VITON

KCL Vitoject 890 handschoen

3101 DFG

Art.nr.: 1.95.890.00*
• Handschoen met viton-coating
• Rolrand
• Gladde afwerking
• Gepoederd
• Zeer goede bestendigheid tegen agressieve en giftige stoffen
• Zeer hoge gasdichtheid
• Zeer goede temperatuurbestendigheid
• Hoog ozon en UV bestendigheid van het materiaal
• Ruime pasvorm maakt het dragen van een onderhandschoen mogelijk

(hittebescherming)
• 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
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 350 mm en dikte: 0,7 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 8 t/m 11

Ansell ChemTek 38-628 handschoen

2101 DFL

Art.nr.: 1.90.156.00*
• Handschoen met viton/butylpolymeer-coating
• Maximale bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën
• Biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën,

zonder in te boeten aan vingergevoeligheid of comfort
• Biedt superieure bescherming tegen alifatische, gehalogeniseerde

en aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, xyleen) en
geconcentreerde minerale zuren

• Handschoen is verrassend soepel en biedt daardoor uitmuntende
vingergevoeligheid

• Een natuurlijke, gebogen, ergonomische vorm en een zacht oppervlak
• Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep
• Ze bevatten geen latexproteïnen, zodat er voor latexallergie geen

gevaar is
• Gerolde boord en gladde afwerking
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 350 mm en dikte: 0,70 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 9 en 10

Ansell Barrier 02-100 handschoen

ABC

Art.nr.: 1.90.021.00*
• Chemisch bestendige coating (HPPE gelamineerde film)
• Anatomisch en ergonomisch gevormd
• Een coating uit vijf 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

• 100% geïnspecteerd. Elke handschoen ondergaat een luchtdruktest
• Poedervrij
• Gladde afwerking
• AQL 0,062 (EN 374)
• Lengte: 395 mm en dikte: 0,062 mm
• Kleur: wit
• Maten: 6 t/m 11

Ansell PVA 15-554 handschoen

3121 BCD

Art.nr.: 1.90.154.00
• De coating van polyvinylalcohol presteert beter dan de meeste andere

types chemisch bestendige handschoenen
• 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. Gemakkelijker te manipuleren en minder
vermoeiend om dragen

• Zachte tricot voering in twee delen. Beschermt de hand en slorpt
transpiratie op

• Kaphandschoen met gladde afwerking en interlockkatoen voering
• Antistatisch volgens EN 1149
• OPGELET! Deze handschoen NIET gebruiken in water of met

waterhoudende oplosmiddelen
• AQL 1,0 (EN 374)
• Lengte: 355 mm
• Kleur: rood
• Maten: 9 en 10
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HANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - BUTYLHANDSCHOENEN OLIE- EN/OF CHEMISCH BESTENDIG - PVA/HPPE/VITON

uvex profabutyl B05R handschoen

2010 BIK

Art.nr.: 1.91.630.00*
• Handschoen met butyl-coating
• Deze uit 100% butylrubber vervaardigde handschoen biedt met name

een goede bescherming tegen esters en ketonen
• 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 esters, ketonen, 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

• AQL 4,0 (EN 374)
• Lengte: 350 mm en dikte: 0,50 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 8 t/m 11

Ansell ChemTek handschoen

1000
38-514

2010
38-520

BIK

38-520, dikte 0,50 mm - Art.nr.: 1.90.157.00*
• Handschoen met butylpolymeer-coating
• Biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën
• Soepel en uitmuntende vingergevoeligheid
• Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep
• Gerolde boord en ruwe afwerking
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 350 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 7 t/m 11

38-514,
dikte 0,35 mm

Art.nr.: 1.90.158.00*

KCL Butoject 897 handschoen

2000 BCI

Art.nr.: 1.95.897.00*
• Handschoen met butyl-coating
• Rolrand
• Geruwd
• Gepoederd
• Voldoet aan de eisen van de te ontwerpen norm EN 16350 voor

veiligheidshandschoenen tegen electrostatische risico‘s, type A
• Goede houdbaarheid
• Goede grip door geruwd oppervlak
• Biedt bescherming bij bijzonder fijngevoelige werkzaamheden
• Zeer goede bescherming voor bijzonder gevaarlijke chemicaliën
• Goed draagcomfort
• Zeer goede temperatuurflexibiliteit
• Goede mechanische eigenschappen
• Goede gasdichtheid
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 360 mm en dikte: 0,47 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 7 t/m 11

KCL Butoject 898 handschoen

0010 BCI

Art.nr.: 1.95.898.00
• Handschoen met butyl-coating
• Rolrand
• Glad
• Gepoederd
• Zeer goede bescherming voor bijzonder gevaarlijke chemicaliën
• Zeer goede temperatuurflexibiliteit
• Goede mechanische eigenschappen
• Goede gasdichtheid
• Goede houdbaarheid
• Geproduceerd d.m.v. vulkoject procédé
• Gasdicht (voldoet aan NAVO eisen)
• Ruime pasvorm maakt het dragen van onderhandschoen mogelijk
• Hergebruik mogelijk door speciaal reinigingsprocédé bij bepaalde

chemische stoffen
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 350 mm en dikte: 0,7 mm
• Kleur: zwart
• Maten: 8 t/m 11
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HANDSCHOENEN LASWERKZAAMHEDEN - MIG/MAG-LASSEN

Ansell ActivArmr WorkGuard 43-216 
lashandschoen

3243 413x4x Type A

Art.nr.: 1.89.416.00*
• Gemaakt van slijtagevast leder, met een palmversteviging voor

meer schuurweerstand. De naden in Kevlar zijn versterkt met stukjes
koeienhuid

• Ideaal voor talrijke en zeer diverse toepassingen die thermische
bescherming vereisen, met superieure duurzaamheid en goede
bescherming tegen snijden, perforaties en schuren

• Comfortabel om te dragen door de zachte jerseyvoering van de palm en
de manchet in denimkatoen

• Kleur: geel
• Maten: 9 t/m 11

M-Safe Premium Welder 53-800
lashandschoen

4244 413244 Type A

Art.nr.: 1.53.800.00
• Gemaakt van soepel rundnerf en rundsplitleder met een verlengde kap
• Totale lengte 40 cm
• 5-vinger model
• Gepolsterde palm voor meer comfort en bescherming en een

palmversterking
• Ingezette ("Keystone") duim voor maximale anatomische vorming
• Handschoen geheel kevlar gestikt
• Uitgevoerd met een zware molton voering
• Ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden
• Kleur: naturel/bruin
• Maten: 10 en 11

Lashandschoen van rood splitleder met 
Kevlar garen gestikt en lange kap

4143 Type A

Art.nr.: 1.53.122.20
• Gemaakt van splitleder
• Kevlar garen gestikt
• Molton gevoerd
• 5-vinger model
• Extra lange kap (totaallengte handschoen: 55 cm)
• Ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden
• Kleur: rood
• Maat: 10

Lashandschoen van rood splitleder

3244 413x4x Type A

5-vinger model met Kevlar garen gestikt - Art.nr.: 1.53.122.00
• Gemaakt van splitleder
• Molton gevoerd
• Lengte handschoen: 35 cm
• Ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden
• Kleur: rood
• Maat: 10

5-vinger model zonder
Kevlar garen gestikt
Art.nr.: 1.53.110.00

3-vinger model zonder
Kevlar garen gestikt
Art.nr.: 1.53.322.00
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HANDSCHOENEN LASWERKZAAMHEDEN - MIG/MAG-LASSEN HANDSCHOENEN LASWERKZAAMHEDEN - TIG-LASSEN

Lashandschoen van grijs 
schaapsnappa leder

2112 412231

Art.nr.: 1.53.740.15
• Gemaakt van geheel schaapsnappa leder
• 15 cm splitlederen kap
• 5-vinger model
• Geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• Maten: 10 (1.53.740.15) en 11 (1.53.740.16)

Lashandschoen van grijs nerfleder

3x4x 413244

Art.nr.: 1.53.640.15
• Gemaakt van nerfleder
• 15 cm splitlederen kap
• 5-vinger model
• Ook eventueel geschikt voor MIG/MAG-laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• Maat: 10

Lashandschoen van grijs  
nerf-/splitleder

3x4x 413244

15 cm kap - Art.nr.: 1.53.540.15
• Palm en wijsvinger gemaakt van nerfleder
• Rugzijde gemaakt van splitleder
• 5-vinger model
• Ook eventueel geschikt voor MIG/MAG-laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• Maat: 10

8 cm kap
Art.nr.: 1.53.540.00

Lashandschoen van grijs splitleder

4x4x 413244

Art.nr.: 1.53.150.15
• Gemaakt van splitleder
• 15 cm kap
• 5-vinger model
• Ook eventueel geschikt voor MIG/MAG-laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• Maat: 10
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HANDSCHOENEN LASWERKZAAMHEDEN - TIG-LASSEN

Ansell ActivArmr 43-217 
lashandschoen 

2121 41xx4x Type B

Art.nr.: 1.89.417.00*
• Geschikt voor TIG-lassen, om te slijpen en te solderen en voor

metaalproductie en onderhoud
• Handschoen beschermt tegen hitte, vlammen, gensters en lasspatten
• Het 3-dimensionale duimontwerp verbetert aanzienlijk de beweeglijkheid

voor nauwkeurige controle bij het lassen
• Het hoogwaardige volnerfl eer en de randen met para-amidegaren

maken de handschoen duurzaam in het gebruik
• Lange manchet in rundssplitleer beschermt de voorarmen
• Kleur: geel/wit
• Maten: 9 t/m 11

M-Safe Weld-Deer 53-847
lashandschoen

2111 412x4x

Art.nr.: 1.53.847.10
• Gemaakt van hertenleder
• 12 cm splitkap
• 5-vinger model
• Geschikt voor zeer fi jne laswerkzaamheden
• Kleur: geel/naturel
• Maat: 10

Lashandschoen van grijs geitenleder 

2122 412241

Art.nr.: 1.53.735.10
• Gemaakt van geitenleder
• Kevlar garen gestikt
• 10 cm splitlederen kap
• 5-vinger model
• Geschikt voor zeer fi jne laswerkzaamheden
• Kleur: grijs
• Maat: 10
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HANDSCHOENEN HITTEWERENDHANDSCHOENEN LASWERKZAAMHEDEN - TIG-LASSEN

Heatbeater 17 handschoen

2x4x 34xxxx

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.500.30
• Vloeistofdichte 5-vinger handschoen met een service temperatuur tot 600°C
• Contacttijd 19 sec. bij 500°C
• Handschoen is na confectie vloeistofdicht gecoat
• De handschoen mag niet worden gewassen
• Gebruikte materialen palmzijde: IHR gecoat Para-Aramide weefsel en

Light duty Para-Aramide vilt
• Gebruikte materialen rugzijde: IHR gecoat Para-Aramide en Light Duty

Para-Aramide vilt
• Kleur: zilvergrijs
• Maat: 10

Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.56.500.40

Heatbeater 8 handschoen

2x4x 44xx34

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.590.30
• Robuuste 5-vinger handschoen met een service temperatuur tot 900°C
• Contacttijd 27 sec. bij 500°C
• De handschoen heeft een goede resistentie tegen lasspatten en

gesmolten metaalspatten
• De handschoen mag niet worden gewassen
• Gebruikte materialen palmzijde: IHR gecoat glasweefsel, Volumineus

glasweefsel en Light duty Para-Aramide vilt en materialen rugzijde:
IHR gecoat glasweefsel en Light duty Para-Aramide vilt

• Kleur: zilvergrijs
• Maat: 10

Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.56.590.40

Heatbeater 2 handschoen

1244 43xxxx

Lengte 320 mm - Art.nr.: 1.56.380.30
• Comfortabele handschoen met een service temperatuur tot 600°C
• Contacttijd 14 sec. bij 500°C, 19 sec. bij 350°C en 26 sec. bij 250°C
• 5-vinger handschoen geheel vervaardigd uit heavy duty Para-Aramide vilt
• De handschoen heeft een goede mechanische resistentie en heeft tevens

een goede snijbestendigheid en perforatiebestendigheid
• Materialen palmzijde: Heavy duty Para-Aramide vilt en Light Duty

Para-Aramide vilt en materialen rugzijde: Heavyduty Para-Aramide vilt
• Kleur: geel
• Maat: 10

Lengte 420 mm
Art.nr.: 1.56.380.40

Heatbeater 12 handschoen

2x4x x3xxxx

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.440.30
• Soepele, goed isolerende 5-vinger handschoen met een service

temperatuur tot 600°C
• Contacttijd 11 sec. bij 500°C, 15 sec. bij 350°C en 21 sec. bij 250°C
• De handschoen heeft een goede isolatiewaarde voor een handschoen

met grote souplesse
• Geadviseerd wordt de handschoen niet te wassen
• Gebruikte materialen palm- en rugzijde: Para-Aramide lussenbreisel en

geruwd viscose breisel
• Maat: 10

Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.56.440.40
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HANDSCHOENEN HITTEWEREND

Mapa Temp-Dex 720 handschoen 

4343 x2xxxx

Art.nr.: 1.88.720.00*
• Handschoen met nitril-coating
• Coating met puntreliëf op de palm en de vingers
• Naadloze textielversteviging van aramidevezels
• Behendigheid en weerstand tegen snijden, voor optimale thermische

bescherming
• Maximale aanbevolen temperatuur: 250°C
• Kleur: zwart/oranje
• Maten: 7, 9 en 11

Heatbeater 18 handschoen 

3x3x 44xxxx

Lengte 300 mm - Art.nr.: 1.56.700.30
• Gealuminiseerde Cryogeen handschoen met een service temperatuur

van -180°C tot 600°C
• Contacttijd 21 sec. bij 500°C
• 5-vinger handschoen vervaardigd uit hoogwaardig gealuminiseerd

Para-Aramide weefsel
• Biedt bescherming waar ontsnappend vloeibaar stikstof onder druk

vrijkomt in gasvorm, maar mag niet worden ingezet om te werken in
vloeibaar stikstof en mag niet worden gewassen

• Kleur: zilvergrijs
• Maat: 10

Lengte 400 mm
Art.nr.: 1.56.700.40*

Lengte 450 mm
Art.nr.: 1.56.700.45*

Ansell Crusader Flex handschoen 

2241 2241B x2xxxx

42-474, lengte 330 mm - Art.nr.: 1.90.421.00
• Handschoen met nitril-coating
• Polyester/ongewoven polyester/katoenen drager
• Uitstekende bescherming en comfort bij gematigde hitte
• Ontwikkeld om hete voorwerpen (tot 180°C) kortstondig te manipuleren
• Hoge bescherming tegen snijden, schuren en  kleine verwondingen
• Betere greep op droge en geoliede oppervlakken
• Comfortabel en soepel, transpiratie-absorberende binnenzijde in

ongeweven vilt
• Kleur: grijs
• Maten: 8 t/m 10

42-445,
lengte 240 mm

Art.nr.: 1.90.420.00*
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HANDSCHOENEN HITTEWERENDHANDSCHOENEN HITTEWEREND

Rostaing Fighter 4BKV 
brandweerhandschoen 

3243 4131xx

Art.nr.: 1.56.483.00*
• Soepel vlamwerend rundnerfl eder 1 mm
• Gestikt met Kevlar garen
• 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
• Kleur: zwart
• Maten: 6 t/m 12

Rostaing QW25BKVMAA 
brandweerhandschoen 

3232 4131xx

Art.nr.: 1.56.482.00
• Vlamwerend rundnerfl eder, 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
• Kleur: zwart
• Maten: 8 t/m 12

Mapa Temp-Dex 710 handschoen 

4111 x1xxxx

Art.nr.: 1.88.710.00
• Handschoen met nitril-coating
• Coating met puntreliëf op de palm en de vingers
• Naadloze textielversteviging
• Hoge behendigheid en thermische bescherming
• Maximale aanbevolen temperatuur: 125°C
• Kleur: zwart/fl uo geel
• Maten: 7, 9 en 11
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HANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIG

Showa 451 handschoen

2241 010

Art.nr.: 1.11.599.00
• Handschoen met natuurlijke latex-coating
• Acryl/katoen/polyester drager
• Elastische rand
• Volledig ruw oppervlak
• Een comfortabele, soepele, slijtvaste handschoen die zeer aangenaam

is om te dragen bij koud weer
• Beschermt de hand in vochtige omgevingen of tegen agressieve

detergenten of alcoholen
• Ademende handrug om transpireren te verminderen
• Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
• Minder snel vuil wordende kleur
• Kleur: donkergrijs/grijs
• Maten: 7 (S) t/m 10 (XL)

M-Safe Coldgrip 47-180/47-185
handschoen

2231 x1x

47-180, zwart/grijs - Art.nr.: 1.47.180.00
• Handschoen met latex-coating
• Polyamide drager
• Handschoen met gebreide grijze drager en een geruwde latex coating

houdt de lichaamswarmte vast waardoor de handschoen uitstekend kan
worden ingezet bij lage temperaturen

• Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden
• De gele fluo kleur van model Hi-Viz 47-185 biedt een uitstekende

zichtbaarheid
• Maten: 8 t/m 11

Hi-Viz 47-185, 
blauw/fluo geel

Art.nr.: 1.47.185.00

M-Safe Maxx-Grip Winter 47-270
handschoen

1221 01x

Art.nr.: 1.47.270.00
• Handschoen met latex foam-coating
• Acryl drager
• Comfortabele werkomstandigheden bij lage temperaturen
• 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
• De oranje fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• Kleur: grijs/fluo oranje
• Maten: 9 en 10

OXXA X-Grip-Thermo 51-850 
handschoen

2242 010

Art.nr.: 1.51.850.00
• Handschoen met latex foam-coating
• Acryl drager
• De X-Grip-Thermo is met zijn naadloos gebreide drager uitermate

geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen
• De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm
• Handschoenen hebben uitstekende grip, zelfs in de aanwezigheid van

vloeistoffen, oliën en/of vetten
• Gebreide polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
• Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede

absorptie van de transpiratie
• De oranje fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• Kleur: grijs/fluo oranje
• Maten: 8 t/m 11
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HANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIGHANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIG

uvex unilite thermo HD handschoen

3231 12x

Art.nr.: 1.91.045.00
• Handschoen met PVC-coating
• Nylon drager
• Handschoen onderscheidt zich door de extreem duurzaam PVC-coating

die een uitstekende grip biedt
• Goede droge en natte grip
• Zeer flexibele handschoen
• De voering van katoen (badstof) en acryl aan de binnenzijde zorgt

voor een goede koude isolatie
• Kleur: zwart/fluo oranje
• Maten: 8 t/m 11

uvex unilite thermo plus handschoen

3231 010

Art.nr.: 1.91.040.00
• Handschoen met HPT (Hydropellent Technology) coating
• Polyamide/elasthaan drager
• Deze koude beschermende handschoen beschikt over een extreem

robuuste coating die flexibel blijft bij koude temperaturen
• De voering van acryl en wol aan de binnenzijde zorgt voor een hoog

draagcomfort
• Kleur: zwart
• Maten: 8 t/m 10

M-Safe Maxx-Grip Winter 47-280
handschoen

1231 010

Art.nr.: 1.47.280.00
• Handschoen met latex foam-coating
• Acryl drager
• Handschoen houdt de lichaamswarmte vast waardoor de handschoen

uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen
• ¾ gedompelde palm, waardoor de handschoen uitstekende grip heeft,

zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, ze houdt de flexibiliteit en
zachtheid

• Anatomisch gevormd, waardoor een goede pasvorm
• Kleur: zwart
• Maten: 9 en 10

OXXA X-Frost 51-860 handschoen

3232 020

Art.nr.: 1.51.860.00
• Handschoen met HPT (Hydropellent Technology) coating
• Nylon drager en acryl voering
• De ¾ HPT-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

• De X-Frost is met zijn naadloos gebreide voering van acryl uitermate
geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen

• De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm
• Zowel de drager als de coating zijn waterafstotend
• Gebreid polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
• Zeer soepele en flexibele handschoen, ook bij lage temperaturen
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 8 t/m 11
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Ansell Polar Grip 23-700 handschoen 

4221 211

Art.nr.: 1.90.238.00
• Handschoen met PVC-coating
• Polyurethaan/nylon/katoenen drager
• 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: fl uo oranje
• Maten: 9 en 10

M-Safe Cold-Grip 47-410 handschoen

4121 121 AJL

Art.nr.: 1.47.410.00
• Handschoen met PVC-coating
• Zachte naadloze binnenvoering
• Koudebestendig tot ca -20°C
• Lengte: 300 mm
• Kleur: rood
• Maten: 9 en 10

Mapa Temp-Ice 700 handschoen 

3222 02x

Art.nr.: 1.88.700.00
• Handschoen met nitril-coating
• Textiel drager
• Uitstekende grip bij hanteren van natte onderdelen
• Handschoen met speciale ¾ gecoate nitril-coating (Grip & Proof) en

tricot manchet
• De handschoen blijft droog tijdens werkzaamheden in natte

omstandigheden dankzij de waterdichtheid en waterafstotende
eigenschap op de strategische plaatsen van de handschoen

• Dankzij de isolerende textieldrager is de Temp-Ice 700 ideaal voor
werkzaamheden in een omgeving tot -10°C met behoud van comfort en
vingergevoeligheid

• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 7 t/m 10
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KCL IceGrip 691 handschoen 

2121 120

Art.nr.: 1.95.691.00
• Handschoen met PVC-coating
• Nylon drager
• Verwarmende binnenvoering uit Thinsulate
• Koudebescherming tot -50°C, ideaal voor in koelhuizen
• Zeer goed draagcomfort
• Extreem goed mechanisch te belasten
• Goede grip door nerven en fi jn geprofi leerd oppervlak
• Vocht afstotend
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 7 t/m 11

Ansell Winter Monkey Grip 
handschoen 

3121 3121B 111

23-191, tricot manchet - Art.nr.: 1.90.233.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Houdt de handen warm, droog en beschermd tegen schuren
• De PVC-coating stoot olie en vetten af en blijft soepel bij lage

temperaturen
• Uitstekende greep
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: bruin
• Maten: 10 en 11

23-193,
veiligheidsmanchet

Art.nr.: 1.90.234.00

Showa 460 handschoen 

3221 121

Art.nr.: 1.47.470.00
• Handschoen met PVC-coating
• Katoenen drager met vaste acrylvoering
• Volledige coating, extra coating over hele hand
• "Topstitch" rand
• Volledig ruw oppervlak
• 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
• Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
• Kleur: oranje
• Maten: 8 t/m 10
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M-Safe Knucklehead X10T handschoen

3122 110

Art.nr.: 1.60.030.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
• De warme 3M Thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij

werkzaamheden onder koude omstandigheden
• De handschoen is waterproof (vergelijkbaar met een ski-handschoen)
• PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
• Neopreen pads op de palm voor het dempen en absorberen van

schokken
• Thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde hand
• De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is ideaal voor het

wegvegen van transpiratie op het voorhoofd
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Uitstekende zichtbaarheid door contrasterende hi-viz kleuren
• Elastisch manchet
• Deze handschoen is ideaal voor in de offshore en olie- en chemie

industrie
• Kleur: zwart/fl uo geel-oranje
• Maten: 9 t/m 11

OXXA X-Mech-615 Thermo 
handschoen 

3122 11x

Art.nr.: 1.51.615.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
• De warme 3M Thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij

werkzaamheden onder koude omstandigheden
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste

foam verstevigingen
• De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de

handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
• De fl uorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal

voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fl uo geel
• Maten: 8 t/m 11

OXXA X-Mech-605 Thermo 
handschoen 

3122 11x

Art.nr.: 1.51.605.00
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin
• De warme 3M Thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij

werkzaamheden onder koude omstandigheden
• De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand.

Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste

foam verstevigingen
• Velcro sluiting zorgt voor fl exibele pasvorm
• De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende

pasvorm maken deze handschoen tot de ideale keuze
• Kleur: zwart
• Maten: 8 t/m 11

PVC 47-500 handschoen 

3121 121

Art.nr.: 1.47.500.00
• Handschoen met PVC-coating
• Jersey katoenen drager
• Gebreid tricot manchet
• Koudebestendig tot ca -20°C
• Waterdicht
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: 10
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Meubellederen winterhandschoen

3123

Art.nr.: 1.47.190.00
• Handschoen is gemaakt van meubelleder
• Zware boa-voering
• 7 cm kap
• Maten: 10

Rundsplitlederen winterhandschoen 
met gele kap

4143 11x

Art.nr.: 1.47.040.00
• Handschoen is gemaakt van rundsplitleder
• Dikke foamvoering
• 7 cm kap
• Kleur: bruin/geel
• Maat: 10

Nerflederen chauffeurshandschoen  
met flanel voering

3143 x10

Art.nr.: 1.47.150.00
• Handschoen gemaakt van rundnerfleder
• Flanel gevoerd
• Elastisch manchet
• Multifunctioneel inzetbaar
• Kleur: geel
• Maten: 10 en 11

M-Safe Bald Eagle Winter 47-165
handschoen

2111 11x

Art.nr.: 1.47.165.00
• Handschoen is voorzien van een premium varkensnerflederen palm
• De warme 3M Thinsulate voering maakt deze handschoen ideaal bij

werkzaamheden onder koude omstandigheden
• Blauwe stretch rugzijde
• Velcro sluiting
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 9 (M) t/m 12 (XXL)
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Rondgebreide acryl handschoen  
en polsmof

Rondgebreide acryl handschoen - Art.nr.: 1.14.372.00
• Gemaakt van 100% acryl
• Handschoen is met manchet
• Polsmof is zonder vingers
• Kleur: blauw
• Maat: 10

Rondgebreide acryl 
polsmof

Art.nr.: 1.14.371.00

Ansell VersaTouch Insulator 
handschoen

113x
78-103

313x
78-203

113XB
78-103

313XB
78-203

010

78-103 - Art.nr.: 1.90.786.00
• De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie

om comfortabeler te werken
• Gebreide (10 gauge) handschoen met tricot manchet
• Handschoenen beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden

gedragen onder de handschoenen die of tegen vloeistoffen, of tegen
snijden beschermen

• Latexvrij, geen risico op allergieën van Type 1
• Kleur: blauw
• Maten: 7 en 9

78-203,
met PVC-noppen

Art.nr.: 1.90.787.00

Ansell proFood Thermastat 78-110 
handschoen

214x 010 x1xxxx

Art.nr.: 1.90.784.00
• Gebreide (13 gauge) thermische handschoen met Thermolite/spandex

voering
• Lichte, elastische thermische beschermingshandschoen voor de

behandeling van koude voorwerpen
• Holle vezels bieden grotere isolatie en warmte
• Kan als volwaardige handschoen of als voering worden gedragen
• Uitsluitend gemaakt van stoffen die toegelaten zijn in een omgeving

met voedingswaren
• Kleur: wit
• Maten: 7 en 9

Ansell Therm-A-Knit 78-101 
handschoen

214x 010 x1xxxx

Art.nr.: 1.90.783.00
• Gebreide (13 gauge) thermische handschoen met Thermolite/

spandex voering
• Lichte, elastische thermische beschermingshandschoen voor de

behandeling van koude voorwerpen
• Holle vezels bieden grotere isolatie en warmte
• Kan als volwaardige handschoen of als voering worden gedragen
• De naadloze Therm-A-Knit handschoenen veroorzaken geen

ongemakken of irritatie
• Kleur: blauw
• Maten: 7 en 9
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Ansell Electrician handschoen

EN IEC 60903

E016Y, geel, lengte 360 mm - Art.nr.: 1.89.907.00*
• Handschoen met natuurrubberlatex-coating
• Isolerende handschoen voor elektriciens in 100% natuurrubber,

ontworpen voor optimaal comfort, prestaties en veiligheid
• Gecertificeerd voor bescherming tegen zuren (Categorie A), ozon

(Categorie Z) en zeer lage temperaturen (Categorie C)
• Klasse 0 geel beschermt tegen vlambogen van Klasse 1 volgens

EN 61482-1-2
• Maximale wisselspanning bij gebruik is 1.000 Volt
• Maten: 8 t/m 11

E014Y, geel, 
lengte 280 mm

Art.nr.: 1.89.905.00*

E014B, zwart, 
lengte 280 mm

Art.nr.: 1.89.904.00*

E016B, zwart,
lengte 360 mm

Art.nr.: 1.89.906.00*

Honeywell Electrosoft Latex 
handschoen

EN IEC 60903

CL0, werkspanning max. 1.000 Volt - Art.nr.: 1.59.591.00
• Handschoen met latex-coating
• De natuurlijke latexbasis biedt uitstekende di-elektrische eigenschappen
• Moeten gedragen worden in combinatie met een geschikte lederen

overhandschoen om mechanische bescherming te bieden
• Licht gepoederde binnenzijde verhoogt het comfort
• Kleur: beige
• Ook verkrijgbaar met werkspanning max. 26.500 Volt (model CL3)

en werkspanning max. 36.000 Volt (model CL4)
• Maten: 8 t/m 11 (model CL00 vanaf  7)

CL00, werkspanning 
max. 500 Volt

Art.nr.: 1.59.590.00

CL1, werkspanning 
max. 7.500 Volt

Art.nr.: 1.59.592.00

CL2, werkspanning 
max. 17.000 Volt

Art.nr.: 1.59.593.00

Ansell Sensilite 48-130 handschoen

4131 4131A

Art.nr.: 1.90.491.00*
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (15 gauge) met koolstofvezels
• Handschoen beschermt tegen de meeste elektrostatische ontladingen

(ESD)
• De gebreide voering biedt soepelheid en beweeglijkheid, terwijl de

extra koolstofvezels voor voordelige productbescherming zorgen
• Waarschuwing: handschoenen die beschermen tegen elektrostatische

ontladingen isoleren de handen niet tegen elektrische stromen met hoge
spanning

• Gebruik deze handschoenen niet om draden onder spanning te
manipuleren of voor bescherming tegen elektrische stroom

• Kleur: wit/grijs
• Maten: 6 t/m 11

Ansell HyFlex 11-100 handschoen

2131 2131A

Art.nr.: 1.90.100.00*
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon drager (13 gauge) met geleidende vezels
• Voortreffelijk comfort en hoge productbescherming tegen elektrostatische

ontladingen (ESD)
• Handschoenen zijn speciaal ontwikkeld voor de sector van de micro-

elektronica die elektrostatische ontladingen dient te vermijden
• Door de dunne uitvoering kunnen zeer kleine componenten beter

worden gemanipuleerd
• De handschoenen zorgen ervoor dat objectoppervlakken niet

gecontamineerd kunnen worden
• Antistatisch volgens EN 1149
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11
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Neopreen glazenwassershandschoen 

Art.nr.: 1.47.200.00
• Handschoen is gemaakt van neopreen
• Velcro klittenbandsluiting
• Goede grip
• Koude isolerend
• Kleur: zwart/groen
• Maten: 7, 9 en 10

Eurofl ex Maliënkolder handschoen 

EN1082

Art.nr.: 1.50.890.00
• 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

identifi catie
• 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
• Kleur: zilvergrijs
• Maten: 6 t/m 11

Honeywell Picguard handschoen 

4444

Art.nr.: 1.50.825.00*
• Deze onderhandschoen is bestand tegen naaldprikken en perforaties
• De Picguard werd ontworpen om problemen te vermijden

tijdens manipulaties waarbij een werknemer in contact komt met
injectienaalden, glasnaalden, glasscherven, mesjes of scherpe uiteinden
van metaaldraad

• Dankzij de dunne wand is de Picguard onderhandschoen aangenaam
om dragen

• Behoudt relatief goede vingergevoeligheid
• Beschermlaag uit een stuk
• Voering in polyester/viscose is warmteregulerend
• Gemaakt van polyurethaan met keramische coating en Coolmax

polyester
• Inclusief naamlabel en daardoor personaliseerbaar met naamopschrift
• Hanglusje
• Dikte: 0,5 mm
• Kleur: blauw/oranje
• Maten: 8 t/m 10

Ansell VibraGuard handschoen 

3221 3221B

07-112, volledig geïmpregneerd - Art.nr.: 1.90.072.00
• Nitril geïmpregneerde coating op Gelfoam-kussentjes
• Biedt weerstand tegen snijden, perforeren en schuren en ze stoot oliën

en vet af
• Velcro sluiting
• Model 07-112 is ideaal voor taken met trillingen op een frequentie

boven 300 Hz en ontwikkeld om de trillingen te dempen
• Model 07-111 met halve vingers maakt het veel gemakkelijker om

elektrisch of pneumatisch gereedschap te hanteren
• Kleur: blauw (model 07-111 is blauw/wit)
• Maten: 8 t/m 11 (model 07-111 t/m 10)

07-111,
geïmpregneerde palm
Art.nr.: 1.90.071.00*

100% NITR I LE • CHEMICAL RESISTANT • AMBIDEXTROUS • LEVEL 5 DEXTERITY • LATEX FREE • POWDER FREE

✔ Auto-industrie  ✔ Land- en tuinbouw  ✔ Montage ✔ Voedingsindustrie ✔ Schoonmaak  ✔ Onderhoud  ✔ Algemeen gebruik

M-SAFE NITRIL GRIPPAZ HANDSCHOENEN

DEZE SUPERIEURE TWEEZIJDIG DRAAGBARE NITRIL HANDSCHOENEN BIEDEN U EEN ONGEËVENAARDE
STERKTE, PASVORM EN UITSTEKENDE GRIP. DEZE GRIPPAZ HANDSCHOENEN HEBBEN EEN SPECIAAL
SAMENGESTELDE ORGANISCHE FORMULE DIE ER VOOR ZORGT DAT DE HANDSCHOENEN EEN
BIJZONDER HOGE SCHEURWEERSTAND HEBBEN EN DUURZAMER ZIJN IN OLIEACHTIGE OMGEVINGEN.

Speciale 
visschub 

structuur voor 
een uitstekende 
natte en droge 

greep

6BL

246OR

246BK
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Speciale 
visschub 

structuur voor 
een uitstekende 
natte en droge 

greep

6BL

246OR

246BK
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Ansell TouchNTuff 92-500/92-600/ 
92-605 handschoen

92-605

92-600, ongepoederd, lengte 240 mm - Art.nr.: 1.90.926.00
• Door haar unieke "Thin Nitrile Technology" is deze handschoen

gemakkelijk aan te trekken en biedt ze een stevige greep op natte en
droge voorwerpen

• Gerolde boord
• Vingertoppen met reliëf (model 92-600 heeft een gladde afwerking)
• AQL 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: groen
• Maten: 6½-7 t/m 9½-10

92-605, ongepoederd,
lengte 300 mm

Art.nr.: 1.90.928.00

92-500, gepoederd,
lengte 240 mm

Art.nr.: 1.90.925.00

M-Safe 4520/4525/4530 nitril
handschoen

4530, ongepoederd, dikte: 0,13 mm - Art.nr.: 1.44.530.00
• 100% latexvrij ten gunste van eventuele latexallergiën
• Beperkte chemische bestendigheid
• Geschikt voor de rechter- en linkerhand
• AQL 1,5 (EN 374)
• Gewicht: model 4530 is 7,0 gram, model 4525 is 3,8 gram en

model 4520 is 5,0 gram
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• Maten: 7 t/m 11 (model 4525 is t/m 10)

4525, ongepoederd, 
dikte: 0,065 mm

Art.nr.: 1.44.525.00

4520, gepoederd, 
dikte: 0,095 mm

Art.nr.: 1.44.520.00

M-Safe 246 Nitril Grippaz handschoen

246BK, zwart - Art.nr.: 1.44.550.00
• Speciale samengestelde organische formule die zorgt voor een

bijzonder hoge scheurweerstand
• Zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale visschub

structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip
• Niet gepoederde tweezijdig draagbare handschoen met een strak

manchet met rolrand
• Lengte: 24 cm en dikte: 0,15 mm (6 mil)
• AQL 1,5 (EN 374)
• Verpakt per 50 stuks in dispenser
• Maten: 7 t/m 12

246OR, oranje
Art.nr.: 1.44.560.00

246BL, blauw
Art.nr.: 1.44.570.00

M-Safe 306BL Nitril Grippaz
handschoen

Art.nr.: 1.44.545.00
• De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische

formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge
scheurweerstand hebben en uitstekend te gebruiken zijn in de gehele
voedsel (verwerkende) industrie

• De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar
• De handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien

van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een
uitstekende droge en natte grip

• Geen problemen bij een eventuele latexallergie
• De rolrand vergemakkelijkt het aantrekken en voorkomt scheuren
• De handschoenen hebben een betere pasvorm dan traditionele

huishoudhandschoenen en zijn zeer comfortabel door de stretch formule
• Niet gepoederde handschoen
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 30 cm en dikte: 0,15 mm (6 mil)
• Verpakt per 50 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• Maten: 7 t/m 12
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HANDSCHOENEN DISPOSABLE - NITRIL

Ansell MicroFlex 93-853 handschoen

Art.nr.: 1.90.942.00
• De lange manchet biedt de pols en arm extra bescherming in gevaarlijke

omgevingen. De geavanceerde nitrilsamenstelling heeft een tot 3 keer
hogere perforatieweerstand dan handschoenen voor eenmalig gebruik
in latex of vinyl

• Door haar samenstelling beschikt de handschoen over
antikleefeigenschappen, zodat ze niet kleeft aan plakband of andere
hechtmiddelen en gebruikers efficiënter en sneller werken

• Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke, efficiënte greep voor
uitstekende bescherming van de gebruikers

• Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te
beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid

• Gerolde boord
• Poedervrij
• AQL 0,65 (EN 374)
• Lengte: 295 mm en dikte: 0,14 mm
• Verpakt per 50 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• Maten: 5½-6 t/m 11½-12

Ansell MicroFlex 93-852 handschoen

Art.nr.: 1.90.944.00
• De uitgesproken zwarte kleur verbergt vlekken en zorgt voor een

contrasterende achtergrond, zodat lichter gekleurd materiaal opvalt
• Het ontwerp met volledig reliëf en de samenstelling zonder schuim

garandeert de gebruiker een stevige greep op natte voorwerpen
• Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te

beschermen tegen allergieën van Type 1, huidirritaties en een droge
huid

• Antistatisch volgens EN 1149
• Nitril handschoen met reliëfoppervlak
• Gerolde boord
• Poedervrij
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 245 mm en dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: zwart
• Maten: 5½-6 t/m 9½-10

Ansell TouchNTuff 93-250 handschoen

Art.nr.: 1.90.941.00
• Handschoen van nitril met de Ansell Grip Technology
• Bevat geen natuurrubberproteïnes en beschermt daardoor tegen

huidallergieën van Type I
• Geen overdracht van siliconecontaminatie op het contactoppervlak
• De door Ansell ontwikkelde zachte en duurzame samenstelling past

uitstekend en maakt de handschoen uiterst comfortabel om langdurig te
dragen

• Gerolde boord
• Poedervrij
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 245 mm en dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: antraciet
• Maten: 5½-6 t/m 9½-10

Ansell TouchNTuff 92-670/92-665 
handschoen

92-670, lengte 240 mm - Art.nr.: 1.90.927.00
• 100% nitril, geen was, siliconen of weekmakers
• Poedervrij
• Reliëfafwerking van de vingertoppen, daardoor betere greep
• Gerolde boord, extra polsbescherming en voortreffelijke pasvorm
• AQL 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,10 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: lichtblauw
• Maten: 6½-7 t/m 9½-10

92-665,
lengte 300 mm

Art.nr.: 1.90.920.00*
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Bestel gratis stalen op  
ansell.com/microflex93260

Maak kennis met de nieuwe handschoenen die voor een 
doorbraak in chemische handbescherming zorgt. Dankzij 
zijn innovatief ontwerp met drie lagen biedt de Microflex 
93-260 betrouwbare bescherming aan arbeiders die
chemische stoffen hanteren. En omdat deze handschoen 
voor eenmalig gebruik de dunste met chemische 
weerstand is, doet ze veel meer dan beschermen: ze biedt 
ook het comfort, de beweeglijkheid en de gevoeligheid 
die arbeiders nodig hebben om productief te werken. 
Microflex 93-260. Meer dan bescherming.

sterk 
BESCHERMING 
TEGEN CHEMICALIËN
ongeëvenaard COMFORT

BUITENLAAG 
BESTAND TEGEN 
CHEMICALIËN

MIDDENLAAG 
BESTAND TEGEN 
ZUREN EN BASEN

BINNENLAAG 
VOOR GEMAKKELIJK 
AANTREKKEN

NIEU
W
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uvex u-fi t handschoen 

Art.nr.: 1.91.700.00*
• Ongepoederde nitril handschoen
• Veilige bescherming tegen zuren, alkaliën en waterige zoutoplossingen.

Siliconenvrije formule, ideaal voor mensen met allergieën
• Biedt voor lichte montage-activiteiten een betrouwbare bescherming

tegen olie en verontreinigingen
• Goede grip
• Uitstekende pasvorm
• Zeer goede mechanische eigenschappen
• Siliconenvrij conform afdruktest
• AQL 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,10 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• Maten: 7 t/m 10

KCL Dermatril P 743 handschoen 

JKL

Art.nr.: 1.95.743.00
• Ongepoederde nitril handschoen
• Rolrand
• Lange kap
• Verbeterde grip door geruwde vingertoppen
• Zeer goede vingergevoeligheid
• Scheurt niet snel
• Vrij van natuurlatex
• Bestendig tegen diverse sytostatica
• Handschoenoppervlak siliconenvrij
• AQL 0,65 (EN 374)
• Dikte: 0,20 mm
• Verpakt per 50 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• Maten: 6 t/m 11

KCL Dermatril 740 handschoen 

Art.nr.: 1.95.740.00
• Ongepoederde nitril handschoen
• Rolrand
• Zeer goede vingergevoeligheid
• Scheurt niet snel
• Verbeterde grip door geruwde vingertoppen
• Vrij van natuurlatex
• Bestendig tegen diverse sytostatica
• Handschoenoppervlak siliconenvrij
• AQL 0,65 (EN 374)
• Dikte: 0,11 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: blauw
• Maten: 6 t/m 11

Ansell MicroFlex 93-856 handschoen 

Art.nr.: 1.90.943.00
• Door de feloranje kleur zijn de handen zichtbaar in het halfdonker en

op een grotere afstand, zodat in diverse omstandigheden veiliger kan
worden gewerkt

• Is langer bestand tegen talrijke industriële chemicaliën dan andere
nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik

• De verlengde manchet van deze onderzoekshandschoen beschermt
beter de zeer gevoelige zones van pols en onderarm

• Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke greep voor maximale
bescherming van de gebruikers

• Poedervrij en vrij van natuurrubberlatex om te beschermen tegen Type I
allergieën, huidirritatie en droge huid

• Gerolde boord
• Poedervrij
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 270 mm en dikte: 0,13 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: oranje
• Maten: 6½-7 t/m 10½-11

MICROFLEX® 93-260: DE DUNSTE HANDSCHOEN
VOOR EENMALIG GEBRUIK MET CHEMISCHE
WEERSTAND

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of een van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking
© 2017 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.
Voor de productiemethode van dit ontwerp met drie lagen is octrooi aangevraagd.

Bestel gratis stalen op  
ansell.com/microflex93260

Maak kennis met de nieuwe handschoenen die voor een
doorbraak in chemische handbescherming zorgt. Dankzij
zijn innovatief ontwerp met drie lagen biedt de Microflex
93-260 betrouwbare bescherming aan arbeiders die
chemische stoffen hanteren. En omdat deze handschoen
voor eenmalig gebruik de dunste met chemische
weerstand is, doet ze veel meer dan beschermen: ze biedt
ook het comfort, de beweeglijkheid en de gevoeligheid
die arbeiders nodig hebben om productief te werken.
Microflex 93-260. Meer dan bescherming.

sterk
BESCHERMING 
TEGEN CHEMICALIËN
ongeëvenaard COMFORT

BUITENLAAG
BESTAND TEGEN 
CHEMICALIËN

MIDDENLAAG
BESTAND TEGEN 
ZUREN EN BASEN

BINNENLAAG
VOOR GEMAKKELIJK 
AANTREKKEN
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W
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HANDSCHOENEN DISPOSABLE - LATEX

Latex vingerling

Art.nr.: 1.44.470.00
• Vingerling gemaakt van latex
• Verstevigde top
• Verpakt per 50 stuks
• Kleur: naturel
• Maten: S t/m XL

Ansell AccuTech 91-325 handschoen

Art.nr.: 1.90.915.00*
• Ongepoederde handschoenen met natuurrubberlatex coating
• De AccuTech handschoenen van Ansell vormen een optimale oplossing

voor gecontroleerde en steriele ruimten
• De handschoenen zijn vervaardigd met een speciale samenstelling van

natuurrubber die een hoge mate van comfort en gevoeligheid biedt en
precieze manipulaties mogelijk maakt

• Dankzij hun lage allergeengehalte wordt voor de drager het risico van
latexallergieën tot een minimum beperkt

• De handschoenen zitten in een drievoudige verpakking voor een
superieure bescherming tegen besmetting

• Zandkorrelreliëf op de vingertoppen
• AQL 1,0 (EN 374)
• Lengte: 300 mm en dikte: palm 0,18 mm/manchet 0,25 mm/

vingertop 0,20 mm
• Verpakt per paar, 10 paar in verzegelde polyester zak
• Kleur: naturel
• Maten: 6 t/m 9

Ansell TouchNTuff handschoen

69-318, ongepoederd, reliëfafwerking - Art.nr.: 1.90.387.00
• Natuurrubberlatex handschoen
• Veiligheid en comfort bij delicate manipulaties
• Één model voor linker- en rechterhand
• Handschoen met gerolde boord
• AQL 1,5 (EN 374)
• Lengte: 240 mm en dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: naturel
• Maten: 6½-7 t/m 9½-10

69-210, gepoederd,
gladde afwerking

Art.nr.: 1.90.382.00

M-Safe 4160/4161/4140/4215 latex
handschoen

4160, 6,5 gram, gepoederd, naturel - Art.nr.: 1.44.160.00
• Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en

vuil/stof
• Geschikt voor de rechter- en linkerhand
• Goede pasvorm
• Glad
• AQL 1,5 (EN 374)
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Maten: 7 t/m 10 (model 4160 vanaf 6 leverbaar)

4161, 6,5 gram, 
gepoederd, blauw

Art.nr.: 1.44.161.00

4140, 5,8 gram, 
gepoederd, naturel

Art.nr.: 1.44.140.00

4215, 5,8 gram, 
ongepoederd, naturel
Art.nr.: 1.44.215.00
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HANDSCHOENEN DISPOSABLE - VINYL/NEOPREENHANDSCHOENEN DISPOSABLE - LATEX

Ansell NeoTouch handschoen 

25-101, lengte 240 mm - Art.nr.: 1.90.930.00
• De neopreen handschoenen hebben een polyurethaan binnencoating
• Poedervrij
• De gestructureerde vingertoppen bieden een goede greep op zowel

droge als natte voorwerpen
• De gerolde boord garandeert dat de handschoen goed vast zit
• AQL 1,5 (EN 374)
• Dikte: 0,13 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: felgroen
• Maten: 6½-7 t/m 9½-10

25-201,
lengte 285 mm

Art.nr.: 1.90.929.00*

Ansell Duratouch 34-755 handschoen 

Art.nr.: 1.90.348.00
• Vinyl-coating
• Gladde afwerking
• 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)
• Lengte: 240 mm en dikte: 0,12 mm
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Kleur: transparant
• Maten: 6½ t/m 9½

M-Safe 4060/4061 vinyl handschoen

4060, naturel - Art.nr.: 1.44.060.00
• Licht gepoederde vinyl handschoen
• Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en

vuil/stof
• Geschikt voor de rechter- en linkerhand
• AQL 1,5 (EN 374)
• Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Maten: 7 t/m 10

4061, blauw
Art.nr.: 1.44.061.00
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HANDSCHOENEN DISPOSABLE - POLYETHYLEEN

Veterinaire polyethyleen handschoen 

Art.nr.: 1.44.610.00
• Handschoen is gemaakt van polyethyleen
• Links en rechts draagbaar
• Dikte: 25 mu
• Lengte: 82 cm
• Kleur: rood
• Verpakt per 50 stuks in PE-zakje
• Maten: one size

Polyethyleen handschoen 

100 stuks in PE zakje - Art.nr.: 1.44.030.00
• Handschoen is gemaakt van polyethyleen
• Links en rechts draagbaar
• Dikte: 20 mu
• Afmeting: 24x30 cm
• Kleur: transparant
• Verpakt per 100 stuks
• Maten: one size

100 stuks in dispenser
Art.nr.: 1.44.030.03
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HANDSCHOENEN DISPOSABLE - POLYETHYLEEN

Ansell ProFood Safe-Knit 72-290 
armbeschermer

354x

Art.nr.: 1.90.727.20*
• Gebreide (10 gauge) armbeschermer en voering van polypropyleen/

glasvezel/Dyneema
• Uitzonderlijk hoge snijweerstand, comfort en duurzaamheid
• Bevat Dyneema, daardoor hoge snijweerstand
• Wasbaar op een temperatuur tot 90°C
• Geschikt voor contact met alle voedingsmiddelen
• Lengte: 500 mm
• Kleur: lichtblauw
• One size

Ansell HyFlex 11-200 armbeschermer

2542 x1xxxx

Art.nr.: 1.90.108.00*
• Gebreide armbeschermer met polyester/nylon/glasvezel voering
• De ruimzittende armbeschermer vermindert transpiratie en jeuk
• De anatomische vormgeving met de aanpasbare onderarmzone biedt

veel bewegingsvrijheid
• De armbeschermer is ook veiliger, dankzij de hoge zichtbaarheid, de

snijbescherming en de thermische bescherming
• Door de ergonomische pasvorm en het bevestigingssysteem zijn de

arbeiders sneller geneigd om de armbeschermer te dragen, zodat er
minder ongevallen en verwondingen zijn

• Lengte: 475 mm
• Kleur: fluo geel
• One size

Ansell Kevlar armbeschermer

134x x1xxxx

70-118, lengte 457 mm - Art.nr.: 1.89.100.28
• Automatisch gebreide voering van 100% Kevlar-vezels
• Uitsparing voor de duim zorgt ervoor dat de mouw op zijn plaats blijft
• Van hoog technologische, korte 100% Kevlar para-aramide vezels

gemaakt
• 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
• One size

70-110,
lengte 254 mm

Art.nr.: 1.89.100.30

70-114,
lengte 356 mm

Art.nr.: 1.89.100.34

70-123,
lengte 559 mm

Art.nr.: 1.89.100.33

Ansell Fireblade armbeschermer

134x x1xxxx

FS14, lengte 350 mm - Art.nr.: 1.86.320.00
• Armbeschermer 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)
• Niet te gebruiken voor werkzaamheden met vloeistoffen of puntige

voorwerpen
• Kleur: geel
• One size

FS22, lengte 550 mm
Art.nr.: 1.86.321.00*

FS18, lengte 450 mm
Art.nr.: 1.86.323.00*

FS10, lengte 250 mm
Art.nr.: 1.86.322.00*

ARMBESCHERMING
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ARMBESCHERMING

Ansell Safe-Knit 59-416 
armbeschermer 

1332 41312x

Art.nr.: 1.90.706.55*
• Hittebestendige armbeschermers met snijweerstand voor lassers en

monteurs
• Deze lasarmbeschermer is gemaakt van een Kevlar weefsel, in

combinatie met een katoenen voering. Daardoor kan deze lichtgewicht
armbeschermer ademen, terwijl ze toch bescherming biedt tegen de
hitte van wegspattende smeltdeeltjes en vonken

• Voering van Lenzing FR/binnenlaag in vlamvertragend katoen/Kevlar
• Lengte: 660 mm
• Kleur: bruin
• One size

Mapa Krytech armbeschermer 

334x
532

454x
538

Krytech 532, lengte 450 mm - Art.nr.: 1.88.532.00*
• Naadloze textielversteviging van HDPE-vezels
• Ultra-dun duimgat van polyamide voor een beter comfort en behoud van

beweeglijkheid
• Velcrosluiting aan bovenarm
• Per paar verpakt
• Kleur: grijs
• One size

Krytech 538, 
lengte 600 mm

Art.nr.: 1.88.538.00*

Lasmouw van nerfl eder 

Beide zijden elastiek - Art.nr.: 2.73.260.00
• Biedt bescherming van de onderarm
• Als er veel boven het hoofd gelast wordt of er komen er veel lasspatten

op de mouwen van de beschermende kleding, dan is het raadzaam
lasmouwen te gebruiken

• Kleur: naturel
• One size

Inclusief riempje
Art.nr.: 2.73.280.00
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ARMBESCHERMINGARMBESCHERMING

PVC plukmouw

Zwart - Art.nr.: 2.65.695.00
• Kwaliteit: 83% polyVinylChloride/17% polyester, 412 gr/m²
• Drager is gemaakt van geweven polyester
• Beide zijden elastiek
• Verpakt per paar
• One size

Groen
Art.nr.: 2.65.696.00*

Sioen 8161 Cork mouw

Art.nr.: 2.65.640.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU coating, 170 gr/m²

(Flexothane Kleen)
• Wasbaar op 95°C
• 100% waterdicht
• Elastiek aan beide kanten
• Lengte: 500 mm
• Hoog frequent gelaste naden
• Kleur: wit
• One size

Mouw polyethyleen

20 mu, blauw - Art.nr.: 2.65.650.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Beide zijden elastiek
• Afmeting: 20 x 40 cm
• Verpakt per 100 stuks
• One size

20 mu, wit
Art.nr.: 2.65.662.00

40 mu, blauw
Art.nr.: 2.65.670.00

40 mu, wit
Art.nr.: 2.65.682.00

Dupont Tyvek PS32LA mouw

Art.nr.: 2.67.682.01
• Beide zijden elastiek
• Universele maat
• Antistatisch behandeld
• Lengte: 50 cm
• Verpakt per paar
• Doosverpakking: 100 paar
• Kleur: wit
• One size
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   ACCESSOIRES

Handbeschermer 

Art.nr.: 1.53.978.00
• Tweelaagse 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. Samen met het
HT glasdoek daaronder vormt het een uitstekende barrière tussen de
hittebron en de lashandschoen

• Het meegestikte elastiek en het polyurethaan gecoate glasbandje zorgen
ervoor dat de handbeschermer goed om de handschoen blijft zitten

• Afmeting: 14 x 19 cm
• Kleur: zilvergrijs

RVS wandhouder t.b.v. 
handschoenendispensers 

Art.nr.: 1.44.010.00
• In deze roestvrijstalen wandhouder past precies een dispenserdoosje

met onderzoekshandschoenen, zo is uw voorraad handschoenen direct
bij de hand

• Afmetingen: 250(L) x 120(B) x 85(H) mm
• Kleur: RVS grijs

Glove Guard 

Antraciet - Art.nr.: 8.86.186.00
• Met de Glove Guard heeft u handbescherming altijd binnen hand bereik
• Dit bevordert het gebruik van handschoenen, wat direct weer de kans

op handletsel vermindert
• De Glove Guard bevestigt u aan een riemlus, zak of ieder ander

kledingdeel
• Uitgevoerd met het gepatenteerde "Safety Break Away" middenstuk.

Het middenstuk knapt wanneer er trekkracht op wordt uitgeoefend,
bijvoorbeeld wanneer de handschoen onverhoopt door een machine
wordt gegrepen of wanneer men ergens achter blijft hangen

Geel
Art.nr.: 8.86.188.00*
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Bedrijfskleding is als volgt in te delen:

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 EN normen voldoen. De regelgeving van
bedrijfskleding begint met de Europese Norm EN ISO 13688,
waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan
beschreven.

EN ISO 13688:2013
Beschermende kleding – Algemene eisen

De EN ISO 13688 beschrijft de algemene eisen waaraan
beschermende kleding dient te voldoen. Deze internationale
norm specificeert de algemene eisen op het gebied van onder
meer de ergonomie, de compatibiliteit, de veroudering, de
maataanduiding, de markering van beschermende kleding en de
informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding
geleverd dient te worden. De EN ISO 13688 norm wordt altijd
gebruikt in combinatie met andere normen voor specifieke
toepassingen. De norm mag nooit alleen gebruikt worden, maar
moet altijd gebruikt worden in combinatie met een andere norm.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen
die op bedrijfskleding van toepassing zijn.

EN 343:2003+A1:2007
Beschermende kleding tegen regen

De EN 343 norm legt de eisen en testmethoden vast voor
materialen en naden van kleding, die beschermen tegen neerslag
(regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond.

EN 343
X

Y

Deze norm heeft als symbool een paraplu, met
daarnaast boven elkaar twee waarden, een X en een
Y. De X-waarde geeft de waterdichtheid aan en de
Y-waarde geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan
(het ademende vermogen).

Deze norm valt onder ‘autocertificering’, dit betekent dat je dit
product als fabrikant zijnde zelf mag certificeren en het hoeft dus
niet telkens door een testinstituut goedgekeurd te worden. Het
enige risico dat de drager loopt is namelijk dat hij nat wordt en
dat is niet levensbedreigend. Wanneer deze norm in combinatie
met andere normen wordt gebruikt, dan wordt wel de gehele
combinatie van normen door het testinstituut gecontroleerd.

X-waarde: waterdichtheid
Bij de X-waarde zijn er 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 en afhankelijk van de hoeveelheid druk die het
doorstaat wordt de klasse bepaald.

Y-waarde: dampdoorlatendheid
De Y-waarde geeft het ademende vermogen van het doek/doeken
(alle lagen die bij het product gebruikt worden) aan. Ook voor het
ademende vermogen zijn er drie klassen. Klasse 1 is de laagste
waarde en klasse 3 de hoogste.

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. 

 BEDRIJFSKLEDING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus 
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Bedrijfskleding is als volgt in te delen:

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 
gecertifi ceerde kleding te worden gedragen. Gecertifi ceerde 
kleding kan aan diverse EN normen voldoen. De regelgeving van 
bedrijfskleding begint met de Europese Norm EN ISO 13688, 
waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan 
beschreven. 

EN ISO 13688:2013 
Beschermende kleding – Algemene eisen

De EN ISO 13688 beschrijft de algemene eisen waaraan 
beschermende kleding dient te voldoen. Deze internationale 
norm specifi ceert de algemene eisen op het gebied van onder 
meer de ergonomie, de compatibiliteit, de veroudering, de 
maataanduiding, de markering van beschermende kleding en de 
informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding 
geleverd dient te worden. De EN ISO 13688 norm wordt altijd 
gebruikt in combinatie met andere normen voor specifi eke 
toepassingen. De norm mag nooit alleen gebruikt worden, maar 
moet altijd gebruikt worden in combinatie met een andere norm. 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen 
die op bedrijfskleding van toepassing zijn.

EN 343:2003+A1:2007 
Beschermende kleding tegen regen

De EN 343 norm legt de eisen en testmethoden vast voor 
materialen en naden van kleding, die beschermen tegen neerslag 
(regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond. 

EN 343
X

Y

Deze norm heeft als symbool een paraplu, met 
daarnaast boven elkaar twee waarden, een X en een 
Y. De X-waarde geeft de waterdichtheid aan en de
Y-waarde geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan
(het ademende vermogen).

Deze norm valt onder ‘autocertifi cering’, dit betekent dat je dit 
product als fabrikant zijnde zelf mag certifi ceren en het hoeft dus 
niet telkens door een testinstituut goedgekeurd te worden. Het 
enige risico dat de drager loopt is namelijk dat hij nat wordt en 
dat is niet levensbedreigend. Wanneer deze norm in combinatie 
met andere normen wordt gebruikt, dan wordt wel de gehele 
combinatie van normen door het testinstituut gecontroleerd.

X-waarde: waterdichtheid
Bij de X-waarde zijn er 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 en afhankelijk van de hoeveelheid druk die het
doorstaat wordt de klasse bepaald.

Y-waarde: dampdoorlatendheid
De Y-waarde geeft het ademende vermogen van het doek/doeken
(alle lagen die bij het product gebruikt worden) aan. Ook voor het
ademende vermogen zijn er drie klassen. Klasse 1 is de laagste
waarde en klasse 3 de hoogste.

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. 

BEDRIJFSKLEDING 
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Rijkswaterstaat (RWS)

Behalve de van toepassing zijnde normen kunnen nationaal
andere regelingen en aanbevelingen gelden in de verschillende
EU-lidstaten. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de eisen van
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat eist dat aannemers door hen
tewerkgestelde personen, die zich voor de uitvoering van hun taak
buiten enig voertuig langs of op een weg welke niet gesloten is
voor openbaar verkeer bevinden, veiligheidskleding laten dragen
die voldoet aan het bepaalde in EN ISO 20471 norm plus nog
een aantal extra eisen betreffende de vorm en oppervlakte van
de retro reflecterende zilvergrijze banden en de kleur van het
basismateriaal.

Let op: dit is een eis van Rijkswaterstaat aan hun aannemers.
Dat betekent dat als personen niet in opdracht van Rijkswaterstaat
werkzaamheden verrichten, deze eis niet geldt. Op basis van een
goede risicoanalyse dient te worden bepaald of hogere eisen dan
het bepaalde in EN ISO 20471 norm noodzakelijk zijn.

EN ISO 14116:2015 Beschermende kleding
tegen vlammen - Materialen, samengestelde
materialen en kleding met een beperkte
vlamverspreiding

EN ISO 
14116 De EN ISO 14116 norm legt de prestatievereisten

vast voor de beperkte vlamspreidingseigenschappen
van materialen, samengestelde materialen en
beschermkleding om de kans op ontvlamming van
de kleding te beperken. De drager mag geen extra

letsels oplopen doordat zijn kleding brandt. Beschermkleding die
voldoet aan deze norm moet werknemers beschermen tegen
occasioneel en kort contact met kleine vlammen, in
omstandigheden waar er geen significant hittegevaar is en er geen
andere hittebronnen aanwezig zijn. Wanneer bescherming tegen
hittegevaren vereist is naast bescherming tegen beperkte
vlamverspreiding, zijn normen zoals de EN ISO 11612 van
toepassing. Een classificatiesysteem is voorzien voor materialen,
samengestelde materialen en kleding stukken die getest zijn volgens
EN ISO 15025, procedure A.

Alle materialen die claimen aan de EN ISO 14116 norm te
voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van
1, 2 of 3 te hebben bij testen conform ISO 15025.

Index 1 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende
smeltresten, geen nagloeiing, een gat kan worden gevormd.
Index 2 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming.
Index 3 - De vlam verspreid zich niet, er zijn geen brandende
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming, de navlamtijd van
elke individueel specimen bedraagt niet meer dan 2 seconden.

(De EN ISO 14116 vervangt de EN 533 norm)

EN 14058:2004 Beschermende kleding tegen 
koele omstandigheden

EN 14058
a
b
c
d
e

De EN 14058 norm legt vereisten en testmethoden 
vast voor kledingstukken voor bescherming tegen 
koele omstandigheden. Er wordt getest bij koude op 
de prestaties van thermische weerstand, 
luchtdoorlatendheid, de weerstand aan het 

doordringen van water en voortkomende thermische isolatie. 
Deze standaard is bedoeld voor omgevingen met temperaturen 
hoger dan -5°C.

Deze norm heeft als symbool een ijskristal in het pictogram. 
Naast het pictogram kunnen vijf waarden staan. 
Van boven naar beneden:

a. Rct: de thermische weerstandsklasse, die gemeten wordt op alle
doeklagen samen (3 niveaus)
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 wordt gemeten op alle doeklagen samen
(3 niveaus) (optioneel)

c. Waterdichtheid (2 niveaus) (optioneel)
d. Thermische isolatie middels bewegende mannequin (Icler)

(optioneel)
e. Thermische isolatie middels statische mannequin (Icle)

(optioneel)

(Note: ‘X’ betekent niet getest)

EN 342:2004+C1:2008 Beschermende kleding 
tegen koude en lage temperaturen

EN 342
a
b
c
d

De EN 342 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 
vochtig heid, wind en een luchttemperatuur lager 
dan -5°C. 

Deze norm heeft als symbool een ijskristal. Daarnaast staan vier 
waarden aangeven. Wat deze waarden precies inhouden, wordt 
hierna uitgelegd.

a. (U) Icler; resulterende thermische basisisolatie (m2K/W).
Gemeten op een ‘bewegende’ mannequin (+ type referentie
ondergoed)

b. (U) Icle; resulterende thermische isolatie (m2K/W). Gemeten op
een statische mannequin (optioneel, ‘X’ betekent niet getest)

c. Luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 niveaus)
d. Waterpenetratie-weerstandsklasse (2 niveaus) (optioneel,

‘X’ betekent niet getest)

EN ISO 20471:2013+A1:2016 
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - 
Beproevingsmethoden en eisen

EN ISO 20471
X

De EN ISO 20471 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). 

De zichtbaarheid wordt verbeterd door een hoog contrast tussen 
de kleding en de omgevingsachtergrond waartegen de kleding 
wordt gezien:
• In daglicht dankzij het fl uorescerende achtergrondmateriaal
• ’s Nachts wanneer de refl ecterende banden het licht van

tegemoetkomende koplampen refl ecteren

Prestatievereisten zijn voorzien voor kleur en refl ectie alsook 
voor de minimale oppervlaktes en voor de positionering van de 
materialen in beschermkleding.

De hoge zichtbaarheidskleding, die genormeerd is volgens 
deze norm, valt in risicoklasse II. Deze norm heeft als symbool 
het veiligheidsvestje, met daarnaast een waarde staan (x). Het 
cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel 
valt. Dat hangt af van de minimum oppervlakte fl uorescerend en 
refl ecterend materiaal:

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluorescerend materiaal 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Refl ecterend materiaal 
(verplichte lengte bij 
50 mm brede stroken)

0,10 m2 

(2 m)
0,13 m2 

(2,6 m)
0,20 m2 

(4m)

Er zijn ook specifi eke voorschriften vastgelegd met betrekking tot 
de plaatsing van het fl uorescerend en refl ecterend materiaal op 
romp, mouwen en pijpen. De achtergrond, het fl uorescerende 
materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en rood. De 
kleurcoördinaten en de luminantiefactor moeten binnen bepaalde 
grenzen vallen (voor en na belichting). Tevens worden er eisen 
gesteld aan de kleurechtheid van zowel de fl uorescerende kleuren 
als de contrastkleuren.

(De EN ISO 20471 vervangt de EN 471 norm)

 BEDRIJFSKLEDING
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Rijkswaterstaat (RWS)

Behalve de van toepassing zijnde normen kunnen nationaal 
andere regelingen en aanbevelingen gelden in de verschillende 
EU-lidstaten. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de eisen van 
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat eist dat aannemers door hen 
tewerkgestelde personen, die zich voor de uitvoering van hun taak 
buiten enig voertuig langs of op een weg welke niet gesloten is 
voor openbaar verkeer bevinden, veiligheidskleding laten dragen 
die voldoet aan het bepaalde in EN ISO 20471 norm plus nog 
een aantal extra eisen betreffende de vorm en oppervlakte van 
de retro refl ecterende zilvergrijze banden en de kleur van het 
basismateriaal. 

Let op: dit is een eis van Rijkswaterstaat aan hun aannemers. 
Dat betekent dat als personen niet in opdracht van Rijkswaterstaat 
werkzaamheden verrichten, deze eis niet geldt. Op basis van een 
goede risicoanalyse dient te worden bepaald of hogere eisen dan 
het bepaalde in EN ISO 20471 norm noodzakelijk zijn. 

EN ISO 14116:2015 Beschermende kleding 
tegen vlammen - Materialen, samengestelde 
materialen en kleding met een beperkte 
vlamverspreiding

EN ISO 
14116 De EN ISO 14116 norm legt de prestatievereisten 

vast voor de beperkte vlamspreidingseigenschappen 
van materialen, samengestelde materialen en 
beschermkleding om de kans op ontvlamming van 
de kleding te beperken. De drager mag geen extra 

letsels oplopen doordat zijn kleding brandt. Beschermkleding die 
voldoet aan deze norm moet werknemers beschermen tegen 
occasioneel en kort contact met kleine vlammen, in 
omstandigheden waar er geen signifi cant hittegevaar is en er geen 
andere hittebronnen aanwezig zijn. Wanneer bescherming tegen 
hittegevaren vereist is naast bescherming tegen beperkte 
vlamverspreiding, zijn normen zoals de EN ISO 11612 van 
toepassing. Een classifi catiesysteem is voorzien voor materialen, 
samengestelde materialen en kleding stukken die getest zijn volgens 
EN ISO 15025, procedure A. 

Alle materialen die claimen aan de EN ISO 14116 norm te 
voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van 
1, 2 of 3 te hebben bij testen conform ISO 15025.  

Index 1 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, een gat kan worden gevormd.
Index 2 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming.
Index 3 - De vlam verspreid zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming, de navlamtijd van 
elke individueel specimen bedraagt niet meer dan 2 seconden.   

(De EN ISO 14116 vervangt de EN 533 norm)

EN 14058:2004 Beschermende kleding tegen
koele omstandigheden

EN 14058
a
b
c
d
e

De EN 14058 norm legt vereisten en testmethoden
vast voor kledingstukken voor bescherming tegen
koele omstandigheden. Er wordt getest bij koude op
de prestaties van thermische weerstand,
luchtdoorlatendheid, de weerstand aan het

doordringen van water en voortkomende thermische isolatie.
Deze standaard is bedoeld voor omgevingen met temperaturen
hoger dan -5°C.

Deze norm heeft als symbool een ijskristal in het pictogram.
Naast het pictogram kunnen vijf waarden staan.
Van boven naar beneden:

a. Rct: de thermische weerstandsklasse, die gemeten wordt op alle
doeklagen samen (3 niveaus)
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 wordt gemeten op alle doeklagen samen
(3 niveaus) (optioneel)

c. Waterdichtheid (2 niveaus) (optioneel)
d. Thermische isolatie middels bewegende mannequin (Icler)

(optioneel)
e. Thermische isolatie middels statische mannequin (Icle)

(optioneel)

(Note: ‘X’ betekent niet getest)

EN 342:2004+C1:2008 Beschermende kleding
tegen koude en lage temperaturen

EN 342
a
b
c
d

De EN 342 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 
vochtig heid, wind en een luchttemperatuur lager 
dan -5°C. 

Deze norm heeft als symbool een ijskristal. Daarnaast staan vier
waarden aangeven. Wat deze waarden precies inhouden, wordt
hierna uitgelegd.

a. (U) Icler; resulterende thermische basisisolatie (m2K/W).
Gemeten op een ‘bewegende’ mannequin (+ type referentie
ondergoed)

b. (U) Icle; resulterende thermische isolatie (m2K/W). Gemeten op
een statische mannequin (optioneel, ‘X’ betekent niet getest)

c. Luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 niveaus)
d. Waterpenetratie-weerstandsklasse (2 niveaus) (optioneel,

‘X’ betekent niet getest)

EN ISO 20471:2013+A1:2016
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid -
Beproevingsmethoden en eisen

EN ISO 20471
X

De EN ISO 20471 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).

De zichtbaarheid wordt verbeterd door een hoog contrast tussen
de kleding en de omgevingsachtergrond waartegen de kleding
wordt gezien:
• In daglicht dankzij het fluorescerende achtergrondmateriaal
• ’s Nachts wanneer de reflecterende banden het licht van

tegemoetkomende koplampen reflecteren

Prestatievereisten zijn voorzien voor kleur en reflectie alsook
voor de minimale oppervlaktes en voor de positionering van de
materialen in beschermkleding.

De hoge zichtbaarheidskleding, die genormeerd is volgens
deze norm, valt in risicoklasse II. Deze norm heeft als symbool
het veiligheidsvestje, met daarnaast een waarde staan (x). Het
cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel
valt. Dat hangt af van de minimum oppervlakte fluorescerend en
reflecterend materiaal:

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluorescerend materiaal 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Reflecterend materiaal 
(verplichte lengte bij 
50 mm brede stroken)

0,10 m2 

(2 m)
0,13 m2 

(2,6 m)
0,20 m2 

(4m)

Er zijn ook specifieke voorschriften vastgelegd met betrekking tot
de plaatsing van het fluorescerend en reflecterend materiaal op
romp, mouwen en pijpen. De achtergrond, het fluorescerende
materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en rood. De
kleurcoördinaten en de luminantiefactor moeten binnen bepaalde
grenzen vallen (voor en na belichting). Tevens worden er eisen
gesteld aan de kleurechtheid van zowel de fluorescerende kleuren
als de contrastkleuren.

(De EN ISO 20471 vervangt de EN 471 norm)

BEDRIJFSKLEDING 
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EN 1149 Beschermende kleding met
elektrostatische eigenschappen

EN 1149-5 Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door
elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand
of explosies kunnen veroorzaken.  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:

EN 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van
oppervlakte weerstand
EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting van de
elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van het
ladingverval
EN 1149-5:2008 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.
De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij
gecombineerd is met de norm voor vlamvertragende kleding
(EN 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.

EN IEC 61482-1-2:2015 Beschermende kleding
tegen de thermische gevaren van een
elektrische vlamboog

EN IEC 61482-2

Class x

De EN IEC 61482 norm is opgesteld voor
kleding die bescherming biedt tegen de
thermische gevolgen van een elektrische boog.
De bescherming tegen de gevolgen van een
‘electric arc’ kan op twee manieren getest
worden.

IEC 61482-1-1: de ‘open arc’ methode
Deze testmethode wordt in de USA gebruikt. Testen volgens deze
methode levert de ATPV-waarde of EBT50. De ATPV waarde
is de waarde (in cal/cm²) waarbij een 50% bescherming
voorspeld wordt tegen tweedegraads brandwonden. Hoe hoger
de waarde, hoe beter de bescherming. In Amerika wordt voor
elektriciteitsmedewerkers een minimale ATPV-waarde van 8 vereist.
De gemeten ATPV waarde staat op het normetiket.

IEC 61482-1-2: de BOX-test
Deze testmethode wordt in Europa gebruikt. Bij deze methode
wordt vanuit 1 richting (de box) een vlamboog opgewekt
door kortsluiting met 4kA (voor klasse 1) of 7kA (voor klasse
2). De vlamboog duurt daarbij niet langer dan 500 ms. De
warmte doorgang wordt gemeten en moet (om aan de klasse te
voldoen) onder de Stoll curve blijven. De Stoll curve is een tabel
die aangeeft bij welke temperatuur en tijd een tweedegraads
brandwond ontstaat. Tevens wordt beoordeeld op navlammen,
gatvorming, smelten e.d. Naast het doek wordt er ook een jas
getest. Hierbij wordt geen energetische waarde bepaald, maar
de jas wordt na blootstelling aan de vlamboog gecontroleerd
op mankementen met betrekking tot de naden, sluitingen en alle
andere accessoires.

Als modeleisen worden de modeleisen van lasserskleding
(EN ISO 11611) aangehouden.

EN ISO 11612:2015 beschermende kleding tegen 
hitte en vlammen - Minimale prestatie-eisen

EN ISO 11612

a b c d e f

De EN ISO 11612 norm legt de 
prestatievereisten vast voor beschermkleding die 
het lichaam van de drager (behalve de handen) 
moet beschermen tegen hitte en/of vlammen. 
De prestatievereisten die vastgelegd zijn in de 

EN ISO 11612, zijn van toepassing op beschermkleding die voor 
uiteenlopende doeleinden kan worden gedragen, waar kleding 
met beperkte vlamverspreiding vereist is en waar de gebruiker 
blootgesteld kan worden aan stralings-, convectie- of 
contactwarmte of spatten van gesmolten metaal. De norm is niet 
van toepassing voor brandweerlieden (EN 469) en lassers 
(EN ISO 11611). De vereisten omvatten: prestaties na 
voorbehandeling van de stof, accessoires, mechanische 
eigenschappen, maatvastheid, etc.

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.

A: A1 of A2 (oppervlakte of randontvlamming) 
werden getest a.d.h.v. de index 3 test van de 
EN ISO 15025

B: Convectiehitte ISO 915
Prestatieniveau Transfer convectiehitte Index (HTI24°)

Min Max

B1 4,0 s < 10 s

B2 10,0 s < 20 s

B3 20,0 s

C: Stralingshittetest ISO 6942, hitttefl ux 20 kW/m²
De kleding moet minstens C1 halen
Prestatieniveau Transfer stralingshitte Index (RHTI24°)

Min Max

C1 7,0 s < 20 s

C2 20,0 s < 50 s

C3 50,0 s < 95 s

C4 90,0 s

D: Spatten van gesmolten aluminium ISO 9185
De kleding moet minstens D1 halen
Prestatieniveau Spatten gesmolten aluminium

Min Max

D1 100 g < 200 g

D2 200 g < 350 g

D3 350 g

E: Spatten van gesmolten ijzer ISO 9185
De kleding moet minstens E1 halen
Prestatieniveau Spatten gesmolten ijzer

Min Max

E1 60 g < 120 g

E2 120 g < 200 g

E3 200 g

F: Contacthitte (codeletter F) ISO 12127 - 250°C
De kleding moet minstens F1 halen
Prestatieniveau Contacthitte

Min Max

F1 5,0 s 10,0 s

F2 10,0 s 15,0 s

F3 > 15,0 s

(De EN ISO 11612 vervangt de EN 531 norm)

EN ISO 11611:2015 Beschermende kleding voor 
gebruik bij lassen en verwante processen

EN ISO 11611

Class x

De EN ISO 11611 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.

Deze norm bestaat uit een aantal testen. De belangrijkste testen 
worden beschreven in de norm ISO 6942, ISO 9150, ISO 15025 
en EN 1149-2. De norm EN ISO 11611 kent twee klassen. 

Klasse 1 (laagste niveau): minder gevaarlijke lassituaties
Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

Voor een geschikte algemene bescherming tegen risico’s waaraan 
lassers kunnen blootstaan, moeten bovendien PBM worden 
gedragen die door andere normen worden gedekt, om het hoofd, 
het gezicht, de handen en de voeten te beschermen.

(De EN ISO 11611 vervangt de EN 470 norm)
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EN 1149 Beschermende kleding met 
elektrostatische eigenschappen

EN 1149-5 Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door 
elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand 
of explosies kunnen veroorzaken.  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:

EN 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van 
oppervlakte weerstand
EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting van de 
elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van het 
ladingverval
EN 1149-5:2008 prestatie eisen

Deze norm heeft als symbool een bliksemschicht. Deze norm 
specifi ceert 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.
De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij 
gecombineerd is met de norm voor vlamvertragende kleding 
(EN 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.

EN IEC 61482-1-2:2015 Beschermende kleding 
tegen de thermische gevaren van een 
elektrische vlamboog

EN IEC 61482-2

Class x

De EN IEC 61482 norm is opgesteld voor 
kleding die bescherming biedt tegen de 
thermische gevolgen van een elektrische boog. 
De bescherming tegen de gevolgen van een 
‘electric arc’ kan op twee manieren getest 
worden. 

IEC 61482-1-1: de ‘open arc’ methode
Deze testmethode wordt in de USA gebruikt. Testen volgens deze 
methode levert de ATPV-waarde of EBT50. De ATPV waarde 
is de waarde (in cal/cm²) waarbij een 50% bescherming 
voorspeld wordt tegen tweedegraads brandwonden. Hoe hoger 
de waarde, hoe beter de bescherming. In Amerika wordt voor 
elektriciteitsmedewerkers een minimale ATPV-waarde van 8 vereist. 
De gemeten ATPV waarde staat op het normetiket. 

IEC 61482-1-2: de BOX-test
Deze testmethode wordt in Europa gebruikt. Bij deze methode 
wordt vanuit 1 richting (de box) een vlamboog opgewekt 
door kortsluiting met 4kA (voor klasse 1) of 7kA (voor klasse 
2). De vlamboog duurt daarbij niet langer dan 500 ms. De 
warmte doorgang wordt gemeten en moet (om aan de klasse te 
voldoen) onder de Stoll curve blijven. De Stoll curve is een tabel 
die aangeeft bij welke temperatuur en tijd een tweedegraads 
brandwond ontstaat. Tevens wordt beoordeeld op navlammen, 
gatvorming, smelten e.d. Naast het doek wordt er ook een jas 
getest. Hierbij wordt geen energetische waarde bepaald, maar 
de jas wordt na blootstelling aan de vlamboog gecontroleerd 
op mankementen met betrekking tot de naden, sluitingen en alle 
andere accessoires.

Als modeleisen worden de modeleisen van lasserskleding 
(EN ISO 11611) aangehouden.

EN ISO 11612:2015 beschermende kleding tegen
hitte en vlammen - Minimale prestatie-eisen

EN ISO 11612

a b c d e f

De EN ISO 11612 norm legt de
prestatievereisten vast voor beschermkleding die
het lichaam van de drager (behalve de handen)
moet beschermen tegen hitte en/of vlammen.
De prestatievereisten die vastgelegd zijn in de

EN ISO 11612, zijn van toepassing op beschermkleding die voor
uiteenlopende doeleinden kan worden gedragen, waar kleding
met beperkte vlamverspreiding vereist is en waar de gebruiker
blootgesteld kan worden aan stralings-, convectie- of
contactwarmte of spatten van gesmolten metaal. De norm is niet
van toepassing voor brandweerlieden (EN 469) en lassers
(EN ISO 11611). De vereisten omvatten: prestaties na
voorbehandeling van de stof, accessoires, mechanische
eigenschappen, maatvastheid, etc.

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.

A: A1 of A2 (oppervlakte of randontvlamming) 
werden getest a.d.h.v. de index 3 test van de 
EN ISO 15025

B: Convectiehitte ISO 915
Prestatieniveau Transfer convectiehitte Index (HTI24°)

Min Max

B1 4,0 s < 10 s

B2 10,0 s < 20 s

B3 20,0 s

C: Stralingshittetest ISO 6942, hittteflux 20 kW/m²
De kleding moet minstens C1 halen
Prestatieniveau Transfer stralingshitte Index (RHTI24°)

Min Max

C1 7,0 s < 20 s

C2 20,0 s < 50 s

C3 50,0 s < 95 s

C4 90,0 s

D: Spatten van gesmolten aluminium ISO 9185
De kleding moet minstens D1 halen
Prestatieniveau Spatten gesmolten aluminium

Min Max

D1 100 g < 200 g

D2 200 g < 350 g

D3 350 g

E: Spatten van gesmolten ijzer ISO 9185
De kleding moet minstens E1 halen
Prestatieniveau Spatten gesmolten ijzer

Min Max

E1 60 g < 120 g

E2 120 g < 200 g

E3 200 g

F: Contacthitte (codeletter F) ISO 12127 - 250°C
De kleding moet minstens F1 halen
Prestatieniveau Contacthitte

Min Max

F1 5,0 s 10,0 s

F2 10,0 s 15,0 s

F3 > 15,0 s

(De EN ISO 11612 vervangt de EN 531 norm)

EN ISO 11611:2015 Beschermende kleding voor
gebruik bij lassen en verwante processen

EN ISO 11611

Class x

De EN ISO 11611 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.

Deze norm bestaat uit een aantal testen. De belangrijkste testen
worden beschreven in de norm ISO 6942, ISO 9150, ISO 15025
en EN 1149-2. De norm EN ISO 11611 kent twee klassen.

Klasse 1 (laagste niveau): minder gevaarlijke lassituaties
Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

Voor een geschikte algemene bescherming tegen risico’s waaraan
lassers kunnen blootstaan, moeten bovendien PBM worden
gedragen die door andere normen worden gedekt, om het hoofd,
het gezicht, de handen en de voeten te beschermen.

(De EN ISO 11611 vervangt de EN 470 norm)
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EN 14404:2004+A1:2010 Kniebeschermers voor
werk in knielende positie

EN 14404 De EN 14404 is enkel en alleen van toepassing in
combinatie met gecertificeerde kniestukken. In
combinatie met deze kniestukken, is de norm
EN 14404 van toepassing voor alle standaard
werkkleding met de EN 14404 norm.

Testen
De kniebeschermer wordt getest op drie eigenschappen:
perforatie, krachtverdeling en kracht bij impact.  Er zijn 2 levels
mogelijk.

Level 1: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is
tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert
door liggende voorwerpen van meer dan 1 cm hoog. Perforatie
weerstand minstens 100 N.
Level 2: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen
gebruik onder zware omstandigheden, zoals bij het knielen op
steen in mijnen en steengroeven. Perforatieweerstand minstens
250 N.

EN 381 Beschermende kleding voor gebruikers
van 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 381-5:1995 Eisen voor beenbeschermers
Beschermende kleding gecertificeerd volgens de EN 381-5 norm
biedt bescherming voor de benen tegen snijwonden van manueel
bediende kettingzagen. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens
de draaisnelheid van de ketting.

Klasse Kettingsnelheid (m/s)
0 16

1 20

2 24

3 28

De EN 381-5 norm geeft drie verschillende ontwerpen volgens
de opgegeven klasse. Ontwerp A en B worden gebruikt voor het
dagelijks werk van professionele boswachters. Ontwerp C bedekt
het volledige been en wordt meer gebruikt voor personen die niet
regelmatig met kettingzagen werken (en bijgevolg een hogere
risicogroep vormen), of in buitengewone omstandigheden, zoals
bij het werken in bomen.

EN 381-7:1999 Eisen voor beschermende
handschoenen
Deze norm specificeert de eisen voor handschoenen met
betrekking tot de weerstand tegen insnijdingen door een
kettingzaag, bij beproeving volgens de methode beschreven in
EN 381-4.

EN 381-9:1997 Eisen voor beenkappen voor
kettingzagen
Deze norm specificeert de aan te wenden criteria bij het
beoordelen van de weerstand van beenkappen tegen insnijding
door kettingzagen. De norm bevat tevens een eis inzake de
weerstand van de lussen die onder de voet door lopen. Deze
norm geldt voor beenkappen, gebruikt in combinatie met
veiligheidsschoenen conform de EN ISO 20345 norm. De
beenkappen bieden slechts een gedeeltelijke bescherming tegen
snijwonden veroorzaakt door kettingzagen.

EN 381-11:2002 Eisen voor beschermers voor het
bovenlichaam
Deze norm houdt in dat de kleding beschermd is voor het
bovenlichaam, tegen snijwonden van manueel bediende
kettingzagen. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens de
draaisnelheid van de ketting.

EN 469:2006+A1:2006 Beschermende kleding
voor brandweerlieden

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 De prestaties in de hittetesten (vlam)
2. X1 of X2 De prestaties in de hittetesten (straling)
3. Y1 of Y2 De prestaties in de testen van ondoorlatendheid
4. Z 1 of Z2 Weerstand tegen waterdamp

EN 13034:2005+A1:2009 Beschermende kleding 
tegen vloeibare chemicaliën type 6 van PB (6)

EN 13034 De EN 13034 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 14605:2005+A1:2009 Beschermende kleding 
tegen vloeibare chemicaliën (inclusief 
permeatieweerstandstest)

De EN 14605 norm beschrijft beschermende (disposable) 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 bijvoorbeeld 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 bijvoorbeeld 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’ Defi nitie Symbolen

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 bescher-
mende 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’

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

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

Standaard Defi nitie Symbolen

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

EN 12941
Ademhalingsbeschermapparatuur
Aangedreven fi lterapparaten met 
geïntegreerde helm of kap
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EN 14404:2004+A1:2010 Kniebeschermers voor 
werk in knielende positie

EN 14404 De EN 14404 is enkel en alleen van toepassing in 
combinatie met gecertifi ceerde kniestukken. In 
combinatie met deze kniestukken, is de norm 
EN 14404 van toepassing voor alle standaard 
werkkleding met de EN 14404 norm. 

Testen
De kniebeschermer wordt getest op drie eigenschappen: 
perforatie, krachtverdeling en kracht bij impact.  Er zijn 2 levels 
mogelijk.  

Level 1: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is 
tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert 
door liggende voorwerpen van meer dan 1 cm hoog. Perforatie 
weerstand minstens 100 N.
Level 2: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen 
gebruik onder zware omstandigheden, zoals bij het knielen op 
steen in mijnen en steengroeven. Perforatieweerstand minstens 
250 N.

EN 381 Beschermende kleding voor gebruikers 
van 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 
specifi ek deel van het lichaam:

EN 381-5:1995 Eisen voor beenbeschermers 
Beschermende kleding gecertifi ceerd volgens de EN 381-5 norm 
biedt bescherming voor de benen tegen snijwonden van manueel 
bediende kettingzagen. Het kledingstuk is gecertifi ceerd volgens 
de draaisnelheid van de ketting.

Klasse Kettingsnelheid (m/s)
0 16

1 20

2 24

3 28

De EN 381-5 norm geeft drie verschillende ontwerpen volgens 
de opgegeven klasse. Ontwerp A en B worden gebruikt voor het 
dagelijks werk van professionele boswachters. Ontwerp C bedekt 
het volledige been en wordt meer gebruikt voor personen die niet 
regelmatig met kettingzagen werken (en bijgevolg een hogere 
risicogroep vormen), of in buitengewone omstandigheden, zoals 
bij het werken in bomen.

EN 381-7:1999 Eisen voor beschermende 
handschoenen
Deze norm specifi ceert de eisen voor handschoenen met 
betrekking tot de weerstand tegen insnijdingen door een 
kettingzaag, bij beproeving volgens de methode beschreven in 
EN 381-4.

EN 381-9:1997 Eisen voor beenkappen voor 
kettingzagen
Deze norm specifi ceert de aan te wenden criteria bij het 
beoordelen van de weerstand van beenkappen tegen insnijding 
door kettingzagen. De norm bevat tevens een eis inzake de 
weerstand van de lussen die onder de voet door lopen. Deze 
norm geldt voor beenkappen, gebruikt in combinatie met 
veiligheidsschoenen conform de EN ISO 20345 norm. De 
beenkappen bieden slechts een gedeeltelijke bescherming tegen 
snijwonden veroorzaakt door kettingzagen.

EN 381-11:2002 Eisen voor beschermers voor het 
bovenlichaam
Deze norm houdt in dat de kleding beschermd is voor het 
bovenlichaam, tegen snijwonden van manueel bediende 
kettingzagen. Het kledingstuk is gecertifi ceerd volgens de 
draaisnelheid van de ketting.

EN 469:2006+A1:2006 Beschermende kleding 
voor brandweerlieden

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 De prestaties in de hittetesten (vlam)
2. X1 of X2 De prestaties in de hittetesten (straling)
3. Y1 of Y2 De prestaties in de testen van ondoorlatendheid
4. Z 1 of Z2 Weerstand tegen waterdamp

EN 13034:2005+A1:2009 Beschermende kleding
tegen vloeibare chemicaliën type 6 van PB (6)

EN 13034 De EN 13034 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 14605:2005+A1:2009 Beschermende kleding
tegen vloeibare chemicaliën (inclusief
permeatieweerstandstest)

De EN 14605 norm beschrijft beschermende (disposable) 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 bijvoorbeeld 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 bijvoorbeeld 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 Symbolen

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 bescher-
mende 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’

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

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

Standaard Definitie Symbolen

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

EN 12941
Ademhalingsbeschermapparatuur
Aangedreven filterapparaten met 
geïntegreerde helm of kap

BEDRIJFSKLEDING 
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EN ISO 12402 Persoonlijke drijfmiddelen

De EN ISO 12402 norm bestaat uit vier verschillende normen. 
De normen zijn voor reddingsvesten en drijfhulpmiddelen, die elk 
een type reddingsvest omschrijven die voor een specifi eke groep 
gebruikers geschikt is.

EN ISO 12402-5:2006 Zwemvesten (niveau 50) 
Drijfvermogen niet groter dan 50 Newton. Alleen 
geschikt voor goede zwemmers die zich in beschut 
water bevinden. Niet veilig bij bewusteloosheid. 
Geschikt voor personen vanaf 40 kg. 

EN ISO 12402-4:2006 Reddingsvesten (niveau 100) 
Drijfvermogen niet groter dan 100 Newton. Geschikt 
voor volwassenen en kinderen die kunnen zwemmen 
die zich bevinden op binnenwater of beschut water. 
Deze vesten zijn beperkt veilig bij bewusteloosheid, 

afhankelijk van de gedragen kleding.

EN ISO 12402-3:2006 Reddingsvesten (niveau 150) 
Drijfvermogen niet groter dan 150 Newton. Geschikt 
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers. Dit vest is 
onder vrijwel alle omstandigheden veilig bij 
bewusteloosheid. Bij het dragen van zware 

waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid.

EN ISO 12402-2:2006 Reddingsvesten (niveau 275) 
Drijfvermogen niet groter dan 275 Newton. Geschikt 
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers op open zee 
en onder extreem zware weersomstandigheden. Dit 
vest is ook geschikt voor dragers van zware 

waterdichte kleding en is onder vrijwel alle weersomstandigheden 
volkomen veilig bij bewusteloosheid.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment bedrijfskleding. Mocht u een bepaald product niet 
kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Het merendeel van de artikelen in de catalogus

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.

 BEDRIJFSKLEDING

catalogus2016_2.indd   108 10-04-17   12:37



WERKKLEDING ALGEMEEN - JASSEN EN BROEKEN POLYESTER/KATOEN

BEDRIJFSKLEDING109

INLEIDING

Fristads Kansas 233 Luxe broek

Zwart - Art.nr.: 2.28.727.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 295 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Slijtvast
• Zonder bandplooi
• Grote beenzak met verborgen rits en klep, kleinere beenzak voor

mobiele telefoon en duimstok en pennenhouder
• Maten: 42 t/m 66 (kaki en grijs vanaf 44 t/m 62)

Marineblauw
Art.nr.: 2.28.720.00*

Kaki
Art.nr.: 2.28.724.00*

Grijs
Art.nr.: 2.28.726.00*

Fristads Kansas 480 P154 jack

Donkergrijs - Art.nr.: 2.48.507.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Verstelbare taille en mouwen
• Twee zakken aan de voorzijde, twee borstzakken met klep, één met

pennenzakje, één binnenzak en binnenzak voor mobiele telefoon
met klittenband

• Maten: XS t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.48.506.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.48.508.00*

Zwart
Art.nr.: 2.48.509.00*

M-Wear 7260 Eduard broek

Grijs - Art.nr.: 2.27.263.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
• Kniezakken
• "Triple stitch" naden voor extra versteviging
• Twee achterzakken met klep waarvan één met klittenbandsluiting,

spijkerzakken met gereedschapslussen, één duimstokzak en één
dijbeenzak met extra GSM zak

• D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus
• Maten: 44 t/m 64

Marineblauw
Art.nr.: 2.27.260.00

Wit
Art.nr.: 2.27.262.00

Zwart
Art.nr.: 2.27.265.00

M-Wear 2263 jas

Art.nr.: 2.22.263.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting
• Manchetten met drukknoopsluiting
• Twee borstzakken met klep, D-ring en gereedschapslussen
• Versterkte schouderstukken
• Twee verticale steekzakken
• Afritsbare mouwen
• Pennenzakje op mouw
• Kleur: grijs/zwart
• Maten: S t/m 3XL

EN ISO 12402 Persoonlijke drijfmiddelen

De EN ISO 12402 norm bestaat uit vier verschillende normen.
De normen zijn voor reddingsvesten en drijfhulpmiddelen, die elk
een type reddingsvest omschrijven die voor een specifieke groep
gebruikers geschikt is.

EN ISO 12402-5:2006 Zwemvesten (niveau 50)
Drijfvermogen niet groter dan 50 Newton. Alleen
geschikt voor goede zwemmers die zich in beschut
water bevinden. Niet veilig bij bewusteloosheid.
Geschikt voor personen vanaf 40 kg.

EN ISO 12402-4:2006 Reddingsvesten (niveau 100)
Drijfvermogen niet groter dan 100 Newton. Geschikt
voor volwassenen en kinderen die kunnen zwemmen
die zich bevinden op binnenwater of beschut water.
Deze vesten zijn beperkt veilig bij bewusteloosheid,

afhankelijk van de gedragen kleding.

EN ISO 12402-3:2006 Reddingsvesten (niveau 150)
Drijfvermogen niet groter dan 150 Newton. Geschikt
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers. Dit vest is
onder vrijwel alle omstandigheden veilig bij
bewusteloosheid. Bij het dragen van zware

waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid.

EN ISO 12402-2:2006 Reddingsvesten (niveau 275)
Drijfvermogen niet groter dan 275 Newton. Geschikt
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers op open zee
en onder extreem zware weersomstandigheden. Dit
vest is ook geschikt voor dragers van zware

waterdichte kleding en is onder vrijwel alle weersomstandigheden
volkomen veilig bij bewusteloosheid.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment bedrijfskleding. Mocht u een bepaald product niet
kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

catalogus2016_2.indd   109 10-04-17   12:37



WERKKLEDING ALGEMEEN - JASSEN EN BROEKEN POLYESTER/KATOEN

110BEDRIJFSKLEDING

Fristads Kansas 241 PS25 broek

Korenblauw - Art.nr.: 2.28.898.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 290 gr/m²
• Stretchkwaliteit
• Cordura verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte verstelbare

kniebescherming
• Twee met Cordura verstevigde, weg te steken, loshangende zakken
• Zak voor duimstok met gereedschapszakje, pennenzakje ingenaaid op

rechter zijnaad en beenzak met zak voor mobiele telefoon
• Hamerlus en D-ring
• Maten: 44 t/m 66
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: kaki en wit

Marineblauw
Art.nr.: 2.28.890.00

Zwart
Art.nr.: 2.28.891.00*

Grijs
Art.nr.: 2.28.892.00*

Fristads Kansas 278 P154 damesbroek

Zwart - Art.nr.: 2.28.704.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Twee steekzakken, twee achterzakken waarvan één met klep, beenzak

met duimstokzak aan binnenzijde, drie extra zakjes, beenzak met klep
en mobiele telefoonzak met klep

• Maten: 34 t/m 50

Grijs
Art.nr.: 2.28.700.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.28.706.00*

HAVEP 80231 broek

Zwart/charcoal grijs - Art.nr.: 2.27.646.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken, twee achterzakken, loshangende duimstokzak met extra

toolzakjes, loshangende dijbeenzak, hamerlus en D-ring
• Cordura versterkingen en drievoudig gestikte naden
• Zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte
• Extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
• Maten: 46 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: kaki/charcoal grijs en

groen/charcoal grijs

Marineblauw
Art.nr.: 2.27.647.00*

Wit/charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.648.00*

Charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.649.00*

HAVEP 8237 broek

Wit - Art.nr.: 2.28.682.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee ingezette zijzakken, achterzak en duimstokzak
• Elastiek in rug
• Maten: 42 t/m 64 (wit vanaf 44)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: flessengroen

Marineblauw
Art.nr.: 2.28.670.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.28.671.00*

Rafblauw
Art.nr.: 2.28.672.00*
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Blåkläder 1525 broek

Art.nr.: 2.80.483.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, effen, 166 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op hangzakken, duimstokzak, knieën en

achterzakken
• Hamerlus aan zijkant
• Lussen, waarvan één met D-ring
• Metalen knopen
• Drie-dubbel gestikte naden
• Achterzakken met plooi, beenzak met klep en plooi met pennenzak,

extra zak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken met opzetstuk,
spijkerzakken met schroevendraaierzakken en gereedschaphouder die
in de geplooide voorzakken kunnen worden opgeborgen, duimstokzak
met meshouder en pennenzak

• Kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
• Kleur: donkergrijs/zwart
• Maten: 44 t/m 64

Blåkläder 1503 broek

Grijs/zwart - Art.nr.: 2.80.465.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op knieën en achterzakken
• Hamerlus aan zijkant, lussen, waarvan één met D-ring
• Achterzakken, beenzak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken,

spijkerzakken, duimstokzak met meshouder en pennenzak
• Kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
• Maten: 44 t/m 62
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood/zwart,

korenblauw/zwart en zwart/grijs

Wit/grijs
Art.nr.: 2.80.460.00

Kaki/zwart
Art.nr.: 2.80.461.00

Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.80.464.00

HAVEP 4024 stofjas

Rafblauw - Art.nr.: 2.23.072.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verstelbare doorsteekceintuur met drukknopen
• Twee voorzakken, één borstzak en één binnenzak
• Rugplooien
• Maten: 46 t/m 64

Marineblauw
Art.nr.: 2.23.070.00*

Flessengroen
Art.nr.: 2.23.086.00*

HAVEP 4025 stofjas

Art.nr.: 2.23.182.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee voorzakken, één borstzak, één binnenzak, één GSM-zakje en

pennenzakje op mouw
• Tailleband op rug
• Rugplooien
• Kleur: wit
• Maten: 44 t/m 64
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Helly Hansen 76447 Ashford broek

Marineblauw - Art.nr.: 2.27.732.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 275 gr/m²
• Click-on lussen voor, achter en aan de zijden voor extra gereedschap
• Twee steekzakken, twee achterzakken, waarvan één met klep

en klittenbandsluiting, zak met klep op het bovenbeen voor het
opbergen van bijvoorbeeld timmermanspotlood en extra accessoires/
gereedschappen en zak voor duimstok met ruimte voor bijvoorbeeld een
winkelhaak die aan onderzijde los is voor extra flexibiliteit

• Inzetstuk in het kruis voor optimale pasvorm en bewegingsvrijheid
• Maten: 44 t/m 64

Zwart
Art.nr.: 2.27.730.00*

Grijs
Art.nr.: 2.27.733.00*

Blåkläder 1570 1860 broek

Marineblauw - Art.nr.: 2.80.530.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op knieën en achterzakken
• Hamerlus aan zijkant en lussen, waarvan één met D-ring
• Drie-dubbel gestikte naden
• Achterzakken, beenzak, telefoonzak, ID-kaartzak, voorzakken,

duimstokzak met meshouder en pennenzak
• Maten: 44 t/m 62
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: rood

Korenblauw
Art.nr.: 2.80.529.00

Grijs
Art.nr.: 2.80.531.00

Zwart
Art.nr.: 2.80.532.00

Blåkläder 1532 1860 broek

Art.nr.: 2.80.502.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op knieën
• Hamerlus aan zijkant
• Lussen, waarvan één met D-ring
• Metalen knopen
• Drie-dubbel gestikte naden
• Achterzakken met plooi, beenzak met klep en plooi met pennenzak,

extra zak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken met opzetstuk,
extra meszak op de dij, spijkerzakken met schroevendraaierzakken en
gereedschaphouder die in de geplooide voorzakken kunnen worden
opgeborgen, duimstokzak met meshouder en pennenzak

• Kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
• Kleur: grijs
• Maten: 44 t/m 62

Blåkläder 1530 1860 broek

Kaki - Art.nr.: 2.80.494.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 300 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura-versterking op knieën en achterzakken
• Hamerlus aan zijkant en lussen, waarvan één met D-ring
• Drie-dubbel gestikte naden
• ID-kaartzak, achterzakken, beenzak, telefoonzak, voorzakken met

opzetstuk, spijkerzakken en duimstokzak met meshouder en pennenzak
• Maten: 44 t/m 62
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: rood

Korenblauw
Art.nr.: 2.80.496.00

Marineblauw
Art.nr.: 2.80.497.00

Zwart
Art.nr.: 2.80.498.00
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HAVEP 8634 broek

Art.nr.: 2.29.021.00*
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken waarvan één met horlogezakje, twee

achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met
klep en GSM-zakje met klep

• Cordura versterkingen
• Een D-ring voor en één D-ring achter
• Kleur: zwart
• Maten: 44 t/m 64

HAVEP 8730 broek

Zwart - Art.nr.: 2.29.071.00
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, canvas, 320 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken, twee loshangende voorzakken, twee achterzakken,

duimstokzak, dijbeenzak met klep en GSM-zakje
• Verstelbare Cordura kniezakken
• Riem
• Cordura versterkingen
• Hamerlus
• Reflecterende piping
• Maten: 42 t/m 64 (marineblauw en zwart vanaf 46 leverbaar)

Marineblauw
Art.nr.: 2.29.060.00*

Antraciet
Art.nr.: 2.29.073.00*

HAVEP 8597 broek

Zwart - Art.nr.: 2.29.011.00
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken waarvan één met horlogezakje, twee

achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak
met klep en GSM-zakje met klep

• Cordura kniezakken en Cordura versterkingen
• Een D-ring voor en één D-ring achter
• Maten: 44 t/m 64 (zwart vanaf 40, grijs vanaf 46 en wit/grijs vanaf

46 t/m 62)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen/zwart

Marineblauw
Art.nr.: 2.29.000.00

Grijs
Art.nr.: 2.29.013.00

Wit/grijs
Art.nr.: 2.29.012.00*

HAVEP 80229 broek

Zwart/charcoal grijs - Art.nr.: 2.27.658.00*
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 320 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken, twee achterzakken waarvan één met klep, loshangende

duimstokzak met extra toolzakjes en loshangende dijbeenzak
• Eén D-ring voor badgehouder en verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop
• Cordura kniezakken en versterkingen en drievoudig gestikte naden
• Zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte
• Extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
• Maten: 46 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: kaki/charcoal grijs

Marineblauw
Art.nr.: 2.27.659.00*

Wit/charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.660.00*

Charcoal grijs
Art.nr.: 2.27.661.00*
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HAVEP 4023 stofjas

Marineblauw - Art.nr.: 2.22.270.00*
• Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee voorzakken, borstzak, binnenzak en GSM-zakje
• Pennenzakje op mouw
• Tailleband op rug, rugplooien en split
• Maten: 46 t/m 64 (rafblauw vanaf 40 en wit vanaf 44)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: grijs en kaki

Korenblauw
Art.nr.: 2.22.271.00*

Rafblauw
Art.nr.: 2.22.272.00*

Wit
Art.nr.: 2.22.282.00*

HAVEP 8286 broek

Marineblauw - Art.nr.: 2.27.390.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Kniezakken
• Twee ingezette zijzakken, twee achterzakken waarvan één met knoop

en één duimstokzak
• Elastiek in rug
• Maten: 44 t/m 64 (korenblauw en kaki vanaf 46)

Korenblauw
Art.nr.: 2.27.391.00*

Wit
Art.nr.: 2.27.392.00*

Kaki
Art.nr.: 2.27.394.00*

HAVEP 8262 broek

Marineblauw - Art.nr.: 2.27.370.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken, twee achterzakken waarvan één met knoop

en één duimstokzak
• Elastiek in rug
• Maten: 42 t/m 66 (k.blauw en kaki vanaf 44 en oranje van 44 t/m 64)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rafblauw, wit, grijs, olijfgroen

en flessengroen

Korenblauw
Art.nr.: 2.27.371.00*

Kaki
Art.nr.: 2.27.374.00*

Oranje
Art.nr.: 2.27.376.00*

HAVEP 3054 jas

Marineblauw - Art.nr.: 2.22.370.00*
• Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte knoopsluiting
• Twee voorzakken, één borstzak en één binnenzak
• Maten: 46 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: wit

Korenblauw
Art.nr.: 2.22.371.00*

Kaki
Art.nr.: 2.22.374.00*

Grijs
Art.nr.: 2.22.383.00*
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Blåkläder X1500 1370 broek

Grijs/zwart - Art.nr.: 2.80.456.00
• Kwaliteit: 100% katoen, twill, 370 gr/m²
• Voorgevormde pijpen
• Cordura versterkte zakken, knieën en onderkant
• Verstevigde naad in kruis, binnenbeennaad dubbel gestikt
• Achterzakken, beenzak met dubbel vak, zak met rits op dij en schuine

voorzakken
• Kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar
• Cordura versterkte duimstokzak met pennenzak en meshouder
• Verstelbare broekspijp opening met aanrijgkoord en Cordura-versterkt
• Maten: 44 t/m 62

Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.80.455.00

Zwart
Art.nr.: 2.80.457.00

Blåkläder 1091 broek

Art.nr.: 2.80.406.00
• Kwaliteit: 100% katoen, twill, 320 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Deze broek heeft zakken speciaal ontworpen voor de gereedschappen

van de schilders
• Cordura-versterking op knieën, achterzakken en plamuurmeszak
• Achterzakken met plooi, beenzak met pennenzak, telefoonzak en

ID-kaartzak, beenzak, speciaal bedoeld voor plamuurmes en
voorzakken met opzetstuk

• Hamerlus aan zijkant
• Lussen, waarvan één met D-ring
• Metalen knopen
• Drie-dubbel gestikte naden
• Kleur: wit
• Maten: 44 t/m 62

Fristads Kansas 255K FAS broek

Blauw - Art.nr.: 2.28.780.00*
• Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
• Zakken die onderhevig zijn aan slijtage zijn verstevigd met 100%

polyamide
• Cordura verstevigde kniezakken
• Twee weg te steken, met Cordura verstevigde, loshangende zakken,

twee grote zakken aan voor- en achterzijde, verborgen
ID-pashouder, duimstokzak, pennenzakje, zak voor mobiele telefoon,
gereedschapszakje, beenzak met klep, twee hamerlussen, waarvan
één verstelbaar, knoop en lus voor timmermansmes

• Maten: 44 t/m 60

Zwart
Art.nr.: 2.28.781.00*

Fristads Kansas 451 FAS jack

Zwart - Art.nr.: 2.42.219.00*
• Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
• Rits tot bovenzijde kraag
• Ventilatie op rugpand
• Verstelbare mouwen en taille
• Veiligheidszakje, twee zakken aan de voorzijde, twee borstzakken met

klep en knoop, één met knoop en lus voor timmermansmes en één met
gereedschapslussen en zak op mouw

• Verborgen ID-pashouder
• Binnenzak met knoop en binnenzak voor mobiele telefoon
• Maten: XS t/m 3XL

Blauw
Art.nr.: 2.42.218.00*

Donkergrijs
Art.nr.: 2.42.222.00*
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Bram's Paris Sander 1.3590/A82 
spijkerbroek 

Lengte 32 - Art.nr.: 2.31.778.00
• Kwaliteit: 14,5 oz (blue) Denim
• YKK-ritssluiting
• Dijbeenzak met geïntegreerde telefoonzak met klittenbandsluiting
• Normal Waist
• Cordura kniestukken t.b.v. universele kniepads
• Sleutelhouder, duimstokzak, rolmaatzakje en hamerlus
• Achterzakken met klittenbandsluiting
• Kleur: donkerblauw
• Maten: 30 t/m 42
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: zwart

Lengte 34
Art.nr.: 2.31.779.00

Bram's Paris Dylan 1.3700/A50 
spijkerbroek 

Lengte 32 - Art.nr.: 2.31.761.00
• Kwaliteit: 100% katoen
• YKK-ritssluiting
• 5-pocket model
• Comfort fi t
• Medium waist
• Rechte pijp
• Stone Wash kleur
• Kleur: blauw
• Maten: 30 t/m 48 (lengte 36 is t/m 42)

Lengte 30
Art.nr.: 2.31.760.00*

Lengte 34
Art.nr.: 2.31.762.00

Lengte 36
Art.nr.: 2.31.763.00

Bram's Paris Elton 3.3095/A51 
spijkerjack 

Art.nr.: 2.22.740.00
• Kwaliteit: 100% katoen
• Knoopsluiting
• Twee borstzakken met klep en twee insteekzakken
• Stone Wash kleur
• Kleur: blauw
• Maten: M t/m 3XL

Broek 100% katoen 

Art.nr.: 2.27.270.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 260 gr/m²
• Gulpsluiting met rits
• Vast elastiek in de rugband
• Riemlussen
• Een dijbeenzak met extra zakje, één duimstokzak en twee achterzakken
• Kniezakken
• Kleur: marineblauw
• Maten: 44 t/m 64
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Wrangler Texas Stretch spijkerbroek

Lengte 32 - Art.nr.: 2.59.207.00
• Kwaliteit: 98,5% katoen/1,5% elastaan
• Ritssluiting
• Recht model spijkerbroek
• Stretch model
• 5-pocket model
• Stone Wash kleur
• Kleur: blauw
• Maten: 30 t/m 42 (lengte 32 is t/m 44, lengte 34 is t/m 48 en

lengte 36 vanaf 32 t/m 44)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: donkerblauw

Lengte 30
Art.nr.: 2.59.206.00*

Lengte 34
Art.nr.: 2.59.208.00

Lengte 36
Art.nr.: 2.59.209.00

Wrangler Texas Stone blauw 
spijkerbroek

Lengte 30 - Art.nr.: 2.59.201.00
• Kwaliteit: 100% katoen (Stonewash Denim)
• Ritssluiting
• Regular fit
• 5-pocket model
• Rechte pijp
• Kleur: blauw
• Maten: 30 t/m 42 (lengte 32 is t/m 48 en lengte 36 vanaf 32 t/m 38)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: donkerblauw

Lengte 32
Art.nr.: 2.59.202.00

Lengte 34
Art.nr.: 2.59.203.00

Lengte 36
Art.nr.: 2.59.204.00

Bram's Paris Lisa 1.4350/R12 dames 
spijkerbroek

Lengte 30 - Art.nr.: 2.31.600.00*
• Kwaliteit: 98% katoen/2% stretch
• YKK-ritssluiting
• 5-pocket model
• Tight fit
• Smalle pijp
• Hoge taille
• Duimstokzak en zijzak met klittenbandsluiting
• Kleur: donkerblauw
• Maten: 28 t/m 40

Lengte 32
Art.nr.: 2.31.601.00*

Bram's Paris Mike 1.3311/A50 
spijkerbroek

Lengte 32 - Art.nr.: 2.31.688.00*
• Kwaliteit: 100% katoen
• YKK-ritssluiting
• 5-pocket model
• Regular fit
• Recht model
• Medium waist
• Duimstokzak
• Kleur: blauw
• Maten: 29 t/m 44
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: donkerblauw

Lengte 34
Art.nr.: 2.31.690.00*

Lengte 36
Art.nr.: 2.31.692.00*
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Blåkläder 2610 Amerikaanse overall

Zwart - Art.nr.: 2.80.391.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, twill, 240 gr/m²
• Gulp met kunststof rits
• Hamerlus aan zijkant
• Metalen knopen
• Verstelbaar in de taille
• Metaalvrije gesp
• Achterzak met klep, borstzak met klep en pennenzak, binnenzak met

rits, zijzakken en duimstokzak met pennenzak
• Maten: 44 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw

Grijs
Art.nr.: 2.80.390.00

Kaki
Art.nr.: 2.80.386.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.80.389.00*

HAVEP 2095 Amerikaanse overall

Flessengroen - Art.nr.: 2.13.896.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en

duimstokzak
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Maten: 44 t/m 66 (marineblauw en korenblauw vanaf 46)

Marineblauw
Art.nr.: 2.13.880.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.13.881.00*

Rafblauw
Art.nr.: 2.13.882.00*

HAVEP 2096 overall

Marineblauw - Art.nr.: 2.13.280.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en

duimstokzak
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Maten: 44 t/m 66 (wit vanaf 46 en zwart van 46 t/m 64)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rafblauw, kaki en flessengroen

Korenblauw
Art.nr.: 2.13.281.00*

Zwart
Art.nr.: 2.13.283.00*

Wit
Art.nr.: 2.13.292.00*

HAVEP 20199 overall

Kaki/charcoal grijs - Art.nr.: 2.12.435.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
• Twee zijzakken, twee borstzakken, twee achterzakken, loshangende

duimstokzak en loshangende dijbeenzak
• Cordura kniezakken met opening afsluitbaar met klep en klittenband
• Cordura versterkingen en drievoudig gestikte naden
• Verstelbare hamerlus en D-ring voor badgehouder
• Stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte en in de onderrug
• Extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
• Maten: 46 t/m 64

Zwart/charcoal grijs
Art.nr.: 2.12.433.00*

Charcoal grijs
Art.nr.: 2.12.434.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.12.432.00*
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HAVEP 2263 Amerikaanse overall

Flessengroen - Art.nr.: 2.14.056.00*
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en

duimstokzak
• Kniezakken
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Maten: 46 t/m 64

Marineblauw
Art.nr.: 2.14.040.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.14.041.00*

HAVEP 2166 overall

Rood - Art.nr.: 2.14.688.00*
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
• Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee

achterzakken en duimstokzak
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• Maten: 44 t/m 64 (oranje vanaf 46 t/m 64, rood vanaf 46 t/m 66)

Korenblauw
Art.nr.: 2.14.681.00*

Oranje
Art.nr.: 2.14.686.00*

Flessengroen
Art.nr.: 2.14.695.00*

HAVEP 2412 overall

Flessengroen - Art.nr.: 2.14.346.00*
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Kniezakken
• Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en

duimstokzak
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Manchetten met drukknopen
• Maten: 46 t/m 64

Marineblauw
Art.nr.: 2.14.340.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.14.341.00*

HAVEP 2154 overall

Korenblauw - Art.nr.: 2.14.281.00*
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, achterzak en

duimstokzak
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Manchetten met drukknopen
• Maten: 46 t/m 68 (korenblauw en flessengroen t/m 64)

Marineblauw
Art.nr.: 2.14.280.00*

Flessengroen
Art.nr.: 2.14.296.00*

catalogus2016_2.indd   119 10-04-17   12:38



WERKKLEDING ALGEMEEN - OVERALLS KATOEN

120BEDRIJFSKLEDING

Rally-overall 100% katoen 

Korenblauw - Art.nr.: 2.12.501.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting voorzien van dubbele slider
• Kniezakken en zakdoortasten
• Een duimstokzak, twee achterzakken en twee borstzakken met rits
• Rugplooien
• Drukknopen aan mouwen en pijpen
• Maten: 46 t/m 64

Oranje
Art.nr.: 2.12.506.00

Rood
Art.nr.: 2.12.508.00

HAVEP 2090 overall 

Marineblauw - Art.nr.: 2.12.300.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, een

achterzak en een duimstokzak
• Elastiek in rug en rugplooien
• Maten: 42 t/m 72 (olijfgroen t/m 64, oranje van 46 t/m 66 en grijs

van 46 t/m 64)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, kaki, rood, wit

en fl essengroen (of met kniezakken, model 2231 in marineblauw en
korenblauw)

Oranje
Art.nr.: 2.12.306.00*

Grijs
Art.nr.: 2.12.313.00*

Olijfgroen
Art.nr.: 2.12.315.00*

Overall 100% katoen 

Art.nr.: 2.12.080.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 260 gr/m²
• Verdekte knoopsluiting
• Twee borstzakken met klep, twee opgezette zakken, een duimstokzak,

een achterzak en twee intasten
• Elastiek in rug
• Kleur: marineblauw
• Maten: 46 t/m 64
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HAVEP 2098 Amerikaanse overall 

Oranje - Art.nr.: 2.12.886.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en

duimstokzak
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Maten: 44 t/m 66 (korenblauw t/m 64, olijfgroen en oranje van 46 t/m

64)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: kaki, rood, wit en fl essengroen

Marineblauw
Art.nr.: 2.12.880.00

Korenblauw
Art.nr.: 2.12.881.00*

Olijfgroen
Art.nr.: 2.12.895.00*

HAVEP 2136 rally-overall 

Korenblauw - Art.nr.: 2.12.681.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• 2-weg ritssluiting
• Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met rits, achterzak en

duimstokzak
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• Maten: 42 t/m 66

Rood
Art.nr.: 2.12.688.00*

Flessengroen
Art.nr.: 2.12.696.00*

HAVEP 2161 rally-kinderoverall 

Korenblauw - Art.nr.: 2.12.661.00*
• Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
• 2-weg ritssluiting
• Twee borstzakken met klep, een achterzak en twee zijzakken
• Elastiek in rug
• Maten: 98 t/m 170

Rood
Art.nr.: 2.12.668.00*
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HAVEP 80241 korte broek

Zwart/charcoal grijs - Art.nr.: 2.27.652.00* 
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken waarvan een extra zakje met rits, twee achterzakken

waarvan een met klep, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes,
ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden
door de geïntegreerde GSM-zak en de extra toolzakjes

• Cordura versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken
• Brede riemlussen, verstelbare hamerlus en 1 D-ring voor badgehouder
• Maten: 46 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in: groen/charcoal grijs en wit/charcoal grijs

Charcoal grijs  
Art.nr.: 2.27.653.00*

Marineblauw 
Art.nr.: 2.27.654.00*

Kaki/charcoal grijs 
Art.nr.: 2.27.655.00*

Blåkläder 1534 1310 korte broek

Kaki - Art.nr.: 2.80.349.00
• Kwaliteit: 100% katoen, canvas, 270 gr/m²
• Gulp met metalen ritssluiting
• Cordura versterkte achterzakken
• Hamerlus aan zijkant en lussen, waarvan één met D-ring
• Drie-dubbel gestikte naden
• Achterzakken, beenzak, telefoonzak en ID-kaartzak, voorzakken

met opzetstuk, spijkerzakken met schroevendraaierzakken en
gereedschaphouder, duimstokzak met meshouder en pennenzak

• Maten: 44 t/m 62

Zwart
Art.nr.: 2.80.350.00

Blåkläder 1502 1370 korte broek

Art.nr.: 2.80.345.00
• Kwaliteit: 100% katoen, twill, 370 gr/m²
• Industrieel wasbaar
• Met Cordura-versterking op spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak,

dijbeenzakken en dijen
• Lussen, waarvan één met D-ring
• ID-kaartzak, afsluitbaar
• Achterzakken met plooi, beenzak met dubbel vak, voorzien van

pennenzak en telefoonzak in waterafstotend materiaal, zak met rits op
dij, schuine voorzakken, spijkerzakken met gereedschaphouder, kunnen
in de broek worden weggestopt en met Cordura-versterkte duimstokzak
met pennenzak en meshouder

• Kleur: grijs/zwart
• Maten: 44 t/m 60

M-Wear korte broek

9653, grijs - Art.nr.: 2.29.653.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• "Triple stitch" naden voor extra versteviging
• Twee achterzakken waarvan één met klep met velcro sluiting, twee

opgezette zakken en twee steekzakken en een dijbeenzak met extra
GSM zak

• D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus
• Maten: 44 t/m 64

9651, zwart
Art.nr.: 2.29.651.00
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Bram's Paris Brad 2.353/A54 
spijkeroverhemd

Art.nr.: 2.57.715.00
• Kwaliteit: 100% katoen
• Drukknoopsluiting
• Lange mouw
• Twee borstzakken met klep
• Casual fit
• Kleur: blauw
• Maten: S t/m 3XL

Fristads Kansas 7385 B60 overhemd

Zwart - Art.nr.: 2.57.671.00*
• Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen, 177 gr/m²
• Knoopsluiting
• Lange mouw
• Luxe stof
• Voorbehandeld tegen krimpen
• Twee borstzakken, pennenzakje en een zak voor mobiele telefoon
• Maten: S t/m 4XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: flessengroen, korenblauw

en rood

Donkergrijs
Art.nr.: 2.57.672.00*

Kaki
Art.nr.: 2.57.676.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.57.678.00*

HAVEP 7958/7959 overhemd

7958, wit, lange mouw - Art.nr.: 2.57.007.00*
• Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 110 gr/m²
• Knoopsluiting
• Twee borstzakken met klep
• Epauletten
• Manchetten met knopen (model 7958 met lange mouw)
• Maten: 36 t/m 50

7958, lichtblauw, 
lange mouw

Art.nr.: 2.57.008.00*

7959, wit, 
korte mouw

Art.nr.: 2.57.006.00*

7959, lichtblauw, 
korte mouw

Art.nr.: 2.57.009.00*

HAVEP 1624/1626 overhemd

1624, lichtblauw, lange mouw - Art.nr.: 2.57.000.00
• Kwaliteit: 100% katoen, platbinding, 145 gr/m²
• Metalen knoopsluiting
• Twee borstzakken met klep waarvan één met pennenzakje
• Verlengd rugpand
• Manchetten met knopen (model 1624 met lange mouw)
• Maten: S t/m 4XL

1624, flessengroen, 
lange mouw

Art.nr.: 2.57.005.00*

1626, lichtblauw, 
korte mouw

Art.nr.: 2.57.073.00*

1626, flessengroen, 
korte mouw

Art.nr.: 2.57.075.00*
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Santino Roland sweater

Rood - Art.nr.: 2.56.398.00
• Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• Ronde hals
• Binnenzijde geruwd
• Kraag, tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit, korenblauw, flessengroen,

donkergrijs en bordeaux

Marineblauw
Art.nr.: 2.56.390.00

Lichtgrijs
Art.nr.: 2.56.393.00*

Zwart
Art.nr.: 2.56.397.00*

Blåkläder 3365 sweater

Marineblauw - Art.nr.: 2.80.697.00
• Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, badstof, 360 gr/m²
• Ribgebreide kraag met rits
• Comfortabele sweater van zachte jersey met opgeruwde binnenkant
• Boord aan onderkant en aan mouweinde
• Maten: XS t/m 4XL

Grijs
Art.nr.: 2.80.698.00*

Zwart
Art.nr.: 2.80.699.00

Blåkläder 3364 sweater

Zwart - Art.nr.: 2.80.696.00
• Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, badstof, 360 gr/m²
• Ronde hals
• Comfortabele sweater van zachte jersey met opgeruwde binnenkant
• Ribgebreide hals
• Boord aan onderkant
• Boord aan mouweinde
• Maten: XS t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.80.694.00

Grijs
Art.nr.: 2.80.695.00

M-Wear 6150 sweater

Grijs - Art.nr.: 2.76.152.00
• Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 280 gr/m²

(grijs: 95% katoen/5% viscose)
• Ronde hals
• Binnenzijde geruwd
• Tailleband
• Kraag, tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: S t/m 5XL

Zwart
Art.nr.: 2.76.150.00

Wit
Art.nr.: 2.76.151.00

Marineblauw
Art.nr.: 2.76.153.00
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M-Wear 6140 polosweater

Wit - Art.nr.: 2.76.141.00
• Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 280 gr/m²

(grijs: 95% katoen/5% viscose)
• Tailleband
• Binnenzijde geborsteld
• 3-knoopsluiting
• Tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: S t/m 5XL

Zwart
Art.nr.: 2.76.140.00

Grijs
Art.nr.: 2.76.142.00

Marineblauw
Art.nr.: 2.76.143.00

Fristads Kansas 759 PH sweater

Art.nr.: 2.56.473.00*
• Kwaliteit: 70% acryl/30% polyester, 300 gr/m²
• Korte rits tot bovenzijde kraag
• Verstevigingen op de ellebogen en op de schouders
• Borstzak met rits en twee zijzakken
• Elastische tailleband en manchetten
• Kleur: grijs/zwart
• Maten: S t/m 3XL

Fruit of the Loom 622020 Set-in Sweat 
sweater

Zwart - Art.nr.: 2.56.551.00
• Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 280 gr/m²
• Ronde hals
• Rib boorden van katoen/Lycra
• Open-end garen met Belcoro
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, rood, bordeaux, wit

en flessengroen

Marineblauw
Art.nr.: 2.56.540.00

Korenblauw
Art.nr.: 2.56.541.00*

Lichtgrijs
Art.nr.: 2.56.553.00*

Santino Alex sweater

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.815.00*
• Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• Opstaande kraag met metalen ¼ ritssluiting
• Binnenzijde geruwd
• Kraag en manchetten met elastaan
• Rechte onderzijde, splitjes in de zijnaden
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en donkergroen

Zwart
Art.nr.: 2.56.814.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.56.816.00*

Donkergrijs
Art.nr.: 2.56.852.00*
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Santino Tesla polosweater 

Lime/marineblauw - Art.nr.: 2.55.712.00*
• Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• Binnenzijde geruwd
• Polokraag met 3-knoopsluiting
• Tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit/grijs,

korenblauw/marineblauw, marineblauw/rood en grijs/zwart

Marineblauw/
korenblauw

Art.nr.: 2.55.714.00*

Zwart/grijs
Art.nr.: 2.55.716.00*

Zwart/rood
Art.nr.: 2.55.718.00*

Santino Rick polosweater 

Donkergrijs - Art.nr.: 2.57.993.00*
• Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• Polokraag met knoopsluiting
• Manchetten met elastaan
• Rechte onderzijde, splitjes in de zijnaden
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: donkergroen, rood en zwart

Marineblauw
Art.nr.: 2.57.990.00*

Wit
Art.nr.: 2.57.992.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.57.997.00*

Santino Robin polosweater 

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.380.00
• Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
• Binnenzijde geruwd
• Polokraag met 3-knoopsluiting
• Tailleband en manchetten met elastaan
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: paars, lime, wit, lichtgrijs,

donkergroen, oranje, donkergrijs en bordeaux

Korenblauw
Art.nr.: 2.56.381.00*

Rood
Art.nr.: 2.56.388.00*

Zwart
Art.nr.: 2.56.391.00*
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Fruit of the Loom 622080 Classic 
hooded sweater

Rood - Art.nr.: 2.55.988.00*
• Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 280 gr/m²
• Gevoerde capuchon met aanrijgkoord in dezelfde kleur
• Ribboorden met Lycra
• Kangoeroezak
• Alle afwerking dubbel gestikt
• Open-end garen met Belcoro
• Maten: S t/m XXL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, flessengroen en

lichtgrijs

Donker marineblauw
Art.nr.: 2.55.985.00*

Zwart
Art.nr.: 2.55.987.00*

Donkergrijs
Art.nr.: 2.55.990.00*

Fruit of the Loom 620340 Premium 
hooded sweater

Grijs - Art.nr.: 2.56.163.00
• Kwaliteit: 70% katoen/30% polyester, 280 gr/m²
• Modieuze metalen YKK-rits over de volle lengte
• Ingezette mouwen
• Gevoerde capuchon en plat koord in dezelfde kleur
• Rib boorden met elastaan
• Twee steekzakken
• Maten: S t/m XXL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, olijfgroen en

bordeaux

Zwart
Art.nr.: 2.56.161.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.56.165.00

Rood
Art.nr.: 2.56.168.00*

Blåkläder 3399 hooded sweater

Blauw/grijs - Art.nr.: 2.80.910.00*
• Kwaliteit: 80% katoen/20% polyester, 320 gr/m²
• Vaste, getwiste capuchon met koord
• Ruime kangoeroezak met een binnenzak met rits voor mobiele telefoon

of bankkaart
• Met de lus in de nek kan de sweater eenvoudig worden opgehangen
• Boord aan mouweinde
• Maten: XS t/m 4XL

Grijs/blauw
Art.nr.: 2.80.911.00*

Zwart/grijs
Art.nr.: 2.80.912.00*

Blåkläder 3370 polosweater

Marineblauw - Art.nr.: 2.80.709.00
• Kwaliteit: 100% katoen, french terry, 320 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• Ribgebreide kraag
• Verstevigde schoudernaad
• Verstevigde naad in nek
• Boord aan onderkant en aan mouweinde
• Maten: S t/m XXL

Grijs
Art.nr.: 2.80.710.00

Zwart
Art.nr.: 2.80.711.00
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Santino Serfaus fleece sweater

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.242.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
• ¼ ritssluiting
• Eén zijde anti-pilling polarfleece
• Twee steekzakken met rits
• Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
• Maten: S t/m 5XL (rood en antraciet t/m 3XL)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, lime, aqua,

paars en donkergroen

Zwart
Art.nr.: 2.56.241.00*

Rood
Art.nr.: 2.56.243.00*

Antraciet
Art.nr.: 2.56.245.00*

Commandotrui

Art.nr.: 2.56.268.00
• Kwaliteit: 50% wol/50% acryl, 400 gr/m²
• Een borstzak met klep en klittenband
• Schouderstukken met epauletten
• Elleboogstukken
• Ronde hals
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Schipperstrui

Art.nr.: 2.56.280.00
• Kwaliteit: 100% acryl, 400 gr/m²
• Kunststof ritssluiting
• Dubbel gebreide col
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m XXL

Helly Hansen 79147 Chelsea FZ 
hooded sweater

Donkergrijs - Art.nr.: 2.52.923.00*
• Kwaliteit: meerlaagse jersey, 88% polyester/12% katoen, 425 gr/m²
• Frontrits
• Elastisch ribbelweefsel in onderste boord en manchetten
• Twee frontzakken met rits
• Verstelbare capuchon
• Reflecterende biezen
• Maten: S t/m 3XL

Zwart
Art.nr.: 2.52.992.00*
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Santino Jive T-shirt 

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.120.00
• Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 180 gr/m²
• Ronde hals afgewerkt met biesje in rib 1x1
• Korte mouw
• Single jersey met een naar voren gelegde schoudernaad voor meer

draagcomfort en vormbehoud
• Getailleerd model met zijnaden
• Maten: S t/m 3XL

Zwart
Art.nr.: 2.56.121.00

Wit
Art.nr.: 2.56.122.00*

Grafi et
Art.nr.: 2.56.123.00*

Santino Joy T-shirt 

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.750.00
• Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 150 gr/m²
• Ronde hals
• Korte mouw
• Rondgebreid T-shirt (zonder zijnaden)
• Dubbele ribkraag
• Nektape van schouder tot schouder
• Maten: S t/m 5XL  + 7XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: fl essengroen, korenblauw,

aqua, geel, oranje, fuchsia, rood, bordeaux, lichtgrijs en lime

Zwart
Art.nr.: 2.56.761.00

Wit
Art.nr.: 2.56.762.00

Donkergrijs
Art.nr.: 2.56.753.00*

M-Wear 6110 T-shirt

Wit - Art.nr.: 2.76.111.00
• Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 180 gr/m²

(grijs: 95% katoen/5% viscose)
• Ronde hals
• Single jersey
• Rondgebreid T-shirt (zonder zijnaden)
• Korte mouw
• Maten: S t/m 5XL

Zwart
Art.nr.: 2.76.110.00

Grijs
Art.nr.: 2.76.112.00

Marineblauw
Art.nr.: 2.76.113.00
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Santino James T-shirt

Marineblauw - Art.nr.: 2.57.963.00*
• Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 190 gr/m²

(donkergrijs is 65% polyester/35% katoen)
• Ronde hals
• Lange mouw
• Single jersey
• Dubbele ribkraag
• Manchetten met katoen/elastaan
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, donkergroen,

korenblauw en aqua

Zwart
Art.nr.: 2.57.961.00*

Wit
Art.nr.: 2.57.962.00*

Donkergrijs
Art.nr.: 2.57.964.00*

Santino Jazz T-shirt

Grafiet - Art.nr.: 2.56.853.00*
• Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 180 gr/m²
• V-hals met biesje in rib 1x1
• Korte mouw
• Single jersey met een naar voren gelegde schoudernaad voor meer

draagcomfort en vormbehoud
• Getailleerd model met zijnaden
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw en lime

Wit
Art.nr.: 2.56.854.00*

Zwart
Art.nr.: 2.56.855.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.56.857.00*

Fruit of the Loom 610440 
Super Premium T T-shirt

Zwart - Art.nr.: 2.56.791.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 205 gr/m² (wit is 190 gr/m²)
• Ronde hals
• Korte mouw
• Single jersey
• Rib halsboord van katoen/Lycra
• Open-end garen met Belcoro
• Maten: S t/m 3XL (korenblauw t/m XXL)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, bordeaux, groen,

ashgrijs, heather grey en zinc

Marineblauw
Art.nr.: 2.56.780.00

Korenblauw
Art.nr.: 2.56.781.00

Wit
Art.nr.: 2.56.812.00

Santino Jolly T-shirt

Korenblauw - Art.nr.: 2.56.843.00*
• Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 190 gr/m²
• Ronde hals
• Nektape van schouder tot schouder
• Korte mouw
• Single jersey
• Rondgebreid T-shirt (zonder zijnaden)
• Dubbele ribkraag
• Maten: S t/m 5XL + 7XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: donkergroen, lichtgrijs, rood,

lime en donkergrijs

Marineblauw
Art.nr.: 2.56.840.00*

Zwart
Art.nr.: 2.56.841.00*

Wit
Art.nr.: 2.56.842.00*
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Santino Charma dames poloshirt

Lime - Art.nr.: 2.56.425.00*
• Kwaliteit: 100% gekamde katoen, 210 gr/m²
• 2-knoopsluiting
• Platgebreide rib kraag
• Mouw met ribboord
• Splitjes in de zijnaden
• Korte mouw
• Maten: XS t/m XXL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: zwart, rood, oranje en

korenblauw

Aqua
Art.nr.: 2.56.424.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.56.427.00*

Paars
Art.nr.: 2.56.439.00*

Santino Charma poloshirt

Lichtgrijs - Art.nr.: 2.56.413.00*
• Kwaliteit: 100% gekamde katoen, 210 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• Achterzijde 3 cm langer
• Zijsplitjes
• Platgebreide rib kraag
• Korte mouw
• Maten: S t/m 5XL (oranje t/m 3XL)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: bordeaux, fuchsia, lime,

zwart, wit, korenblauw, donkergroen en aqua

Marineblauw
Art.nr.: 2.56.410.00

Oranje
Art.nr.: 2.56.406.00*

Rood
Art.nr.: 2.56.408.00*

Santino Mojo poloshirt

Zwart - Art.nr.: 2.56.101.00
• Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 200 gr/m²
• Knoopsluiting
• Meer bewegingsvrijheid door extra rek in de stof
• Mouwen voorzien van rib boordjes aan het uiteinde
• Zware rib polokraag
• Getailleerd model met zijnaden
• Korte mouw
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: aqua en lime

Grafiet
Art.nr.: 2.56.103.00

Marineblauw
Art.nr.: 2.56.104.00

Wit
Art.nr.: 2.56.105.00*

M-Wear 6120 poloshirt

Zwart - Art.nr.: 2.76.120.00
• Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 220 gr/m²

(grijs: 95% katoen/5% viscose)
• 3-knoopsluiting
• Korte mouw
• Piqué
• Voorgekrompen
• Achterzijde 3 cm langer
• Platgebreide rib kraag
• Maten: S t/m 5XL

Wit
Art.nr.: 2.76.121.00

Grijs
Art.nr.: 2.76.122.00

Marineblauw
Art.nr.: 2.76.123.00

catalogus2016_2.indd   131 10-04-17   12:39



Your first cho
ice

P E R S O N A L  P R O T E C T I V E  C L O T H I N G

M-WEAR, YOUR FIRST CHOICE
Hoogwaardige en functionele werkkleding met een goede 
prijs- kwaliteit-verhouding: dát is M-Wear. M-Wear kleding 

voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, 
bescherming en comfort. De kleding is ontworpen en ontwikkeld 
om u als gebruiker te beschermen tegen risico’s op de werkvloer, 

zonder dat u daarbij inlevert op comfort. In uw dagelijks functioneren 
mag u immers nooit door uw kleding worden belemmerd.

RAINWEAR  •  HIGH-VISIBIL ITY WEAR  •  FLAME-RETARDANT WEAR  •  WORKWEAR
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Santino Matt poloshirt 

Donkergrijs - Art.nr.: 2.56.829.00*
• Kwaliteit: 95% katoen/5% viscose, 210 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• Manchetten met elastaan
• Platgebreide kraag
• Splitjes in de zijnaden
• Achterzijde 3 cm langer
• Lange mouw
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en wit

Blauw
Art.nr.: 2.56.823.00*

Zwart
Art.nr.: 2.56.824.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.56.827.00*

M-Wear 6130 poloshirt

Marineblauw - Art.nr.: 2.76.133.00
• Kwaliteit: 100% katoen, 220 gr/m² (grijs: 95% katoen/5% viscose)
• 3-knoopsluiting
• Gekamde ringgesponnen katoen
• Piqué
• Voorgekrompen
• Achterzijde 3 cm langer
• Platgebreide rib kraag
• Manchetten met elastaan
• Lange mouw
• Maten: S t/m 5XL

Zwart
Art.nr.: 2.76.130.00

Wit
Art.nr.: 2.76.131.00

Grijs
Art.nr.: 2.76.132.00

Santino Ricardo poloshirt 

Donkergrijs - Art.nr.: 2.57.903.00*
• Kwaliteit: 95% katoen/5% viscose, 210 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• Platgebreide rib kraag
• Zijsplitjes
• Achterzijde 3 cm langer
• Korte mouw
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw, aqua, lime,

donkergroen, bordeaux en rood

Marineblauw
Art.nr.: 2.57.900.00*

Wit
Art.nr.: 2.57.902.00*

Zwart
Art.nr.: 2.57.909.00*

Santino Tivoli poloshirt 

Marineblauw/korenblauw - Art.nr.: 2.55.704.00*
• Kwaliteit: 95% katoen/5% viscose, 210 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• Platgebreide rib kraag
• Zijsplitjes
• Achterzijde 3 cm langer
• Korte mouw
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: lime/marineblauw,

korenblauw/marineblauw, marineblauw/rood en zwart/grijs

Wit/grijs
Art.nr.: 2.55.701.00*

Grijs/zwart
Art.nr.: 2.55.707.00*

Zwart/rood
Art.nr.: 2.55.708.00*

Your first cho
ice

P E R S O N A L  P R O T E C T I V E  C L O T H I N G

M-WEAR, YOUR FIRST CHOICE
Hoogwaardige en functionele werkkleding met een goede
prijs- kwaliteit-verhouding: dát is M-Wear. M-Wear kleding

voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid,
bescherming en comfort. De kleding is ontworpen en ontwikkeld
om u als gebruiker te beschermen tegen risico’s op de werkvloer,

zonder dat u daarbij inlevert op comfort. In uw dagelijks functioneren
mag u immers nooit door uw kleding worden belemmerd.

RAINWEAR  •  HIGH-VISIBIL ITY WEAR  •  FLAME-RETARDANT WEAR  •  WORKWEAR
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Sioen 4500 Rotterdam broek

Korenblauw - Art.nr.: 2.43.361.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, zwart en fluo geel

Marineblauw
Art.nr.: 2.43.360.00

Oranje
Art.nr.: 2.43.366.00

Groen
Art.nr.: 2.43.375.00

Sioen 4820 Dortmund jas

Marineblauw - Art.nr.: 2.42.360.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee opgezette zakken
• Raglan mouwen en elastische polsband met drukknoopvernauwing
• Onderarmventilatie
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, zwart en fluo geel

Korenblauw
Art.nr.: 2.42.361.00

Oranje
Art.nr.: 2.42.366.00

Groen
Art.nr.: 2.42.375.00

M-Wear 5300 Warwick broek

Groen - Art.nr.: 2.45.315.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
• Elastiek in de taille
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.45.300.00

Geel
Art.nr.: 2.45.305.00

M-Wear 5200 Walaka jas

Marineblauw - Art.nr.: 2.45.200.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• Dubbele stormflap
• Twee opgezette zakken
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: S t/m 3XL (marineblauw t/m 4XL)

Geel
Art.nr.: 2.45.205.00

Groen
Art.nr.: 2.45.215.00
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Sioen 654Z Tomar broek

Art.nr.: 2.43.830.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-laminaat, 205 gr/m²

(Siopor Extra)
• Gulpsluiting
• Twee ingezette zakken en één opgezette dijbeenzak
• Enkelvernauwing met klittenband
• Elastiek in lenden met koord
• Vaste polyamide voering
• Kleur: zwart
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 4893 Dover parka

Marineblauw - Art.nr.: 2.42.400.00
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Vaste capuchon
• Twee opgezette zakken en een binnenzak
• Raglan mouwen en gebreide windvangers in de mouwen
• Uitneembare voering
• Maten: S t/m 3XL

Geel
Art.nr.: 2.42.405.00*

Groen
Art.nr.: 2.42.415.00

Sioen 6360 Bangkok broek

Geel - Art.nr.: 2.43.785.00
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.43.780.00

Groen
Art.nr.: 2.43.795.00

Sioen 4145 Jakarta jas

Groen - Art.nr.: 2.42.755.00
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee ingezette zakken
• Raglan mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.42.740.00

Geel
Art.nr.: 2.42.745.00*
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Helly Hansen 70480 Voss broek

Zwart - Art.nr.: 2.43.111.00*
• Kwaliteit: gebreide polyester met PU-coating, 170 gr/m²
• Elastische taille met verstelbaar trekkoord
• Enkelmanchetten met drukknoopsluiting
• Maten: XS t/m 4XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen

Geel
Art.nr.: 2.43.109.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.43.110.00*

Oranje
Art.nr.: 2.43.112.00*

Helly Hansen 70180 Voss jas

Zwart - Art.nr.: 2.42.123.00*
• Kwaliteit: gebreide polyester met PU-coating, 170 gr/m²
• Twee steekzakken met klep
• Capuchon op te bergen in de kraag
• Verstelbare capuchon met trekkoord
• Verlengd rugpand
• Manchetten met drukknoopsluiting
• Maten: XS t/m 4XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen

Marineblauw
Art.nr.: 2.42.120.00*

Geel
Art.nr.: 2.42.122.00*

Oranje
Art.nr.: 2.42.125.00*

Sioen 699Z Murray broek

Groen - Art.nr.: 2.43.045.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m²

(Siopor Regular)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastische koord in lenden
• Vaste mesh voering
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.43.030.00

Sioen 698Z Sheffer jas

Marineblauw - Art.nr.: 2.42.030.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m²

(Siopor Regular)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee opgezette zakken
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Onderarmventilatie
• Vaste voering en ritsopening in rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Maten: S t/m 3XL

Groen
Art.nr.: 2.42.045.00
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Dolfing 421.01 kruipbroek

Art.nr.: 2.44.595.00
• Kwaliteit: 75% PolyVinylChloride/25% polyester
• Elastiek in de taille
• Op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken
• Kniestukken
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL

Dolfing 423.01 tuinbroek

Art.nr.: 2.44.585.00
• Kwaliteit: 75% PolyVinylChloride/25% polyester
• Bretels verlengd met elastiek
• Gespsluiting
• Elastiek in de rug
• Op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken
• Kniestukken
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL

Dolfing 420.01 broek

Groen - Art.nr.: 2.43.245.00
• Kwaliteit: 75% PolyVinylChloride/25% polyester
• Elastiek in de taille
• Maten: S t/m 3XL

Blauw
Art.nr.: 2.43.240.00*

Oranje
Art.nr.: 2.43.246.00*

Geel
Art.nr.: 2.43.255.00*

Dolfing 404.01 jas

Groen - Art.nr.: 2.42.245.00
• Kwaliteit: 75% PolyVinylChloride/25% polyester
• Verdekte ritssluiting
• Capuchon met koord
• Drukknopen op de verdekte sluiting en in de mouwen
• Maten: S t/m 3XL

Blauw
Art.nr.: 2.42.240.00*

Oranje
Art.nr.: 2.42.246.00*

Geel
Art.nr.: 2.42.255.00*
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Sioen 697Z Hicks overall 

Groen - Art.nr.: 2.44.045.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m²

(Siopor Regular)
• Rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Een Napoleon zak
• Raglan mouwen en elastische windvangers in de mouwen
• Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Vaste mesh voering
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.44.030.00*

M-Wear 5400 Warona overall

Groen - Art.nr.: 2.45.415.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
• Vaste capuchon met aantreklussen
• Dubbele stormfl ap
• Windvangers in de mouwen
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in de rug
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.45.400.00

Geel
Art.nr.: 2.45.405.00

Sioen 6218 Herford overall 

Marineblauw - Art.nr.: 2.44.780.00
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Vaste capuchon
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Raglan mouwen
• Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: S t/m 3XL

Groen
Art.nr.: 2.44.795.00
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Sioen 4600 Louisiana 
Amerikaanse overall 

Marineblauw - Art.nr.: 2.44.500.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Bretellen met gesp
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: S t/m 3XL

Korenblauw
Art.nr.: 2.44.501.00*

Geel
Art.nr.: 2.44.505.00*

Groen
Art.nr.: 2.44.515.00

M-Wear 5350 Wallace
Amerikaanse overall

Geel - Art.nr.: 2.45.355.00
• 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
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.45.350.00

Groen
Art.nr.: 2.45.365.00

Sioen 4964 Montreal overall 

Type 4

Marineblauw - Art.nr.: 2.44.360.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• 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
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, wit, zwart en fl uo geel

Korenblauw
Art.nr.: 2.44.361.00

Oranje
Art.nr.: 2.44.366.00

Groen
Art.nr.: 2.44.375.00
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Dolfing 426.02 riooloverall met 
S5 veiligheidslaarzen

Art.nr.: 2.44.915.00
• Kwaliteit: 95% PolyVinylChloride/5% viscose
• Grote wigsluiting
• Verdekte sluiting met klittenband
• Elastiek in de rug
• Capuchon met koord
• Waterdicht aangelaste Acifort S5 veiligheidslaarzen
• Binnenzijde polyester pluche drager
• Kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 48

Dolfing 432.02 riooloverall met 
onbeveiligde laarzen

Art.nr.: 2.44.914.00
• Kwaliteit: 95% PolyVinylChloride/5% viscose
• Grote wigsluiting
• Verdekte sluiting met klittenband
• Elastiek in de rug
• Capuchon met koord
• Waterdicht aangelaste Acifort laarzen
• Binnenzijde polyester pluche drager
• Kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 47

Sioen 4644 Toscana  
Amerikaanse overall

Art.nr.: 2.44.575.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 200 gr/m² + Sionyl:

100% polyester weefsel met PVC-coating, 420 gr/m² (Flexothane 2000)
• Schuimrubber versterkte knieën
• Bretellen met gesp
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 6620 Bandung 
Amerikaanse overall

Groen - Art.nr.: 2.44.565.00
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Bretellen in elastiek met PVC knopen en gespen
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.44.550.00*

Geel
Art.nr.: 2.44.555.00*
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PVC Rayon 2-delig regenpak 

Art.nr.: 2.44.105.00
• Kwaliteit: PVC/polyester/PVC
• Regenjas met dubbele sluiting met rits, drukknopen en vaste capuchon
• Regenbroek met elastiek in de taille
• Dikte: 0,32 mm
• Kleur: geel
• Maten: S t/m 3XL

M-Wear 4010 regenpak

Groen - Art.nr.: 2.44.025.00
• Kwaliteit: 100% polyester/PVC, 170 gr/m²
• Regenjas met twee voorzakken met fl ap, windvangers aan de mouwen,

onderarmventilatie, verdekte capuchon in de kraag en geventileerd
rugpand

• Regenbroek met elastiek in de taille, drukknoopvernauwing aan de
enkels, drukknoopsluiting en twee intasten

• Verpakt in handige verpakking
• Maten: M t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.44.010.00

M-Wear 5100 regenpak

Marineblauw - Art.nr.: 2.45.100.00
• Kwaliteit: 100% PU Stretch coating, 170 gr/m²
• Regenjas met dubbele sluiting met rits en fl ap met drukknopen,

verdekte capuchon in de kraag, twee verstevigde voorzakken met klep,
drukknoopvernauwing aan de mouwen en onderarmventilatie

• Regenbroek met elastiek in de taille en drukknoopvernauwing aan de
enkels

• Verpakt per set in retailverpakking met handig ophanghaakje
• Maten: S t/m 3XL

Geel
Art.nr.: 2.45.105.00

Groen
Art.nr.: 2.45.115.00
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Sioen 400A Tempa jas

Marineblauw - Art.nr.: 2.48.406.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Uitritsbare mouwen en fleecevoering
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee opgezette borstzakken met ritssluiting, twee ingezette zakken, één

telefoonzak, één mouwzak met pennenzak en één micazak
• Afneembare mouwen
• Vaste voering en uitneembare fleecevoering in lijf met een opgezette zak
• Maten: S t/m 3XL

Zwart
Art.nr.: 2.48.407.00

Grijs
Art.nr.: 2.48.408.00*

Blåkläder 4890 jack

Zwart/rood - Art.nr.: 2.80.191.00
• Kwaliteit: 100% polyester, oxford, 200 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof
• Quiltvoering in de mouwen, Airmesh voering
• Getapete naden
• Afneembare en verstelbare capuchon met voering in mesh
• Borstzakken met rits en voorzakken met rits
• Verstelbaar met aanrijgkoord
• Verstelbaar mouweinde, inwendige boord in mouweinde met duimlus
• Reflecterende print op mouw en kap
• Maten: S t/m 4XL

Zwart/korenblauw
Art.nr.: 2.80.192.00

Zwart/grijs
Art.nr.: 2.80.193.00*

Blåkläder 4800 jas

Zwart - Art.nr.: 2.80.085.00
• Kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, 230 gr/m²
• Verborgen 1-weg rits in metaal, sluiting met knopen
• Voering in pilé, quiltvoering in de mouwen
• Twee zijzakken, telefoonhouder, sleutelhouder, ID kaarthouder,

binnenzak, borstzakken met rits en D-ring, voorzak, zijzakken met
fleecevoering, binnenzak en mouwzak met rits

• Verstelbaar in de taille
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw

Marineblauw
Art.nr.: 2.80.083.00

Rood
Art.nr.: 2.80.081.00*

Grijs
Art.nr.: 2.80.084.00*

Blåkläder 4886 jas

Zwart/grijs - Art.nr.: 2.80.190.00
• Kwaliteit: 100% polyester, oxford, 200 gr/m²
• Verborgen 1-weg rits van kunststof
• Gevoerd met voering in quilt
• Fleece gevoerde kraag en afneembare capuchon met warme voering
• Rits in achtervoering voor belettering
• Borstzakken, insteekzakken, voorzakken, binnenzakken en afneembare

ID-kaartzak
• Mouweinde met inwendige boord, verstelbaar mouweinde
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: rood/zwart

Korenblauw/zwart
Art.nr.: 2.80.187.00

Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.80.188.00

Grijs/zwart
Art.nr.: 2.80.189.00
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Fristads Kansas 4420 PP jas

Grijs/zwart - Art.nr.: 2.48.467.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 350 gr/m²
• Rits met stormflap
• Twee borstzakken met klep en knoopsluiting, geïntegreerde

Napoleonzak, voorzakken met opening aan de zijkant en
drukknoopsluiting en mouwzakje met rits

• Elastische manchetten
• Voering van teddy en bedrukkersrits in voering
• Taille verstelbaar d.m.v. drukknopen
• Verlengd rugpand
• Maten: XS t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.48.468.00

Zwart
Art.nr.: 2.48.469.00*

Fristads Kansas 4916 GTT jack

Zwart/fluo oranje - Art.nr.: 2.42.154.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 330 gr/m² (Airtech)
• Sluiting met rits tot aan de bovenkant van de kraag en klittenbandsluiting
• Gewatteerde voering van 100% polyester en kraag met fleecevoering
• Afneembare gevoerde capuchon met verstelbare band en verstelkoord
• Borstzak met rits, twee voorzakken met rits en twee binnenzakken
• Bedrukkersrits in voering voor eenvoudig borduren en bedrukken
• Verstelkoord in de taille
• Reflecterende details op mouwen en rugpand
• Maten: XS t/m 4XL

Marineblauw/
fluo geel

Art.nr.: 2.42.155.00

Fristads Kansas 4021 MEQ jas

Zwart - Art.nr.: 2.42.152.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 330 gr/m²
• Volledige ritssluiting aan de voorzijde
• Gewatteerde, winddichte jas
• Kraag met fleecevoering
• Verdekte borstzak met rits, twee voorzakken met rits en een binnenzak
• Elastische taille en elastische manchet met duimlus
• Maten: XS t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.42.153.00*

Fristads Kansas 267 PP broek

Zwart - Art.nr.: 2.28.737.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 350 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Gewatteerde voering
• Verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte verstelbare

kniebescherming
• Rits met plooi van de knie tot aan de onderzijde van de pijpen
• Twee voorzakken, twee achterzakken, beenzak met zak voor duimstok

en pennenhouder en beenzak met zak voor mobiele telefoon en
pennenzakjes

• Maten: 44 t/m 62

Marineblauw
Art.nr.: 2.28.736.00*

catalogus2016_2.indd   143 10-04-17   12:40



WINTERKLEDING - JASSEN EN BROEKEN

144BEDRIJFSKLEDING

Helly Hansen 71333 Kiruna jas

Art.nr.: 2.52.853.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide, 250 gr/m²
• Stormflap met ritssluiting
• Gewatteerd polyester voering en  fleece gevoerde kraag
• Twee steekzakken, twee borstzakken met ritssluiting, borstzak met

ritssluiting onder stormflap en één binnenzak
• Elastische manchetten met klittenbandsluiting
• Aantrekkoord aan de onderzijde
• Afneembare capuchon met aantrekkoord
• Kleur: zwart
• Maten: XS t/m 3XL

Helly Hansen 71043 Haag JKT jack

Zwart - Art.nr.: 2.52.527.00*
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 145 gr/m² (Helly Tech)
• Verdekte ritssluiting
• Voering van 100% polyester mesh
• Fleece gevoerde kraag en kinbeschermer en stormflap met rits
• Verborgen, afneembare capuchon
• Een borstzak en twee voorzakken met rits en binnenzak met rits
• Verlengd rugpand
• Rits aan de binnenzijde voor aanbrengen van logo
• Fleece jas, model 72065, is in te ritsen
• Maten: XS t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.52.524.00*

Donkergrijs
Art.nr.: 2.52.526.00*

Olijfgroen
Art.nr.: 2.52.508.00*

HAVEP 5065 jack

Marineblauw/korenblauw - Art.nr.: 2.48.210.00
• Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Verdekte capuchon in kraag
• Napoleonzak, twee ingezette zijzakken met drukknoop, twee

borstzakken met stolpplooi en klep en pennenzakje op mouw
• Elastiek in taille
• Afritsbare mouwen en uitneembare voering
• Manchetten met elastische band
• Maten: S t/m 3XL

Korenblauw/
marineblauw

Art.nr.: 2.48.211.00*

Grijs/rood
Art.nr.: 2.48.223.00*

Groen/marineblauw
Art.nr.: 2.48.225.00*

HAVEP 50186 jack

Zwart/charcoal grijs - Art.nr.: 2.22.666.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, PU-gecoat, 195 gr/m²
• Ritssluiting
• Manchetten met elastische band
• Fleece aan binnenzijde kraag
• Twee zijzakken, binnenzak, twee borstzakken waarvan rechter borstzak

voorzien is van D-ring voor badgehouder en mouwzakje
• Elastiek in taille
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen/charcoal grijs en

wit/charcoal grijs

Kaki/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.670.00*

Charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.668.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.22.671.00*
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M-Wear pilotjack

8380, marineblauw - Art.nr.: 2.48.380.00
• Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 250 gr/m² (Beaver)
• Dubbele ritssluiting
• Afneembare bontkraag
• Afritsbare mouwen
• Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• Pennenzakje op de mouw en een telefoonzak
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw en groen

8382, wit/zwart
Art.nr.: 2.48.382.00

8388, rood
Art.nr.: 2.48.388.00

3890, zwart
Art.nr.: 2.48.390.00

Sioen 625Z Germo jas

Marineblauw/zwart - Art.nr.: 2.52.780.00
• Kwaliteit: 100% gemattelasseerde polyamide + 100% polyester fleece,

340 gr/m²
• Ritssluiting met kinbescherming
• Gematelasseerde polyamide stof met zachte fleece voering binnenin
• Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• Rechtopstaande kraag
• Een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met

ritssluiting
• Inritsbaar in Sioen jassen 603Z en 608Z
• Maten: S t/m 3XL

Zwart/rood
Art.nr.: 2.52.781.00*

Grijs/zwart
Art.nr.: 2.52.782.00*

Helly Hansen 76201 Berg jas

Rood/zwart - Art.nr.: 2.52.865.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 200 gr/m²
• Stormklep met rits en klittenbandsluiting
• Voering van 100% nylon
• Afneembare capuchon met trekkoord en klittenbandverstelling
• Binnenzak, twee borstzakken en twee zakken aan voorzijde
• Trekkoord in boord met knoopsluiting voor extra veiligheid
• Verlengd rugpand
• Rits aan binnenzijde voor aanbrengen logo
• Maten: S t/m 3XL

Grijs/zwart
Art.nr.: 2.52.859.00*

Zwart
Art.nr.: 2.52.866.00*

Helly Hansen 71433 Kiruna broek

Art.nr.: 2.53.478.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide, PVC-gecoat, 250 gr/m²
• Voering van 100% nylon
• Reflecterende details
• Gulp met ritssluiting
• Zakken voor kniebeschermers aan binnenzijde
• Twee zakken met ritssluiting en klep aan voorzijde
• Afneembare en elastische bretels, met ritssluiting aan achterzijde
• Brede riemlus aan achterkant voor extra stevigheid en stabiliteit
• Elastische taille
• Klittenbandverstelling in boord en in taille
• Laarsritssluiting met stormklep en klittenbandsluiting
• Riemlussen met Click-on functie voor extra accessoires
• Sneeuwvangers aan onderzijde broekspijp
• Kleur: zwart
• Maten: XS t/m 3XL
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Sioen 608Z Tornhill parka

Marineblauw/zwart - Art.nr.: 2.42.860.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-laminaat, 205 gr/m²

(Siopor Extra)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Afneembare capuchon met kinbescherming en klep
• Twee borstzakken, twee ingezette zakken met ritssluiting, één mouwzak

en één Napoleonzak
• Vaste voering met een binnenzak en opbergzak binnenin voor capuchon
• Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen 611Z, 612Z, 622Z,

624Z, 625Z en 626Z)
• Maten: S t/m 3XL

Rood/zwart
Art.nr.: 2.42.861.00*

Grijs/zwart
Art.nr.: 2.42.862.00*

Groen/zwart
Art.nr.: 2.42.863.00*

Sioen 603Z Cumbria parka

Art.nr.: 2.42.865.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-laminaat, 205 gr/m²

(Siopor Extra)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Afneembare capuchon met kinbescherming en klep
• Twee borstzakken, twee ingezette zakken met ritssluiting, één mouwzak

en één Napoleonzak
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting en elastiek in mouweinde
• Vaste voering met een binnenzak en opbergzak binnenin voor capuchon
• Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen 611Z, 612Z, 622Z,

624Z, 625Z en 626Z)
• Kleur: zwart
• Maten: XS t/m 3XL

HAVEP 50171 parka

Kaki/charcoal grijs - Art.nr.: 2.22.660.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, PU-gecoat, 195 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
• Verstelbare afneembare capuchon met drukknopen
• Fleece aan binnenzijde kraag
• Napoleonzak, twee zijzakken, binnenzak, twee borstzakken en

pennenzakje met nestelring
• Verlengd rugpand
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen/charcoal grijs en

wit/charcoal grijs

Zwart/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.664.00*

Charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.662.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.22.665.00*

Blåkläder 4805 pilotjack

Zwart - Art.nr.: 2.80.091.00
• Kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, 230 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof
• Voering in pilé, quiltvoering in de mouwen
• Metalen drukknopen
• Borstzakken met rits en D-ring, zijzakken, telefoonzak en mouwzak met

rits
• Ribgebreide tailleband
• Gebreide boord bij mouweinde
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.80.089.00

Rood
Art.nr.: 2.80.088.00*

Grijs
Art.nr.: 2.80.090.00*
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M-Wear 8570 Antarctica parka

Art.nr.: 2.48.570.00
• Kwaliteit: 100% polyester/PVC, 230 gr/m²
• Dubbele sluiting met rits en drukknopen
• Thermo gevoerd
• Twee borstzakken, twee taillezakken en een binnenzak
• Koord in de taille
• Afritsbare capuchon
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 4XL

Sioen 4899 Amsterdam parka

Art.nr.: 2.42.300.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee ingezette borstzakken, twee opgezette zakken en een binnenzak
• Kimono mouwen
• Elastiekvernauwing in de rug
• Vaste gewatteerde voering
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 288A Cloverfield parka

Grijs/zwart - Art.nr.: 2.42.346.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee ingezette zakken, een Napoleon zak, een micazak en een

binnenzal
• Uitneembare bodywarmer met afneembare mouwen
• Vaste gewatteerde voering met twee binnenzakken
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: S t/m 4XL

Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.42.347.00*

Rood/zwart
Art.nr.: 2.42.348.00*

Sioen 488A Burma 4-in-1 parka

Grijs/zwart - Art.nr.: 2.42.336.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Uitneembare softshell jas
• Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon
• Twee ingezette zakken, een Napoleon zak, een micazak en binnenzak
• Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
• Vaste mesh voering
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.42.337.00*

Rood/zwart
Art.nr.: 2.42.338.00*
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HAVEP 2206 overall

Oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.44.346.00*
• Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte 2-weg kunststof ritssluiting met verdekte drukknopen
• Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee

achterzakken en duimstokzak
• Elastiek in rug
• Capuchon
• Waterdichte schouders en voorbenen
• Mouwen en pijpen verstelbaar d.m.v. klittenband
• Kunststof rits in zijbenen
• Maten: 46 t/m 64 (korenblauw/marineblauw 48 t/m 66)

Korenblauw/marineblauw
Art.nr.: 2.44.341.00*

HAVEP 2205 overall

Art.nr.: 2.44.321.00*
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte 2-weg kunststof ritssluiting met drukknopen
• Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee

achterzakken en 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
• Kleur: korenblauw
• Maten: 48 t/m 66

Sioen 4990 Lillehammer overall

Art.nr.: 2.44.400.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee opgezette borstzakken en twee opgezette dijbeenzakken
• Kimono mouwen
• Ritssluiting onder beleg aan been
• Elastiek in lenden
• Vaste gewatteerde voering
• Drukknoopvernauwing aan de enkels
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: S t/m 3XL

M-Wear 5470 Wali overall

Art.nr.: 2.45.470.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• Dubbele stormflap
• Een portofoonzak op de borst met klittenbandsluiting, dubbele

duimstokzak en drie opgezette zakken met klittenbandsluiting
• Vaste matelassé-voering
• Windvangers in de mouwen
• Extra lange 2-weg ritssluiting voor gemakkelijk aan en uittrekken
• Beenvernauwing d.m.v. klittenband
• Elastiek in de rug
• Kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: S t/m 3XL
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Blåkläder 4930 softshell jas

Lichtgrijs/zwart - Art.nr.: 2.80.213.00
• Kwaliteit: 100% polyester, gebreid, 170 gr/m²
• Rits vooraan, voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
• Versterkte schouderpartij
• Vaste capuchon
• Borstzak met rits en voorzakken met rits
• Verlengde achterkant
• Mouweinde met elastische band
• Maten: XS t/m 4XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen/zwart en rood/zwart

Donkergrijs/zwart
Art.nr.: 2.80.214.00*

Legergroen/zwart
Art.nr.: 2.80.209.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.80.212.00*

Blåkläder 4949 softshell jas

Donkergrijs/rood - Art.nr.: 2.80.217.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 300 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof en voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
• Vaste, verstelbare capuchon
• Borstzak met rits en voorzakken met rits
• Verlengde achterkant, verstelbaar met aanrijgkoord
• Verstelbaar mouweinde met klittenband
• Reflecterende print op de mouwen en op de borst
• Maten: XS t/m 3XL

Donkergrijs/groen
Art.nr.: 2.80.216.00

Zwart/zilver
Art.nr.: 2.80.218.00

Blåkläder 4951 softshell jas

Marineblauw - Art.nr.: 2.80.220.00
• Kwaliteit: 100% polyester, drie lagen softshell-stof, 300 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof en voorzien van kleine met fleece gevoerde klep
• Fleece gevoerde kraag
• Borstzak met rits, voorzakken met rits en binnenzakken
• Verlengde achterkant, verstelbaar met aanrijgkoord
• Verstelbaar mouweinde met klittenband
• Maten: S t/m 3XL

Zwart
Art.nr.: 2.80.221.00

Groen
Art.nr.: 2.80.219.00*

M-Wear 6101 softshell jas

Art.nr.: 2.76.101.00
• Kwaliteit: 92% polyester/8% spandex, 325 gr/m²
• Ritssluiting aan voorzijde
• Afritsbare mouwen, daardoor los als bodywarmer te dragen
• Vaste fleece voering
• Handig telefoonzakje met klittenbandsluiting op de borst, een

Napoleonzak met rits op de borst, twee voorzakken met rits, extra zak
met rits op de mouw en D-ring

• Trendy elleboogversteviging
• Reflecterende bies voor betere zichtbaarheid
• Op vorm gesneden mouwen
• Mouwvernauwing met velcrosluiting
• Taillekoord
• Aantrekkoord in de kraag
• Kleur: zwart
• Maten: S t/m 3XL
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Sioen 624Z Torreon softshell jas 

Rood/zwart - Art.nr.: 2.51.208.00*
• Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fl eece, 250 gr/m²
• Ritssluiting met kinbescherming
• Afneembare mouwen
• Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• Rechtopstaande kraag
• Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met 

ritssluiting en een binnenzak
• Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.51.200.00*

Groen/zwart
Art.nr.: 2.51.201.00*

Grijs/zwart
Art.nr.: 2.51.203.00*

Sioen 622Z Pulco softshell jas 

Zwart - Art.nr.: 2.51.161.00
• Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fl eece, 250 gr/m²
• Ritssluiting met kinbescherming
• Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• Rechtopstaande kraag
• Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met

ritssluiting en een binnenzak
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.51.160.00

Rood
Art.nr.: 2.51.162.00*

Grijs
Art.nr.: 2.51.163.00*

Blåkläder 4952 softshell jas 

Zwart/groen - Art.nr.: 2.80.225.00
• Kwaliteit: 94% polyester/6% elastan, 245 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof en voorzien van kleine met fl eece gevoerde klep
• Hoge kraag
• Borstzak met rits, voorzakken met rits, binnenzakken en achterzak met rits
• Verstelbaar met aanrijgkoord
• Mouweinde met inwendige boord
• Maten: S t/m 3XL

Donkergrijs/zwart
Art.nr.: 2.80.223.00

Wit/grijs
Art.nr.: 2.80.222.00*

Zwart
Art.nr.: 2.80.224.00*
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HAVEP 40054 softshell jas 

Zwart/korenblauw - Art.nr.: 2.48.732.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, PU-membraan, 260 gr/m²
• Ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken met rits, twee ingezette borstzakken met rits en

mouwzakje met rits
• Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
• Verlengd rugpand
• Windstopper
• Maten: S t/m 3XL

Zwart/grijs
Art.nr.: 2.48.731.00*

Sioen 9934 Homes softshell jas 

Marineblauw - Art.nr.: 2.51.113.00*
• Kwaliteit: 100% polyester stretch + PU-laminaat + 100% polyester

fl eece, 280 gr/m²
• Ritssluiting met binnenbeleg
• Verlengde rug
• Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon met kinbescherming
• Een ingezette borstzak met ritssluiting, een binnenzak en opbergzak

binnenin voor capuchon
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Maten: S t/m 3XL 

Zwart
Art.nr.: 2.51.112.00*

Grijs
Art.nr.: 2.51.114.00*

HAVEP 40145 softshell jas 

Groen/charcoal grijs - Art.nr.: 2.22.672.00*
• Kwaliteit: 92% polyester/8% elastaan, 320 gr/m²
• Ritssluiting
• Twee zijzakken, twee borstzakken waarvan rechter borstzak voorzien is

van D-ring voor badgehouder en pennenzakje op mouw
• Verstelbare taille d.m.v. trekkoord
• Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
• Verlengd rugpand
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: charcoal grijs en

wit/charcoal grijs

Kaki/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.673.00*

Zwart/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.674.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.22.677.00*
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Sioen 9834 Piemonte softshell jas 

Zwart/grijs - Art.nr.: 2.51.095.00*
• Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fl eece, 250 gr/m²
• Rechtopstaande kraag
• Ritssluiting met binnenbeleg
• Een ingezette borstzak met ritssluitingen en twee ingezette zakken met

ritssluiting
• Ergonomische raglan mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Vaste windbreker vooraan
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.51.094.00*

Grijs/zwart
Art.nr.: 2.51.096.00*

Rood/zwart
Art.nr.: 2.51.097.00*

Helly Hansen 74012 Leon softshell jas 

Zwart - Art.nr.: 2.52.868.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 295 gr/m²
• Waterafstotende ritssluiting aan voorzijde met inwendige versterking
• Capuchon met trekkoord
• Borstzak met ritssluiting en twee zakken aan voorzijde met

waterafstotende ritssluiting
• Trekkoord in boord met knoopsluiting voor extra veiligheid
• Verlengd rugpand
• Klittenbandverstelling in manchetten
• Click-on-lus voor ID-kaarthouder
• Maten: XS t/m 3XL

Grijs
Art.nr.: 2.52.981.00*

Zwart/blauw
Art.nr.: 2.52.966.00*

Santino Tour softshell jas 

Zwart/rood - Art.nr.: 2.55.748.00*
• Kwaliteit: 3-laags softshell "Dryprotex", 310 gr/m²
• Zwarte microfl eece voering
• Twee met rits afsluitbare steekzakken, afsluitbaar zakje op de

linkermouw en binnenzak en extra zakje voor mobiele telefoon
• Manchetten verstelbaar middels klittenband
• Onderzijde verstelbaar
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit/grijs en lime/marineblauw

Marineblauw/
korenblauw

Art.nr.: 2.55.744.00*

Zwart/grijs
Art.nr.: 2.55.746.00*

Grijs/zwart
Art.nr.: 2.55.747.00*

Santino Soul softshell jas 

Korenblauw - Art.nr.: 2.51.431.00*
• Kwaliteit: 3-laags softshell "Dryprotex", 310 gr/m²
• Ritssluiting
• Zwarte microfl eece voering
• Twee met rits afsluitbare zakken aan de zijkant en met rits afsluitbare

borstzak aan de rechterzijde
• Manchetten verstelbaar middels klittenband
• Onderzijde is niet verstelbaar
• Maten: S t/m 3XL (marineblauw en zwart t/m 5XL)

Marineblauw
Art.nr.: 2.51.430.00*

Zwart
Art.nr.: 2.51.433.00*

Lime
Art.nr.: 2.51.434.00*
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Santino Trento fl eece jas 

Wit/donkergrijs - Art.nr.: 2.55.721.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
• Doorritsbaar middels rits
• Eén zijde anti-pilling polarfl eece
• Twee steekzakken met rits
• Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
• Maten: S t/m 5XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: korenblauw/marineblauw,

marineblauw/rood en grijs/zwart

Lime/marineblauw
Art.nr.: 2.55.722.00*

Marineblauw/
korenblauw

Art.nr.: 2.55.724.00*

Zwart/grijs
Art.nr.: 2.55.726.00*

Sioen 626Z Sherwood fl eece jas 

Grijs - Art.nr.: 2.52.785.00
• Kwaliteit: 3-lagig: 100% polyester fl eece/PU sponge/100% polyester

interlock breisel, 350 gr/m²
• Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen en ritssluiting met

kinbescherming
• Rechtopstaande kraag
• Een ingezette borstzak en twee ingezette zakken met ritssluiting
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Vaste fl eece voering met een binnenzak
• Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: S t/m 3XL

Antraciet
Art.nr.: 2.52.784.00

Sioen 611Z Durango fl eece jas 

Rood/zwart - Art.nr.: 2.52.725.00
• Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• Ritssluiting met kinbescherming
• Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• Rechtopstaande kraag
• Een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met

ritssluiting
• Elastiek in mouwuiteinde en koord in zoom
• Vaste windbreker voor- en achteraan met een binnenzak
• Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw/zwart
Art.nr.: 2.52.724.00

Grijs/zwart
Art.nr.: 2.52.726.00*

Groen/zwart
Art.nr.: 2.52.727.00*

Sioen 612Z Merida fl eece jas 

Marineblauw - Art.nr.: 2.52.720.00
• Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• Ritssluiting met kinbescherming
• Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• Rechtopstaande kraag
• Een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met

ritssluiting
• Elastiek in mouwuiteinde en koord in zoom
• Vaste windbreker voor- en achteraan met een binnenzak
• Inritsbaar in Sioen parka's 603Z en 608Z
• Maten: S t/m 3XL

Zwart
Art.nr.: 2.52.722.00

Grijs
Art.nr.: 2.52.721.00*

Rood
Art.nr.: 2.52.723.00*
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Helly Hansen 72112 Langley fleece jas

Grijs - Art.nr.: 2.52.841.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 245 gr/m²
• Ritssluiting aan voorzijde
• Kinbeschermer
• Twee voorzakken met rits en een borstzak met rits
• Verlengd rugpand voor bescherming tegen tocht
• Maten: XS t/m 3XL

Rood
Art.nr.: 2.52.695.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.52.696.00*

Zwart
Art.nr.: 2.52.844.00*

Helly Hansen 72065 Red Lake Zip-in 
fleece jas

Zwart - Art.nr.: 2.52.881.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 320 gr/m²
• Ritssluiting aan voorzijde
• Twee steekzakken met ritssluiting en twee binnenzakken
• Voering van 100% nylon in de mouwen
• Elastisch band aan de manchetten
• Te combineren met de volgende Helly Hansen jassen: 71105, 71108,

71148, 71149, 71326 en 71374
• Maten: S t/m 3XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.52.884.00

Santino Boston fleece jas

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.172.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
• Doorritsbaar middels YKK-rits
• Anti-pilling en aniti-statisch behandeling
• Twee steekzakken en mouwzakje met YKK-rits
• Zoom met elastische binding
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar als dames model (Santino Boston Ladies)

Korenblauw
Art.nr.: 2.56.171.00*

Zwart
Art.nr.: 2.56.173.00*

Santino Bormio fleece jas

Marineblauw - Art.nr.: 2.56.230.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
• Doorritsbaar middels rits
• Eén zijde anti-pilling polarfleece
• Twee steekzakken met rits
• Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
• Maten: S t/m 3XL (marineblauw en zwart t/m 5XL)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: paars, donkergroen en

korenblauw

Zwart
Art.nr.: 2.56.221.00*

Antraciet
Art.nr.: 2.56.223.00*

Rood
Art.nr.: 2.56.227.00*
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Fristads Kansas 505 PP bodywarmer

Marineblauw - Art.nr.: 2.50.503.00*
• Kwaliteit: Polydex, 100% polyester, materiaal buitenzijde 270 gr/m²,

voering 340 gr/m²
• Rits tot bovenzijde kraag
• Lang rugpand
• Twee borstzakken, twee verborgen borstzakken met rits, verborgen ID-

pashouder, twee zakken met klep aan de voorzijde, twee zakken voor het
verwarmen van handen, binnenzak en lus voor headset mobiele telefoon

• Rits in voering voor eenvoudiger bedrukken en borduren
• Maten: S t/m 3XL

Zwart
Art.nr.: 2.50.501.00*

Blåkläder 3801 bodywarmer

Zwart - Art.nr.: 2.80.268.00
• Kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, twill, 230 gr/m²
• 1-weg rits in kunststof
• Waterwerende afwerking
• Voering in fleece, voering in quilt
• Afsluitbare ID-kaartzak, borstzakken met klep, waarvan één met

telefoonzak en één met pennenzak, voorzakken met klep en zijzakken,
binnenzak met rits en zijzakken

• Verlengde achterkant
• Maten: S t/m 4XL

Marineblauw
Art.nr.: 2.80.266.00*

Grijs
Art.nr.: 2.80.267.00

Kaki
Art.nr.: 2.80.264.00*

M-Wear 0380 Megapocket
bodywarmer

Art.nr.: 2.50.380.00
• Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 185 gr/m²
• Dubbele sluiting met rits en en drukknopen
• Twee borstzakken met rits, een borstzak met drukknoop met daarachter

een steekzak, een telefoonzak met twee pennenzakken, een steekzak
op de borst met rits, een binnenzak met klittenbandsluiting en twee
steekzakken

• Geheel gevoerd
• Windvangers
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 4XL

M-Wear 0370 Worker bodywarmer

Art.nr.: 2.50.370.00
• Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 185 gr/m²
• Dubbele sluiting met rits en en drukknopen
• Twee borstzakken met rits, een borstzak met drukknoop met daarachter

een steekzak, een telefoonzak met twee pennenzakken, een steekzak
op de borst met rits, een binnenzak met klittenbandsluiting en twee
steekzakken

• Geheel gevoerd
• Verlengd rugpand
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
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Sioen 087A Bernex bodywarmer 

Grijs - Art.nr.: 2.50.846.00*
• Kwaliteit: 100% polyester ripstop met PVC-coating, 200 gr/m²
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Gestikte naden
• Verlengde rug en rechtopstaande kraag
• Twee opgezette borstzakken, twee opgezette zakken, één telefoonzak,

één pennenzak en één lus voor badge
• Koord in zoom
• Vaste gewatteerde voering met één binnenzak
• Maten: S t/m 3XL

Blauw
Art.nr.: 2.50.845.00*

Zwart
Art.nr.: 2.50.847.00*

HAVEP 5056 bodywarmer 

Flessengroen - Art.nr.: 2.50.795.00*
• Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Twee voorzakken met klep, twee zijzakken en één borstzak met klep,

GSM-zakje en een binnenzak
• Verlengd rugpand
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw

Marineblauw
Art.nr.: 2.50.780.00*

Wit
Art.nr.: 2.50.782.00*

Rood
Art.nr.: 2.50.788.00*

HAVEP 50184 bodywarmer 

Marineblauw - Art.nr.: 2.22.683.00*
• Kwaliteit: 92% polyester/8% elastaan, 320 gr/m²
• Ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken met rits, binnenzak met rits en twee ingezette

borstzakken met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien
is van D-ring voor badgehouder

• Verlengd rugpand
• Kinbeschermer
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: charcoal grijs en

wit/charcoal grijs

Kaki/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.679.00*

Zwart/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.680.00*

Groen/charcoal grijs
Art.nr.: 2.22.681.00*
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Sioen 2673 Trapani en 2672 Terni 
T-shirt en 2674 Trento broek

2673 Trapani T-shirt, lange mouw - Art.nr.: 2.52.275.00*
• Kwaliteit: 50% Viloft/50% polyester (interlock), 210 gr/m²

(model 2672 is 160 gr/m²)
• Thermisch
• Naadloos
• T-shirts met ribboord aan hals en ronde hals
• Broek met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort
• Kleur: marineblauw
• Maten: XS t/m 4XL (model 2672 vanaf S t/m 3XL)

2672 Terni T-shirt, 
korte mouw

Art.nr.: 2.52.270.00*

2674 Trento broek
Art.nr.: 2.52.280.00*

Sioen 499A Odars T-shirt en 
500A Roja broek 

499A Odars T-shirt - Art.nr.: 2.52.326.00
• Kwaliteit: 100% polypropyleen, 130 gr/m² (Sio-Dry)
• Thermisch isolerend
• Goed ademende en vochtregulerende eigenschappen
• Plat gestikte decoratieve naden
• T-shirt heeft verlengde rug, ronde hals en lange mouwen
• Broek heeft elastiek in lenden en een gulp
• Kleur: antraciet
• Maten: S t/m 3XL

500A Roja broek
Art.nr.: 2.53.326.00

Thermal T-shirt en broek 

Thermal T-shirt - Art.nr.: 2.52.360.00
• Kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 220 gr/m² (Viloft)
• Thermisch
• 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
• Shirt heeft lange mouwen en ronde hals en broek met elastiek in de taille
• Kleur: grijs
• Maten: M t/m XXL

Thermal broek
Art.nr.: 2.53.360.00

Viloft Thermal T-shirt en broek 

Viloft Thermal T-shirt - Art.nr.: 2.52.350.00
• Kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 180 gr/m² (Viloft)
• Thermisch
• 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
• Shirt heeft lange mouwen en ronde hals
• Broek met elastiek in de taille
• Kleur: marineblauw
• Maten: M t/m 3XL

Viloft Thermal broek
Art.nr.: 2.53.350.00
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M-Wear 2070 jas, 3070 broek en
2170 vest

2070 jas - Art.nr.: 2.52.070.00
• Kwaliteit: nylon tricot, 120 gr/m²
• Thermisch
• Jas en vest met nylon ritssluiting en borstzak
• Jas heeft manchetten van tricot
• Broek met verstelbare tailleband en pijpen met elastische manchetten
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

3070 broek
Art.nr.: 2.53.070.00

2170 vest
Art.nr.: 2.52.170.00

Helly Hansen 75026 Roskilde T-shirt en 
75425 Roskilde broek 

75026 Roskilde T-shirt, marineblauw - Art.nr.: 2.52.437.00*
• Kwaliteit: 56,4% merinowol/43,6% polypropyleen, 230 gr/m²

(Lifa Stay Dry Technology)
• Voor werk in koude en warme omstandigheden. Houdt u droog en

comfortabel
• Snel drogend
• Isolerende merinowol
• T-shirts met lange mouwen, verlengd rugpand, geribde halsopening en

geribde manchetten
• Broek met elastische taille, kruisinzetstuk en geribde boord
• Maten: XS t/m 4XL

75425 Roskilde broek, 
marineblauw

Art.nr.: 2.53.491.00

75026 Roskilde T-shirt, 
zwart

Art.nr.: 2.52.438.00*

75425 Roskilde broek, 
zwart

Art.nr.: 2.53.492.00*

Helly Hansen 75016 Kastrup T-shirt en 
75415 Kastrup broek 

75016 Kastrup T-shirt, zwart - Art.nr.: 2.52.433.00
• Kwaliteit: 100% polypropyleen, 125 gr/m² (Lifa Stay Dry Technology)
• Voor werk in koude en warme omstandigheden
• Houdt u droog en comfortabel: maximale vocht afvoer en snel drogend
• T-shirts met lange mouwen, verlengd rugpand en geribde boord
• Broek met elastische taille en kruisinzetstuk
• Maten: XS t/m 4XL

75415 Kastrup broek, 
zwart

Art.nr.: 2.53.496.00

75016 Kastrup T-shirt, 
marineblauw

Art.nr.: 2.52.432.00*

75415 Kastrup broek, 
marineblauw

Art.nr.: 2.53.495.00*

Sioen 411A Verde en 410A Sierra 
T-shirt en 413A Nelson broekT-shirt en 413A Nelson broek

411A Verde T-shirt, lange mouw - Art.nr.: 2.52.272.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m² (Sio-Cool Comfort)
• Transpiratie wordt afgevoerd
• Reguleert de lichaamstemperatuur
• Plat gestikte naden
• T-shirts met verlengde rug, ronde hals en raglan mouwen
• Broek met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

410A Sierra T-shirt, 
korte mouw

Art.nr.: 2.52.271.00*

413A Nelson broek
Art.nr.: 2.52.273.00*
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Sioen 2690 Teramo T-shirt en 2689 
Trieste broek 

A1B1C1F1

2690 Teramo T-shirt - Art.nr.: 2.52.290.00*
• Kwaliteit: 95% protex/40% Viloft, 180 gr/m²
• Goede vochtregulerende eigenschappen
• Anti-bacteriële behandeling
• Inherent vlamvertragend
• T-shirt met lange mouwen, ronde hals en elastische polsbanden
• Broek met gulp en aparte enkelboord voor extra comfort
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar als FR-AST uitvoering (model 2690 Beltane T-shirt en

2689 Borger broek)

2689 Trieste broek
Art.nr.: 2.52.285.00*

Protex T-shirt en broek 

A1B1C1 Class 1

Protex T-shirt - Art.nr.: 2.52.305.00
• Kwaliteit: 59% Protex/37% katoen/2% Lycra/2% antistatisch,

180 gr/m²
• Thermisch
• Vlamvertragende eigenschappen gaan niet verloren bij wassen
• T-shirt met lange mouwen en ronde hals
• Broek met elastiek in de taille
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Protex broek
Art.nr.: 2.53.305.00

Sioen 352A Lauwers voering 

Art.nr.: 2.49.070.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 210 gr/m²
• Ritssluiting aan voorzijde
• Goede koude bescherming
• Rechtopstaande kraag
• Elastische polsband
• Vaste gewatteerde voering
• Inritsbaar in de Sioen jas 350A
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Helly Hansen 72359 Zürich jack 

Art.nr.: 2.52.510.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 360 gr/m²
• W-Pile Fibre Lock
• Enkelzijdige Pile
• Ribmanchetten en zoom
• Aan twee kanten draagbaar
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
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Sioen 1038 Zinal capuchon 

Art.nr.: 6.32.760.00
• Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICEWEAR)
• Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• Extra isolatie aan de oren
• High-tech isolerende thermische voering
• Gestikte naden
• Klittenbandsluiting en aantrektouwtjes
• Vaste gewatteerde voering
• Deze capuchon kan gecombineerd worden met de volgende artikelen:

2123 jas, 6402 overall en 4650 jas
• Kleur: marineblauw
• One size

Sioen 2123 Vermont jas 

Art.nr.: 2.42.970.00
• Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m², Isosoft voering (nICEWEAR)
• Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
• High-tech isolerende thermische voering
• Koudebruggen worden vermeden
• Binnenkraag in fl eece
• Twee ingezette zakken, een telefoonzak en een binnenzak
• Koord in lenden
• Vaste gewatteerde voering
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
• Kleur: marineblauw/kobaltblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 6402 Matterhorn overall 

Art.nr.: 2.44.940.00
• Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICEWEAR)
• Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
• High-tech isolerende thermische voering
• Koudebruggen worden vermeden
• Binnenkraag in fl eece
• Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een pennenzak en een

binnenzak
• Enkelvernauwing met klittenband
• Ritssluiting onder beleg aan been
• Elastiek in lenden
• Vaste gewatteerde voering
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
• Kleur: marineblauw/kobaltblauw
• Maten: S t/m 3XL
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Sioen 6147 Dalvik Amerikaanse 
overall

E N 3 4 2
a
x
2
x

Art.nr.: 2.44.955.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide, 185 gr/m² (nICEWEAR)
• Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• Extra versteviging en voering aan de knieën
• Hoge rug
• High-tech isolerende thermische voering
• Twee opgezette zakken met klep
• Bretels met gesp
• Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. klittenbandsluiting onderaan
• Knieversterking
• Ritssluiting aan beenuiteinde
• Elastische taille
• Gestikte naden
• Vaste gewatteerde voering
• Kleur: fluo geel/marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 4650 Abbes jas

E N 3 4 2
a
x
2
x

Art.nr.: 2.42.975.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide, 185 gr/m² (nICEWEAR)
• Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
• High-tech isolerende thermische voering
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken, een telefoonzak en een pennenzak
• Raglan mouwen en mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Vaste gewatteerde voering met gebreide windvangers in de mouwen en

een binnenzak
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 1038)
• Kleur: fluo geel/marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 6105 Zermatt Amerikaanse 
overall

Art.nr.: 2.44.960.00
• Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICEWEAR)
• Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• Extra versteviging en voering aan de knieën
• High-tech isolerende thermische voering
• Koudebruggen worden vermeden
• Ritssluiting aan achterzijde benen
• Twee ingezette zakken
• Bretellen met gesp
• Enkelvernauwing met klittenband
• Ritssluiting onder beleg aan been
• Vaste gewatteerde voering
• Kleur: marineblauw/kobaltblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 2122 Verbier mantel

Art.nr.: 2.42.990.00*
• Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m² Isosoft voering (nICEWEAR)
• Bescherming tegen temperaturen tot -40°C
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Extra versteviging en voering op schouders en ellebogen
• High-tech isolerende thermische voering
• Koudebruggen worden vermeden
• Binnenkraag in fleece
• Afneembare capuchon met kinbescherming
• Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken en een pennenzak
• Koord in lenden
• Vaste gewatteerde voering met binnenzak
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Kleur: marineblauw/kobaltblauw
• Maten: S t/m 3XL
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Sioen 6580 Gemini broek 

Fluo geel - Art.nr.: 2.61.395.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Hoog frequent gelaste naden
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.61.397.00

Sioen 3720 Unzen jas 

Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.357.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Hoog frequent gelaste naden
• Vaste capuchon
• Mouwvernauwing onder beleg met drukknopen
• Twee opgezette zakken
• Raglan mouwen
• Onderarmventilatie
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.60.355.00*

M-Wear 5605 Aletta broek

Fluo oranje - Art.nr.: 2.45.607.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
• Elastiek in de taille
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Hoog frequent gelaste naden
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.45.605.00

M-Wear 5505 Akoni jas

Fluo geel - Art.nr.: 2.45.505.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige pullzipper
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• Extra regenfl ap achter rits
• Twee ingezette zakken met klittenbandsluiting
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Hoog frequent gelaste naden
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.507.00
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Sioen 199A Bitoray broek

Fluo geel - Art.nr.: 2.61.595.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m²

(Siopor Regular)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in de lenden
• Vaste polyamide voering
• Maten: S t/m 3XL

Fluo rood
Art.nr.: 2.61.596.00*

Fluo oranje
Art.nr.: 2.61.597.00*

Sioen 198A Monoray jas

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.592.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m²

(Siopor Regular)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Vaste capuchon
• Twee opgezette zakken
• Rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Onderarmventilatie
• Vaste mesh voering in lijf en polyamide in de mouwen
• Maten: S t/m 3XL

Fluo rood
Art.nr.: 2.60.593.00*

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.594.00*

Sioen 799Z Norvill broek

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.61.599.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m²

(Siopor Regular)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in de lenden
• Vaste polyamide voering
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.61.598.00

Sioen 798Z Belvill jas

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.598.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 155 gr/m²

(Siopor Regular)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
• Twee opgezette zakken
• Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. drukknopen
• Onderarmventilatie
• Vaste mesh voering in lijf en polyamide in de mouwen
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.599.00
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M-Wear 5825 broek RWS

Fluo geel - Art.nr.: 2.45.825.00
• Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Achterzak met klittenbandsluiting, twee zijzakken en een duimstokzak
• Kniezakken aan binnenzijde
• Elastiek in rug
• Extra stevige stiksels bij het kruis
• Verlengbare broekspijpen
• Maten: 46 t/m 64

Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.827.00

M-Wear 5835 jas RWS

Fluo geel - Art.nr.: 2.45.835.00
• Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee borstzakken met drukknopen
• Elastiek in rug
• Maten: 46 t/m 64

Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.837.00

Sioen 132Z Brighton jas

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.555.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-laminaat, 205 gr/m²

(Siopor Extra)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon met kinbescherming
• Twee ingezette borstzakken, twee opgezette zakken en Napoleon zak
• Elastische koord in lenden en zoom
• Vaste mesh voering in lijf en kap en polyamide in de mouwen
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen 131Z, 497Z en 7805)
• Maten: XS t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.557.00

Sioen 364A Campbell jas

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.363.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Jas met uitritsbare mouwen en fleece voering
• Rechtopstaande kraag met capuchon
• Twee opgezette borstzakken met ritssluiting, twee ingezette zakken, een

mouwzak en pennenzak, een telefoonzak en een lus voor badge
• Vaste polyamide voering met binnenzak en een opgezette zak
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.364.00
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HAVEP 5126 jack RWS

Art.nr.: 2.60.757.00*
• Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Napoleonzak, twee ingezette zijzakken met klep en twee ingezette

borstzakken met klep
• Elastiek in taille
• Afritsbare mouwen
• Uitneembare voering
• Manchetten met elastische band
• Verdekte capuchon in kraag
• Kleur: fluo oranje
• Maten: M t/m 3XL

HAVEP 5139 jack

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.770.00*
• Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Een Napoleonzak, twee ingezette zijzakken en twee ingezette

borstzakken
• Elastiek in taille
• Afritsbare mouwen
• Uitneembare voering
• Manchetten met elastische band
• Capuchon
• Maten: S t/m 3XL (fluo geel/marineblauw en fluo geel/groen vanaf M)

Fluo oranje/groen
Art.nr.: 2.60.775.00*

Fluo geel/groen
Art.nr.: 2.60.776.00*

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.732.00*

HAVEP 80228 broek

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.61.761.00*
• Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken met extra ingezette zak, twee achterzakken,

loshangende duimstokzak met twee extra zakken en loshangende
dijbeenzak en een D-ring voor badgehouder

• Voorgevormde kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met
klep en klittenband

• Elastiek in rug
• Extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
• Maten: 46 t/m 64

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.61.760.00*

HAVEP 50169 jas

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.760.00*
• Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Twee ingezette zijzakken met drukknoop, twee ingezette borstzakken

met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring
voor badgehouder en twee ruime binnenzakken

• Rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
• Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
• Verlengd rugpand
• Reflecterende piping
• Maten: 46 t/m 64

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.761.00*
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Sioen 354A Merede broek RWS

Art.nr.: 2.61.354.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Vaste polyamide voering
• Kleur: fluo oranje
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 351A Diezel jas RWS

Art.nr.: 2.60.351.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting
• Rechtopstaande kraag
• Twee opgezette zakken
• Afneembare mouwen
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Vaste gewatteerde voering met een binnenzak
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Kleur: fluo oranje
• Maten: S t/m 4XL

Sioen 350A Boorne jas RWS

Art.nr.: 2.60.350.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Twee opgezette zakken en een Napoleon zak
• Raglan mouwen
• Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
• Koord in lenden
• Vaste mesh voering met een binnenzak met ritssluiting
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere jassen zijn in te ritsen (Sioen 352A, 353A en 498A)
• Kleur: fluo oranje
• Maten: S t/m 3XL

HAVEP 8417 broek RWS

Art.nr.: 2.61.726.00
• Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken, GSM-zakje, achterzak en duimstokzak
• Kniezakken binnenzijde
• Elastiek in rug
• Kleur: fluo oranje
• Maten: 46 t/m 64
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M-Wear 0976/0977 pilotjack

0977, fluo geel - Art.nr.: 2.60.977.00
• Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
• 2-weg ritssluiting
• Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• Afneembare bontkraag
• Afritsbare mouwen
• Twee steekzakken, twee borstzakken met rits en een binnenzak
• Maten: S t/m 3XL

0976, fluo oranje
Art.nr.: 2.60.976.00

M-Wear 0962/0964 pilotjack

0962, fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.962.00
• Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
• 2-weg ritssluiting
• Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• Afneembare bontkraag
• Afritsbare mouwen
• Twee steekzakken, twee borstzakken met rits en een binnenzak
• Maten: S t/m 3XL

0964, 
fluo oranje/marineblauw

Art.nr.: 2.60.964.00

M-Wear 0966 pilotjack RWS

Art.nr.: 2.60.966.00
• Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
• 2-weg ritssluiting
• Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• Afneembare bontkraag
• Afritsbare mouwen
• Twee steekzakken, twee borstzakken met rits en een binnenzak
• Kleur: fluo oranje
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 6564 Batur broek RWS

Art.nr.: 2.61.377.00
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Kleur: fluo oranje
• Maten: S t/m 3XL

catalogus2016_2.indd   168 10-04-17   12:41



HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - JASSEN EN BROEKEN

BEDRIJFSKLEDING169

HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - JASSEN EN BROEKEN

HAVEP 8397 broek

Marineblauw/fluo oranje - Art.nr.: 2.61.710.00
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken waarvan één met GSM-zakje, één achterzak

met knoop en duimstokzak
• Kniezakken
• Maten: 44 t/m 64 (groen/fluo oranje vanaf 46)

Marineblauw/
fluo geel

Art.nr.: 2.61.715.00*

Groen/
fluo oranje

Art.nr.: 2.61.725.00*

HAVEP 4133 parka

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.860.00*
• Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
• Twee ingezette voorzakken met klep, twee ingezette borstzakken met

klep en binnenzak met rits
• Windvangers
• Verdekte capuchon in kraag
• Maten: M t/m 3XL

Fluo oranje/groen
Art.nr.: 2.60.875.00*

M-Wear 0980/0981 4-in-1 parka

0981, fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.981.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 190 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Uitneembare voering met afritsbare mouwen waardoor het ook als

bodywarmer te dragen is
• Twee voorzakken met klep en een telefoonzak op de borst
• Capuchon in de kraag
• Koord aan de taille
• Windvangers in de mouwen
• Maten: S t/m 4XL

0980,  
fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.980.00

M-Wear 5575 Arthur 3-in-1 parka

Art.nr.: 2.45.575.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• Rechtopstaande kraag en capuchon met aantreklussen in de kraag
• Twee opgezette zakken met klittenbandsluiting en een binnenzak met

klittenbandsluiting
• Vaste matelassé-voering
• Uitneembare matelassé gevoerde bodywarmer met binnenzak met

klittenbandsluiting
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Kleur: fluo geel/marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
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Sioen 401A Powell parka 

Art.nr.: 2.60.405.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon in kraag
• Twee ingezette zakken en een Napoleon zak
• Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
• Vaste mesh voering met gebreide windvangers in de mouwen en een

binnenzak
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Kleur: fl uo geel/marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 6833 Marianis parka 

Art.nr.: 2.60.465.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee opgezette zakken
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Uitneembare bodywarmer met twee opgezette zakken
• Vaste gewatteerde voering met binnenzak
• Kleur: fl uo geel/marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 209A Skollfi eld 4-in-1 parka 

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.559.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee ingezette zakken en een Napoleon zak
• Vaste mesh voering met een binnenzak met ritssluiting
• Uitneembare bodywarmer met afneembare mouwen
• Vaste gewatteerde voering met twee binnenzakken
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: S t/m 4XL

Fluo oranje/
marineblauw

Art.nr.: 2.60.552.00

Fluo geel/groen
Art.nr.: 2.60.553.00*

Fluo rood/grijs
Art.nr.: 2.60.554.00*
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M-Wear 5617 Alika broek RWS

Art.nr.: 2.45.617.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
• Elastiek in de taille
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Hoog frequent gelaste naden
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL

M-Wear 5567 Auring parka RWS

Art.nr.: 2.45.567.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• Dubbele stormfl ap
• Een Napoleonzak en twee insteekzakken met klittenbandsluiting
• Aantrekkoord aan de onderkant
• Uitneembare matelassé-voering met binnenzak met klittenbandsluiting
• Windvangers in de mouwen
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL

HAVEP 4155 parka RWS 

Art.nr.: 2.60.878.00*
• Kwaliteit: 67% polyester/33% katoen, 3/1 keperbinding, 240 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
• Twee ingezette voorzakken, twee ingezette borstzakken met klep en

binnenzak met rits
• Verstelbare taille d.m.v. koord
• Windvangers
• Verdekte capuchon in kraag
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: M t/m 3XL

Sioen 7850 Merapi parka RWS 

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.375.00
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Twee ingezette zakken en een binnenzak
• Rechte mouwen
• Uitneembare fl eece
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.367.00
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M-Wear 0925 verkeersregelaarsparka

Art.nr.: 2.60.925.00
• Kwaliteit: 100% polyester (Oxford nylon), 195 gr/m²
• 2-weg ritssluiting
• Uitneembare voering
• Twee steekzakken en een portofoonzak op de borst
• Capuchon in de kraag
• Kleur: fluo oranje/fluo geel
• Maten: S t/m 3XL

M-Wear 1985/1986 broek RWS

1986, fluo oranje - Art.nr.: 2.61.986.00
• Kwaliteit: 100% polyester (Oxford nylon), 185 gr/m²
• Elastiek in de taille
• Maten: S t/m 3XL

1985, fluo geel
Art.nr.: 2.61.985.00

M-Wear 0985/0986 parka RWS

0985, fuo geel - Art.nr.: 2.60.985.00
• Kwaliteit: 100% polyester (Oxford nylon), 185 gr/m²
• Dubbele ritssluiting met 2-weg rits en drukknopen
• Capuchon in de kraag
• Uitritsbare voering en vaste nylon voering
• Twee voorzakken met rits en een binnenzak
• Maten: S t/m 3XL (oranje t/m 4XL)

0986, fluo oranje
Art.nr.: 2.60.986.00

M-Wear 0996 parka RWS

Art.nr.: 2.60.996.00
• Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 250 gr/m²  (Beaver)
• 2-weg ritssluiting
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• Afritsbare bont gevoerde capuchon
• Twee voorzakken met rits en een binnenzak
• Kleur: fluo oranje
• Maten: M t/m 3XL
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HAVEP 2404 overall 

Art.nr.: 2.62.447.00
• Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee zijzakken, twee intasten, twee ingezette borstzakken, achterzak

en duimstokzak
• Kniezakken binnenzijde
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: 46 t/m 64

HAVEP 2400 overall RWS 

Art.nr.: 2.62.467.00*
• Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee zijzakken, twee intasten, twee ingezette borstzakken, GSM-zakje,

achterzak en duimstokzak
• Kniezakken binnenzijde
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: 46 t/m 66

M-Wear 5805 overall RWS

Fluo geel - Art.nr.: 2.45.805.00
• Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee borstzakken met drukknoop, achterzak met klittenbandsluiting,

twee zijzakken, twee intasten en een duimstokzak
• Kniezakken aan binnenzijde
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Extra stevige stiksels bij het kruis
• Verlengbare broekspijpen
• Maten: 46 t/m 64

Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.807.00
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HAVEP 2484 Amerikaanse overall RWS

Art.nr.: 2.62.706.00
• Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken, borstzak met klep, pennenzakje, GSM-zakje, achterzak

en duimstokzak
• Kniezakken binnenzijde
• Verstelbare schouderbanden met elastiek
• Kleur: fluo oranje
• Maten: 46 t/m 64

HAVEP 2414 Amerikaanse overall

Marineblauw/fluo oranje - Art.nr.: 2.62.710.00*
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 2/1 keperbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken waarvan één met GSM-zakje, twee afsluitbare intasten,

borstzak met klep en pennenzakje, achterzak met knoop en duimstokzak
• Verstelbare taille d.m.v. knopen
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Kniezakken
• Maten: 46 t/m 64

Groen/fluo oranje
Art.nr.: 2.62.725.00*

HAVEP 2485 Amerikaanse overall

Art.nr.: 2.62.708.00*
• Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak en

duimstokzak
• Kniezakken binnenzijde
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Kleur: fluo oranje
• Maten: 46 t/m 64

M-Wear 5815 Amerikaanse overall
RWS

Fluo geel - Art.nr.: 2.45.815.00
• Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Achterzak met klittenbandsluiting, twee zijzakken en een duimstokzak
• Kniezakken aan binnenzijde
• Elastiek in rug
• Extra stevige stiksels bij het kruis
• Verlengbare broekspijpen
• Maten: 46 t/m 64

Fluo oranje
Art.nr.: 2.45.817.00
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Sioen 5616 Rabaul overall 

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.62.436.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee ingezette zakken en twee ingezette dijbeenzakken
• Ritssluiting onderkant benen
• Elastiekvernauwing in de rug
• Vaste gewatteerde voering
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.62.437.00

Sioen 6936 Etna overall 

Type 4

Fluo geel - Art.nr.: 2.44.436.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
• Vaste capuchon
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Windvangers in de mouwen
• Elastiek in lenden en de rug
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.44.437.00*

M-Wear 5707 Alistair overall RWS

Art.nr.: 2.45.707.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• Rechtopstaande kraag met capuchon met aantreklussen
• Dubbele stormfl ap en windvangers in de mouwen
• Twee zij intasten met klittenbandsluiting
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in de taille
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL
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Sioen 6623 Amberg 
Amerikaanse overall 

Art.nr.: 2.44.675.00*
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Gulp met drukknopen
• Bretellen in elastiek met PVC knopen en gespen
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Borstbovenstuk
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 6669 Aoba Amerikaanse overall 

Art.nr.: 2.62.407.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Twee opgezette zakken, een plooimeterzak en twee zijgleuven
• Bretellen met gesp
• Borstbovenstuk
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 440A Cabin overall 

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.62.429.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon met kinbescherming
• Een opgezette borstzak met souffl et, twee ingezette zakken, een

Napoleon zak, een micazak en een opgezette dijbeenzak
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting aan beenuiteinde
• Vaste gewatteerde voering met gebreide windvangers in de mouwen en

een binnenzak
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.62.428.00*

M-Wear 5777 Andres overall

Art.nr.: 2.45.777.00
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen met handige pullzipper
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon met aantreklussen in de kraag
• Dubbele stormfl ap
• Een portofoonzak op de borst, een dubbele duimstokzak en drie

opgezette zakken met klittenbandsluiting
• 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
• Kleur: fl uo oranje/marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
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Sioen 722Z Dexter softshell jas

Fluo oranje - Art.nr.: 2.52.794.00*
• Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece, 250 gr/m²
• Ritssluiting met kinbescherming
• Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
• Rechtopstaande kraag
• Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met

ritssluiting en een binnenzak
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in meerdere parka's (Sioen 703Z en 708Z)
• Maten: XS t/m 3XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.52.793.00*

Sioen 9833 Genova softshell jas

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.318.00*
• Kwaliteit: 100% polyester stretch + polyester fleece, 250 gr/m²
• Ritssluiting met binnenbeleg
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken met ritssluiting
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Vaste windbreker vooraan
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.319.00*

Fluo rood
Art.nr.: 2.60.320.00*

M-Wear 1316 softshell jas RWS

Art.nr.: 2.51.316.00
• Kwaliteit: 3-laags Polarfleece, 320 gr/m²
• Ritssluiting
• Fleece in de kraag
• Een steekzak op borst met ritssluiting, twee zijzakken met rits, een

binnenzak met klittenbandsluiting en een telefoonzak aan binnenzijde
met sluiting

• Kleur: fluo oranje
• Maten: S t/m 3XL

M-Wear 1300/1302 softshell jas

1300, fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.51.300.00
• Kwaliteit: 3-laags Polarfleece, 320 gr/m²
• Ritssluiting
• Fleece in de kraag
• Verlengd rugpand
• Een steekzak op borst met ritssluiting, twee zijzakken met rits, een

binnenzak met klittenbandsluiting en een telefoonzak aan binnenzijde
met sluiting

• Maten: S t/m 3XL

1302, fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.51.302.00
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Sioen 497Z Kingley fl eece jas 

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.339.00
• Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• Ritssluiting
• Rechtopstaande kraag
• Een ingezette borstzak en twee ingezette zakken, beiden met ritssluiting
• Elastiek in mouwuiteinde
• Koord in zoom
• Vaste windbreker vooraan met een binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 132Z en 403Z)
• Maten: XS t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.338.00*

Sioen 353A Berkel fl eece jas RWS 

Art.nr.: 2.60.353.00
• Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• Ritssluiting en elastische koord in zoom
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken met ritssluiting
• Rond ingezette mouwen met elastische bies aan mouwuiteinden
• Vaste windbreker vooraan met een binnenzak
• Inritsbaar in Sioen jas 350A
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 131Z Reims fl eece jas 

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.335.00
• Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fl eece, 285 gr/m²
• Ritssluiting aan voorzijde
• Rechtopstaande kraag
• Elastische koord in zoom
• Een ingezette borstzak met ritssluiting en twee ingezette zakken met

ritssluiting
• Rond ingezette mouwen met elastische bies aan mouwuiteinden
• Vaste windbreker vooraan met een binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 132Z en 403Z)
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.337.00
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Viloft poloshirt RWS 

Art.nr.: 2.60.067.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% viscose, rib lock, 220 gr/m²
• Korte mouw
• 3-knoopsluiting
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 3876 Rovito T-shirt 

Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.668.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m²
• Ronde hals
• Korte mouw
• Signalisatiemesh onder de armen voor een maximale ventilatie
• Vochtregulerend
• Gelaste en gesegmenteerde refl ecterende banden
• Permanent anti-bacteriëel effect dat geuren bestrijdt
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.60.667.00*

Viloft T-shirt RWS 

Art.nr.: 2.60.047.00
• Kwaliteit: 65% polyester/35% viscose, rib lock, 220 gr/m²
• Ronde hals
• Korte mouw
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL

M-Wear 6200 T-shirt RWS

Fluo oranje - Art.nr.: 2.76.201.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
• Ronde hals
• Pique
• Contrasterende hals
• Korte mouw
• Maten: S t/m 5XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.76.200.00
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Sioen 3883 Olgiata poloshirt

Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.653.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 185 gr/m², binnenlaag: 50% Viloft/

50% polyester (dropneedle)
• Signalisatiemesh onder de armen voor een maximale ventilatie
• Absorbeert het transpiratievocht en voert het van de huid af waardoor

de huid kan blijven ademen
• Omlegkraag
• Lange mouw
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.60.654.00*

M-Wear 6220 poloshirt RWS

Fluo geel - Art.nr.: 2.76.220.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• Pique
• Contrasterende kraag en manchet
• Lange mouw
• Verlengd rugpand
• Maten: S t/m 5XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.76.221.00

Sioen 3881 Tiola poloshirt

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.670.00*
• Kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m²
• Signalisatiemesh onder de armen voor een maximale ventilatie
• Gelaste en gesegmenteerde reflecterende banden
• Permanent anti-bacteriëel effect dat geuren bestrijdt
• Omlegkraag
• Knoopsluiting
• Korte mouw
• Gestikte naden
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.669.00*

M-Wear 6210 poloshirt RWS

Fluo oranje - Art.nr.: 2.76.211.00
• Kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
• 3-knoopsluiting
• Pique
• Contrasterende kraag en manchet
• Korte mouw
• Verlengd rugpand
• Maten: S t/m 5XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.76.210.00
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Helly Hansen 79017 High Vis hooded 
sweater

Fluo geel - Art.nr.: 2.52.940.00*
• Kwaliteit: 100% geruwde polyester, 210 gr/m²
• Ritssluiting aan voorzijde
• Geribde boord en manchetten
• Twee steekzakken
• Capuchon met aantrekkoord
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.52.941.00*

M-Wear 6230 hooded sweater RWS

Fluo oranje - Art.nr.: 2.76.231.00
• Kwaliteit: 100% polyester Teddy, 300 gr/m²
• Ritssluiting
• Binnenzijde geruwd
• Twee steekzakken
• Contrasterende rib en manchet
• Maten: S t/m 5XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.76.230.00

Fristads Kansas 728 BPV sweater

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.311.00*
• Kwaliteit: 50% polyester/50% katoen, 300 gr/m²
• Korte rits tot bovenzijde kraag
• Zipcover
• Telefoonzak met rits en opening en lus voor headset
• Elastische taille en boorden
• Maten: XS t/m 4XL

Fluo geel/
marineblauw

Art.nr.: 2.60.310.00*

Fluo geel/zwart
Art.nr.: 2.60.312.00*

Sioen 284A Bindal sweater

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.315.00*
• 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
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.316.00*
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Sioen 169A Burton bodywarmer 

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.309.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²

(Siopor Ultra)
• Ritssluiting
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken
• Omkeerbaar
• Inritsbaar in de Sioen jassen 166A en 566A
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.308.00*

Sioen 9451 Etretat bodywarmer 

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.60.585.00*
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Ritssluiting
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken
• Afneembare fl eece mouwen
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Vaste gewatteerde voering met een binnenzak
• Inritsbaar in de Sioen jas 1851
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.60.586.00*

Sioen 1148 Arras bodywarmer 

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.305.00
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Essential)
• Ritssluiting
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken
• Vaste gewatteerde voering
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.307.00
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Sioen 9044 Elba verkeersvest 

Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.227.00
• Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
• Klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: S t/m 4XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.60.225.00

M-Wear 0165/0167 verkeersvest

0167, fl uo oranje - Art.nr.: 2.60.167.00
• Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Dubbele klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: M/L en XL/XXL

0165, fl uo geel
Art.nr.: 2.60.165.00

M-Wear 0170 verkeersvest

Art.nr.: 2.60.170.00
• Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Ritssluiting
• Badgehouder
• Twee voorzakken met klep met klittenbandsluiting
• Borstzak met klittenbandsluiting
• Pennenzak
• Kleur: fl uo geel
• Maten: M/L en XL/XXL
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Sioen 9052 Solaka verkeersvest RWS 

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.235.00
• Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
• Ritssluiting
• V-hals
• Maten: M t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.237.00

M-Wear 0174/0178 /0185
verkeersvest RWS

0174, blauw - Art.nr.: 2.60.174.00
• Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Dubbele klittenbandsluiting
• V-hals
• Verkeersvesten zijn niet gekeurd volgens EN ISO 20471
• Maten: M/L t/m 3XL/4XL

0178, fl uo rood
Art.nr.: 2.60.178.00

0185, fl uo groen
Art.nr.: 2.60.185.00

M-Wear 0175/0177 verkeersvest RWS

0175, fl uo geel - Art.nr.: 2.60.175.00
• Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Dubbele klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: M/L t/m 3XL/4XL

0177, fl uo oranje
Art.nr.: 2.60.177.00

Economy 0115/0117 verkeersvest 

0115, fl uo geel - Art.nr.: 2.60.115.00
• Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Klittenbandsluiting
• V-hals
• Universele maat

0117, fl uo oranje
Art.nr.: 2.60.117.00
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0105 kinderverkeersvest 

Art.nr.: 2.60.105.00
• Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Klittenbandsluiting
• V-hals
• De vestjes zijn voor kinderen van 3 jaar t/m 14 jaar
• Dit verkeersvest voldoet aan de EN 1150 norm
• Kleur: fl uo geel
• Maten: 02 voor 3-6 jaar, 03 voor 7-9 jaar en 04 voor 11-14 jaar 

M-Wear 0125 verkeersregelaarsvest

Art.nr.: 2.60.125.00
• Kwaliteit: 100% polyester tricot, 120 gr/m²
• Klittenbandsluiting aan de zijkant
• V-hals
• Gemaakt volgens de geldende regels voor verkeersregelaars
• Kleur: fl uo oranje/fl uo geel
• Maten: M/L en XL/XXL

Sioen 9042 Carpi verkeersvest RWS 

Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.247.00
• Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
• Klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: M t/m 3XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.60.245.00
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HAVEP 8450 broek

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

Korenblauw - Art.nr.: 2.30.161.00*
• Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding,

360 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak en

dijbeenzak met klep
• Elastiek in rug
• Pijpen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 64

Marineblauw
Art.nr.: 2.30.160.00*

Grijs
Art.nr.: 2.30.173.00*

Flessengroen
Art.nr.: 2.30.175.00*

HAVEP 3153 jas

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

Marineblauw - Art.nr.: 2.25.160.00*
• Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding,

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee voorzakken met klep, een borstzak met klep en een binnenzak
• Rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 64

Flessengroen
Art.nr.: 2.25.175.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.25.161.00*

Grijs
Art.nr.: 2.25.173.00*

M-Wear 0199 broek

Class 1 A1 A1B1C1E3

Art.nr.: 2.30.199.00
• Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Gulpsluiting met rits
• Riemlussen
• Twee steekzakken en een duimstokzak
• Kniezakken
• Elastiek in de taille
• Kleur: marineblauw
• Maten: 46 t/m 66

M-Wear 5199 jas

Class 1 A1 A1B1C1E3

Art.nr.: 2.25.199.00
• Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee borstzakken met klep en twee verticale zijzakken met klep
• Manchetten met drukknoopsluiting
• Kleur: marineblauw
• Maten: 46 t/m 66
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HAVEP 80195 broek

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

Art.nr.: 2.27.630.00*
• Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding,

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken, twee achterzakken met klep, duimstokzak

met klep en dijbeenzak met klep
• Kniezakken
• Reflectieband
• Kleur: charcoal grijs/korenblauw
• Maten: 46 t/m 64

HAVEP 50141 jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

Art.nr.: 2.22.630.00*
• Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding,

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
• Twee voorzakken met klep, twee ingezette borstzakken en

vluchtmaskerlus
• Manchetten met klittenband
• Verlengd rugpand
• Reflectieband
• Kleur: charcoal grijs/korenblauw
• Maten: 46 t/m 64

HAVEP 40070 parka

Class 1 A1/A2 A1B1C1E1F1 Class 2

Rood - Art.nr.: 2.22.604.00*
• Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding,

280 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met verdekte drukknopen
• Twee voorzakken met klep en twee ingezette borstzakken met klep
• Verstelbare taille d.m.v. koord
• Verdekte capuchon in kraag
• Reflectieband
• Maten: S t/m 3XL
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw

Marineblauw
Art.nr.: 2.22.601.00*

Oranje
Art.nr.: 2.22.603.00*

Zwart
Art.nr.: 2.22.605.00*

HAVEP 3256 jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

Marineblauw - Art.nr.: 2.22.590.00
• Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding,

280 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee voorzakken met klep, borstzak met klep en een binnenzak
• Rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• Reflectieband
• Maten: 46 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: donkergrijs en korenblauw

Zwart
Art.nr.: 2.22.592.00*

Oranje
Art.nr.: 2.22.596.00*

Rood
Art.nr.: 2.22.598.00*
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HAVEP 80030 broek

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

Art.nr.: 2.27.410.00*
• Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding,

360 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken, twee achterzakken met klep, twee

dijbeenzakken met klep en een duimstokzak met klep
• Kniezakken
• Pijpen met steldrukkers
• Kleur: zwart
• Maten: 46 t/m 64

HAVEP 40019 parka

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 2

Art.nr.: 2.48.590.00*
• Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding,

360 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
• Een Napoleonzak, twee ingezette zijzakken met klep, twee ingezette

voorzakken met klep, twee ingezette borstzakken met klep en een
binnenzak met rits

• Mouwen met steldrukkers
• Verdekte capuchon in kraag
• Kleur: zwart
• Maten: S t/m 3XL

HAVEP 30030 jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

Art.nr.: 2.22.410.00*
• Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding,

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee voorzakken met klep en twee borstzakken met klep
• Mouwen met steldrukkers
• Kleur: zwart
• Maten: 46 t/m 64

HAVEP 8775 broek

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1 Class 1

Marineblauw - Art.nr.: 2.27.590.00
• Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding,

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak met

klep en dijbeenzak met klep
• Elastiek in rug
• Pijpen met steldrukkers en reflectieband
• Kniezakken
• Maten: 46 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en oranje

Donkergrijs
Art.nr.: 2.27.589.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.27.591.00*

Zwart
Art.nr.: 2.27.592.00*
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M-Wear 3695 Moke broek

Art.nr.: 2.43.695.00
• 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
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

M-Wear 2665 Maka parka

Art.nr.: 2.42.665.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating, 250 gr/m²
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
• Vaste vlamvertragende katoen voering en uitneembare vlamvertragende

fleece voering in lijf en mouwen
• Twee opgezette zakken, een Napoleonzak, een borstzak en lusje op

rechterborst
• Rond ingezette mouwen en mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastisch koord in zoom
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 012V Corinto broek

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E3F1 Class 1

Grijs - Art.nr.: 2.30.817.00*
• Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
• Gulp met ritssluiting en verborgen knoopsluiting
• Elastiek in lenden
• Kniezakken
• Twee ingezette zakken met klep, een achterzak met klep en

verborgen drukknoopsluiting, een stokmeterzak met klep en verborgen
drukknoopsluiting en een opgezette dijbeenzak met klep en verborgen
drukknoopsluiting

• Vlamvertragende reflecterende banden (5 cm)
• Maten: 44 t/m 64

Marineblauw
Art.nr.: 2.30.815.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.30.816.00*

Sioen 009V Montero jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E3F1 Class 1

Marineblauw - Art.nr.: 2.25.815.00*
• Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
• Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
• Rechtopstaande kraag
• Twee lussen voor gasdetectie meter, twee opgezette borstzakken, twee

opgezette steekzakken en een binnenzak
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Verlengd rugpand
• Vlamvertragende reflecterende banden (5 cm)
• Maten: 44 t/m 64

Korenblauw
Art.nr.: 2.25.816.00*

Grijs
Art.nr.: 2.25.817.00*
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Sioen 7218 Ridley jas

AB2C1

Art.nr.: 2.42.572.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250

gr/m² (Sio-Start FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag
• Voorzien voor capuchon
• Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Vaste vlamvertragende katoen voering met twee binnenzakken
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7222 Glenroy parka

AB2C1

Art.nr.: 2.42.559.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250

gr/m² (Siopor FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag
• Voorzien voor capuchon
• Een opgezette borstzak met soufflet, twee opgezette zakken, twee lussen

voor badges en een Napoleon zak
• Rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak, opbergzak

binnenin voor capuchon
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece

496Z, 7690, 7759, 7760,7761, 7771, 9643, 9644 en 9896 en
bodywarmers 1666, 1874, 2578, 7753 en 9387)

• Kleur: marineblauw
• Maten: XS t/m 3XL

Sioen 6507 Nevada broek

Art.nr.: 2.43.430.00*
• Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating, 190 gr/m²

(Flexothane Flame)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Ongevoerd
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 1798 Alabama jas

Art.nr.: 2.42.490.00
• Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating, 190 gr/m²

(Flexothane Flame)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee ingezette zakken
• Rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Ongevoerd
• Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen 496Z, 7759, 7760,

7761, 7771 en 9896)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

catalogus2016_2.indd   191 10-04-17   12:43



VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING - JASSEN EN BROEKEN

192BEDRIJFSKLEDING

Sioen 3074 Duffel parka 

AB2C1

Art.nr.: 2.42.561.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Siopor FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee ingezette borstzakken met ritssluiting, twee opgezette zakken, een

Napoleon zak en een telefoonzak
• Twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Elastiekvernauwing in de rug en koord in zoom
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak met ritssluiting
• Meerdere fl eece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fl eece

496Z, 7759, 7760, 7761, 7771, 7690, 9896, 9644 en 9634 en
bodywarmers 1666, 2578, 9387, 7753 en 1874)

• Kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 5806 Ekofi sk broek 

AB2C1

Art.nr.: 2.43.600.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Siopor FR AST)
• Gulp met drukknopen
• Twee zijgleuven
• Enkelvernauwing met klittenband
• Verdoken ritssluiting in de broekspijpen
• Elastiek in lenden met koord
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Kleur: marineblauw
• Maten: XS t/m 3XL

Sioen 3085 Hasnon parka 

AB2C1

Art.nr.: 2.42.560.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Siopor FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee ingezette borstzakken met ritssluiting, twee opgezette zakken, een

Napoleon zak, een telefoonzak en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Elastiekvernauwing in de rug en koord in zoom
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak met ritssluiting
• Meerdere fl eece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fl eece

496Z, 7759, 7760, 7761, 7771, 7690, 9896, 9644 en 9634 en
bodywarmers 1666, 2578, 9387, 7753 en 1874)

• Kleur: marineblauw
• Maten: XS t/m 3XL
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Sioen 7237 Durant jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

Art.nr.: 2.42.574.00*
• Kwaliteit: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel + AST +

ademende FR PU + inherent FR breisel, 270 gr/m² (Siopor Excell)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 7238)
• Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een Napoleon zak en

twee binnenzakken
• Twee lussen voor badges
• Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband
• Ongevoerd
• Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece

7759, 7760, 7761, 7771, 9896, 9633, 9634, 7690 en 496Z en
bodywarmers 1666, 9387, 7753, 1874 en 2578)

• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 4691 Wellsford broek

AB2C1

Art.nr.: 2.43.595.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 9461 Baltero parka

AB2C1

Art.nr.: 2.42.565.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee opgezette zakken, een Napoleon zak en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• Uitneembare vlamvertragende fleecevoering in lijf met een binnenzak
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7361 Waverly blouson

AB2C1

Art.nr.: 2.42.555.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee opgezette zakken en een Napoleon zak
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• Uitneembare vlamvertragende fleece voering in lijf met een binnenzak
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
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Dolfi ng 420.12 Canberra broek 

Marineblauw - Art.nr.: 2.43.250.00
• Kwaliteit: 100% polyurethaan, 185 gr/m²
• Elastiek in de taille
• Drukknopen onderaan de beenpijpen
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Dolfi ng 480.12 Pretoria jas 

Art.nr.: 2.42.250.00
• Kwaliteit: 100% polyurethaan, 185 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Capuchon met koord
• Drukknopen op mouwen
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7240 Newton jas 

Class 2 Class 2 A1 A1B2C2E2F2W33

Art.nr.: 2.42.677.00*
• Kwaliteit: 88% FR katoen/12% PA (+ AST) in ripstop met PU-laminaat,

335 gr/m² (Sio-Safe AST)
• Voldoet aan de ARC-norm IEC 61482-2, beschermingsklasse 2

(stroomgrootte van kortsluiting 7kA)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon apart verkrijgbaar (model 7242)
• Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een mouwzak, een

Napoleon zak en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
• Elastiekvernauwing in de rug
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fl eece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fl eece

7230, 7690, 9633, 9634, 9643, 9644 en 9896 en bodywarmers
1638 en 2591)

• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7236 Toledo broek 

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

Art.nr.: 2.43.601.00*
• Kwaliteit: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel + AST +

ademende FR PU + inherent FR breisel, 270 gr/m² (Siopor Excell)
• Hoge scheurbestendigheid
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Ongevoerd
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
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HAVEP 2725 overall

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

Marineblauw - Art.nr.: 2.15.350.00*
• Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding,

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Kniezakken
• Twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken met

klep, achterzak met klep en duimstokzak
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 64

Korenblauw
Art.nr.: 2.15.351.00*

HAVEP 2559 overall

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

Korenblauw - Art.nr.: 2.15.291.00*
• Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding,

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken met

klep, achterzak met klep en duimstokzak
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 66 (flessengroen en rood t/m 64)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: oranje

Flessengroen
Art.nr.: 2.15.294.00*

Rood
Art.nr.: 2.15.298.00*

Marineblauw
Art.nr.: 2.15.299.00*

M-Wear 5320/5326 overall

Class 1 A1 A1B1C1E3

5320, marineblauw - Art.nr.: 2.15.320.00
• Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Rugplooien
• Twee intasten met klittenband
• Mouwen met steldrukkers
• Twee borstzakken met klep, een duimstokzak, een achterzak met klep en

twee opgezette zakken met klep en drukknoopsluiting
• Kniezakken
• Maten: 46 t/m 68

5326, oranje
Art.nr.: 2.15.326.00

M-Wear 5366 offshore overall

Class 1 A1 A1B1C1E3

Art.nr.: 2.15.366.00
• Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Rugplooien
• Twee intasten met klittenband
• Mouwen met steldrukkers
• Twee borstzakken met klep en een duimstokzak, een achterzak met klep

en twee opgezette zakken met klep. Alle zakken met klep zijn voorzien
van een klittenbandsluiting

• Kniezakken
• Reflectiebanden
• Kleur: oranje
• Maten: 46 t/m 66
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Sioen 017V Carlow overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E3F1 Class 1

Oranje - Art.nr.: 2.30.913.00*
• Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
• Ritssluiting onder beleg met verborgen drukknopen
• Rechtopstaande kraag
• Twee lussen voor gasdetectie meter, twee opgezette borstzakken,

twee ingezette zakken, twee doorsteekgleuven, één achterzak, één
stokmeterzak, één opgezette dijbeenzak en een binnenzak

• Kniezakken
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen en verstelbare elastiek in de rug
• Maten: 44 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: korenblauw

Marineblauw
Art.nr.: 2.30.910.00*

Grijs
Art.nr.: 2.30.912.00*

Rood
Art.nr.: 2.30.914.00*

HAVEP 20033 overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

Art.nr.: 2.12.410.00*
• Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding,

360 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee ingezette zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep,

twee achterzakken met klep, twee dijbeenzakken met klep en een
duimstokzak met klep

• Kniezakken
• Verstelbare elastiek in rug
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• Kleur: zwart
• Maten: 46 t/m 64

HAVEP 20174 overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

Art.nr.: 2.12.430.00*
• Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding,

280 gr/m²
• Verdekte 2-weg ritssluiting met verdekte drukknopen
• Twee ingezette zijzakken, twee intasten, twee ingezette borstzakken,

twee achterzakken met klep, duimstokzak met klep en dijbeenzak met
klep

• Kniezakken
• Elastiek in rug
• Vluchtmaskerlus
• Manchetten met klittenband
• Reflectieband
• Kleur: charcoal grijs/korenblauw
• Maten: 46 t/m 64

HAVEP 2033 overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

Marineblauw - Art.nr.: 2.12.390.00
• Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding,

280 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken met

klep, achterzak met klep en duimstokzak met klep
• Elastiek in rug en rugplooien
• Mouwen en pijpen met steldrukkers
• Kniezakken
• Maten: 46 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en korenblauw

Zwart
Art.nr.: 2.12.387.00*

Donkergrijs
Art.nr.: 2.12.389.00*

Oranje
Art.nr.: 2.12.393.00*
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HAVEP 2560 Amerikaanse overall

Class 1 A1 A1B1C1 Class 1

Marineblauw - Art.nr.: 2.15.230.00
• Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% carbon, 2/2 keperbinding,

360 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken met klep, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak

met klep en duimstokzak
• Pijpen met steldrukkers
• Verstelbare elastische schouderbanden
• Maten: 46 t/m 64

Korenblauw
Art.nr.: 2.15.231.00*

HAVEP 2151 Amerikaanse overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

Oranje - Art.nr.: 2.12.398.00*
• Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding,

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee zijzakken met klep, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak

met klep en duimstokzak met klep
• Pijpen met steldrukkers
• Verstelbare schouderbanden met elastiek
• Kniezakken
• Maten: 46 t/m 64
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en zwart

Marineblauw
Art.nr.: 2.12.397.00*

Donkergrijs
Art.nr.: 2.12.399.00*

Korenblauw
Art.nr.: 2.12.406.00*

HAVEP 20175 Amerikaanse overall

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Class 1

Art.nr.: 2.12.431.00*
• Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding,

280 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken, borstzak met klep, twee achterzakken met

klep, duimstokzak met klep en dijbeenzak met klep
• Kniezakken
• Verstelbare schouderbanden met elastiek
• Reflectieband
• Kleur: charcoal grijs/korenblauw
• Maten: 46 t/m 64

Sioen 6969 Houston overall

Art.nr.: 2.44.435.00*
• Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating, 190 gr/m²

(Flexothane Flame)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Vaste capuchon met klep
• Raglan mouwen
• Mouw en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiekvernauwing in de rug
• Ongevoerd
• Elastische windvangers in de mouwen
• Kleur: korenblauw
• Maten: S t/m 3XL
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HAVEP 40012 fleece jas

A1B1C1 Class 1

Art.nr.: 2.44.988.00*
• Kwaliteit: 48% modacryl/32% katoen/18% polyester/2% carbon,

350 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Twee voorzakken met verdekte rits en GSM-zakje met klep
• Inritsbaar in meerdere jassen (HAVEP 40001 en 40005)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7690 Tobado fleece jas

Class 1 A1B1C2F1

Art.nr.: 2.49.040.00
• Kwaliteit: 54% protex/34,2% FR katoen/10% polyamide/1,8% AST,

310 gr/m²
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken met ritssluiting en twee binnenzakken
• Elastiek in mouwuiteinde
• Elastische koord in zoom
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1005, 3073, 3074, 3085, 7222,

7223, 7226, 7229, 7237, 7227, 7240, 7241 en 9728)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7771 Dampremy fleece jas

AC2

Art.nr.: 2.49.030.00
• Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester dubbelzijdige fleece,

275 gr/m²
• Verdoken ritssluiting
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken met ritssluiting
• Elastiek in mouwuiteinden
• Elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646,

7222, 7223, 7229, 7237 en 9728)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7759 Obaix fleece jas

Art.nr.: 2.49.010.00
• Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
• Ritssluiting met binnenbeleg
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken met ritssluiting en een binnenzak
• Elastiek in mouwuiteinde
• Elastische koord in zoom
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646,

7222, 7223, 7729, 7237 en 9728)
• Kleur: marineblauw
• Maten: XS t/m 3XL
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING - FLEECE JASSEN VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING - SOFTSHELL  JASSEN / BODYWARMERS

Fristads Kansas 5030 FLAM vest

A1B1C1 Class 1

Art.nr.: 2.23.723.00*
• Kwaliteit: 75% vlamvertragende katoen/25% polyester, 365 gr/m²
• Rits over de gehele lengte en knopen tot bovenzijde kraag
• Twee loshangende, vast te zetten zakken met knopen, één met klep en

verborgen drukknopen en één met extra zak en pennenzakje
• Verdekte knoop en lus voor timmermansmes, twee zijzakken, binnenzak

voor telefoon met lus voor headset, twee zakken voor handschoenen,
waarvan één met rits, twee hamerlussen, twee loshangende zakken en
twee loshangende zakken aan de achterzijde, beiden met extra zak

• Brede riemlussen
• Kleur: marineblauw
• Maten: XS t/m XXL

Sioen 2578 Garnich bodywarmer 

AB1C1

Art.nr.: 2.50.960.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Siopor FR AST)
• Ritssluiting
• Rechtopstaande kraag
• Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• Elastische koord in zoom
• Vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met een

binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222,

7223, 7229 en 7237)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 9644 Belarto softshell jas

Class 2 A1 A1B1C2F1

Art.nr.: 2.51.090.00*
• Kwaliteit: polyester weefsel/ademend FR PU/inherent FR fl eece,

400 gr/m²
• Waterafstotende buitenstof en goede koude bescherming
• Rechtopstaande kraag
• Ritssluiting onder fl ap met klittenbandsluiting
• Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken met

ritssluiting en een binnenzak
• Afneembare mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Gestikte naden
• Ruglengte 75 cm (L)
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222,

7223, 7226, 7227, 7229, 7237 en 7240)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 9634 Cardinia softshell jas 

Class 2 A1 A1B1C2F1

Class 1

Art.nr.: 2.49.110.00*
• Kwaliteit: polyester weefsel/ademend FR PU/inherent FR fl eece,

400 gr/m²
• Softshell jas met ARC beschermingsklasse 1
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandssluiting
• Rechtopstaande kraag
• Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken en een

binnenzak
• Een lus voor badge
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1005, 3073, 3074, 3085, 7222,

7226, 7227, 7240 en 7241)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING - VOERINGEN

Sioen 7221 Watson fleece voering

Art.nr.: 2.49.005.00*
• Kwaliteit: dubbelzijdige fleece, 100% vlamvertragende polyester,

275 gr/m²
• Ritssluiting
• Niet afzonderlijk draagbaar
• Doorsteek gleuf naar binnenzak naar jas
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 7218 en 7219)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7220 Royston fleece voering

Art.nr.: 2.49.004.00*
• Kwaliteit: dubbelzijdige fleece, 100% vlamvertragende polyester,

275 gr/m²
• Ritssluiting
• Niet afzonderlijk draagbaar
• Ronde hals
• Doorsteek gleuf naar binnenzak naar jas
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 7218 en 7219)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7760 Liberchies fleece voering

Art.nr.: 2.49.020.00
• Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
• Ritssluiting
• Niet afzonderlijk draagbaar
• Ronde hals
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646,

7222, 7223, 7729, 7237 en 9728)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7761 Molenbaix fleece voering

Art.nr.: 2.49.000.00
• Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester, 275 gr/m²
• Ritssluiting
• Ronde hals
• Binnenzak
• Niet afzonderlijk draagbaar
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646,

7222, 7223, 7729, 7237 en 9728)
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING - VOERINGEN VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING - TRUIEN EN SHIRTS

Sioen 277A Calvinn poloshirt 

AB1C1

Art.nr.: 2.60.099.00
• Kwaliteit: 63% modacryl/24% viscose/12% acryl/1% AST, 280 gr/m²
• Knoopsluiting
• Refl ecterende tape op borst en armen (2,5 cm)
• Lange mouw
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 519A Polton poloshirt 

A1B1C1F1

Marineblauw - Art.nr.: 2.52.278.00
• Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft/1% AST, 180 gr/m²
• Anti-bacteriële behandeling
• Knoopsluiting
• Lange mouw
• Gestikte naden
• Maten: S t/m 3XL

Grijs
Art.nr.: 2.52.279.00*

Sioen 518A Picton T-shirt 

A1B1C1F1

Marineblauw - Art.nr.: 2.52.277.00
• Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft/1% AST, 180 gr/m²
• Anti-bacteriële behandeling
• V-hals
• Lange mouw
• Gestikte naden
• Maten: S t/m 3XL

Grijs
Art.nr.: 2.52.274.00*

Sioen 9854 Urbino fl eece sweater 

A1B1C2F1 Class 1

Art.nr.: 2.49.090.00*
• Kwaliteit: 54% Protex/34,2% FR katoen/10% polyamide/1,8% AST,

310 gr/m²
• Fleece sweater met ARC bescherming
• Rechtopstaande kraag
• Elastiek in mouwuiteinde
• Elastiek in zoom
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL
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Helly Hansen 79871 Fakse col

A1B1C1 Class 1

Art.nr.: 6.32.483.00*
• Kwaliteit: 48,5% wol/48,5% viscose/3% inox, 170 gr/m²
• CE-labels zichtbaar op de col
• Contrastnaden
• Dubbele lagen materiaal
• Kleur: zwart
• Universele maat

Sioen 7225 Hinton capuchon

AB2C1

Art.nr.: 6.32.774.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m²
• Kinbescherming en aanrijgkoord in zoom
• Vernauwing met klittenband sluiting
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Deze capuchon past op de volgende Sioen jassen: 7218, 7219, 7222,

7223 en 7253
• Kleur: marineblauw
• Maten: XS t/m 3XL

Sioen 7238 Barrington capuchon

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

Art.nr.: 6.32.771.00*
• Kwaliteit: 3-laags: Dobby ripstop polyester weefsel + AST +

ademende FR PU + inherent FR breisel, 300 gr/m²
• Capuchon met kinbescherming en aanrijgkoord in zoom
• Vernauwing met klittenbandsluiting
• Ongevoerd
• Deze capuchon past op de volgende Sioen jassen: 7229, 7237 en

7252
• Kleur: marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7224 Barker capuchon

AB2C1

Art.nr.: 6.32.770.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m²
• Aanrijgkoord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Deze capuchon past op de volgende Sioen jassen: 7218, 7219, 7222,

7223 en 7253
• Kleur: marineblauw
• Universele maat

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING - ACCESSOIRES
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE)
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - JASSEN EN BROEKEN

Sioen 9462 Reaven parka 

AB2C1

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.42.566.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee opgezette zakken en een Napoleon zak
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak en

uitneembare vlamvertragende fl eece voering in lijf met een binnenzak
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.42.564.00

Sioen 3073 Winseler parka 

AB2C1

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.42.546.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Siopor FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee borstzakken en opgezette zakken, telefoonzak en Napoleon zak
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak met ritssluiting
• Meerdere fl eece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fl eece

496Z, 7690, 7759, 7760, 7761, 7771, 9896, 9633, 9634, 9643 en
9644 en bodywarmers 1666, 2578, 9387, 7753 en 1874)

• Maten: XS t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.42.545.00

Sioen 5729 Gladstone broek 

AB2C1

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.43.546.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating, 250 gr/m²

(Siopor FR AST)
• Twee zijgleuven
• Enkelvernauwing met klittenbandsluiting
• Ritssluiting onder beleg aan beenuiteinde
• Koord in lenden
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Maten: XS t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.43.545.00*

M-Wear 2664 Magoma/2666 Marabe
parka

2666 Marabe, fl uo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.42.666.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating,

250 gr/m² (FR-AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
• Vaste vlamvertragende katoen voering en uitneembare vlamvertragende

fl eece voering in lijf en mouwen
• Twee opgezette zakken, een Napoleonzak, een borstzak en lusje op

rechterborst
• Elastisch koord in zoom
• Maten: S t/m 3XL

2664 Magoma, 
fl uo oranje/marineblauw

Art.nr.: 2.42.664.00

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING - ACCESSOIRES
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) 
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - JASSEN EN BROEKEN

Sioen 7219 Elliston parka

AB2C1

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.42.670.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m²
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7224 of 7225)
• Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• Vaste vlamvertragende katoen voering met twee binnenzakken
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fleece voeringen zijn in te ritsen (Sioen voeringen 7220 en

7221)
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.42.671.00*

Sioen 7229 Falcon jas

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.42.571.00*
• Kwaliteit: 3-laags: Dobby ripstop polyester weefsel + AST +

ademende FR PU + inherent FR breisel, 300 gr/m² (Siopor Excell)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7238)
• Een borstzak, twee opgezette zakken, Napoleon zak en twee lussen
• Ongevoerde binnenkant met twee binnenzakken
• Meerdere fleece jassen en bodywarmers zijn in te ritsen (Sioen fleece

496Z, 7231, 7690, 7759, 7760, 7761, 7771, 9633, 9643, 9644 en
9896 en bodywarmers 1666, 1874, 2578, 7753 en 9387)

• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.42.576.00*

Sioen 5874 Tielson broek

AB2C1

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.43.606.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.43.605.00*

Sioen 9495 Waddington jas

AB2C1

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.60.566.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en capuchon in kraag
• Twee opgezette zakken, een Napoleon zak en twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak en

uitneembare vlamvertragende fleece voering in lijf met een binnenzak
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.60.565.00*
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE)
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - JASSEN EN BROEKEN

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE)
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - JASSEN EN BROEKEN

Sioen 7227 Nash jas 

Class 2 A1 A1B2C2E-
3F2W33

Class 1

Art.nr.: 2.42.675.00*
• Kwaliteit: 95% FR modacryl/40% katoen ( AST) ripstop met

PU laminaat, 310 gr/m² (Sio-Safe Aqua)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Voldoet aan de ARC-norm IEC 61482-2, beschermingsklasse 1
• Rechtopstaande kraag
• Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7228)
• Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, een Napoleon zak en

twee lussen voor badges
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
• Elastiekvernauwing in de rug
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
• Meerdere fl eece jassen zijn in te ritsen (Sioen fl eece 7230, 7690,

9633, 9634, 9644 en 9896)
• Kleur: fl uo geel/marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 7252 Talbot jas 

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1W33

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.42.578.00*
• Kwaliteit: Dobby Ripstop polyester weefsel/AST/FR PU/

inherent FR breisel, 300 gr/m² (Siopor Excell)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag
• Voorzien voor capuchon (apart verkrijgbaar, model 7238)
• Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken, twee lussen voor

badges, een Napoleon zak en een binnenzak
• Verlengd rugpand
• Sioen fl eece voering 7254 is in te ritsen
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.42.577.00*

HAVEP 40001 parka 

Class 1 A1 A1B1C1E1F1 Class 2

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.44.986.00*
• Kwaliteit fl uo geel/marineblauw: 54% modacryl/45% katoen/

1% carbon, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
• Kwaliteit fl uo oranje/marineblauw: 50% polyester/27% modacryl/

22% katoen/1% carbon, 355 gr/m²
• Verdekte ritssluiting met drukknopen en klittenband
• Napoleonzak, twee voorzakken met klep en twee borstzakken met klep
• Verstelbare taille
• Twee vluchtmaskerlussen
• Verdekte capuchon in kraag
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.44.979.00*
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE)
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - OVERALLS

HAVEP 20001 overall

Class 1 A1 A1B1C1E1F1 Class 1

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.12.854.00*
• Kwaliteit fl uo geel/marineblauw: 54% modacryl/45% katoen/

1% carbon, 2/1 keperbinding, 320 gr/m²
• Kwaliteit fl uo oranje/marineblauw: 50% polyester/27% modacryl/

22% katoen/1% carbon, 355 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee ingezette

borstzakken met klep, achterzak met klep en duimstokzak met klep
• Twee vluchtmaskerlussen
• Mouwen met steldrukkers
• Maten: 46 t/m 64

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.12.853.00*

Sioen 6133 Brisbane Amerikaanse 
overall 

AB1C1

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.43.447.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Sio-Start FR AST)
• Bretellen met gesp
• Vernauwing door fl ap met klittenband aan de zijkanten
• Ritssluiting onder beleg aan beenuiteinde
• Borstbovenstuk
• Vaste vlamvertragende katoen voering
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.43.445.00*

Sioen 7253 Carret overall 

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.62.423.00*
• Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Siopor FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Een opgezette borstzak, twee opgezette zakken met klep, twee lussen

voor gasdetectiemeters, een mouwzak, een opgezette dijbeenzak met
klep en een Napoleon zak

• Elastiekvernauwing in de rug
• Vaste vlamvertragende gewatteerde katoen voering
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.62.424.00*

Sioen 5634 Geralton overall 

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.62.425.00*
• Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Siopor FR AST)
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag en afneembare capuchon
• Een ingezette borstzak, twee ingezette zakken, een mouwzak, een

pennenzak, een Napoleon zak en een opgezette dijbeenzak
• Ritssluiting onder beleg aan been
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak en opbergzak
• Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.62.426.00*
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE)
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - SOFTSHELL JASSEN/FLEECE JASSEN

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE)
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - OVERALLS

Sioen 9896 Valier fl eece jas 

A1B1C2

Art.nr.: 2.49.080.00*
• Kwaliteit: 49,75% katoen/49,75% modacryl/0,5% carbon, 300 gr/m²
• Ritssluiting onder beleg met klittenband
• Rechtopstaande kraag
• Twee ingezette zakken met ritssluiting en twee binnenzakken
• Elastiek in mouweinde
• Elastische koord in zoom
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646,

7222, 7223, 7229, 7237, 7226, 7227, 7240 en 9728)
• Kleur: fl uo geel/marineblauw
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 496Z Rainier fl eece jas 

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.52.776.00*
• Kwaliteit: 100% vlamvertragende polyester dubbelzijdige fl eece,

275 gr/m²
• Ritssluiting
• Een ingezette borstzak en twee ingezette zakken met ritssluiting
• Elastiek in mouwuiteinde
• Elastische koord in zoom
• Vaste vlamvertragende katoen voering met een binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646,

7222, 7223, 7229, 7237 en 9728)
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.52.775.00*

Sioen 9633 Playford softshell jas 

Class 2 A1 A1B1C2F1 Class 1

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.49.100.00*
• Kwaliteit: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fl eece,

365 gr/m²
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandssluiting
• Signalisatie softshell met ARC beschermingsklasse 1
• Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken, een lus

voor badge en een binnenzak
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 1005, 3073, 3074, 7226, 7227,

7240 en 7241)
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.49.105.00*

Sioen 9643 Heatherton softshell jas 

Class 2 A1 A1B1C2F1

Fluo oranje/marineblauw - Art.nr.: 2.51.092.00
• Kwaliteit: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fl eece,

365 gr/m²
• Ritssluiting onder beleg met klittenbandssluiting
• Een ingezette borstzak met ritssluiting, twee ingezette zakken, een lus

voor badge en een binnenzak
• Afneembare mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222,

7223, 7729, 7226, 7227 en 7240)
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel/marineblauw
Art.nr.: 2.51.093.00*
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) 
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - SHIRTS/BODYWARMERS

Sioen 9387 Sidney bodywarmer

AB1C1

Art.nr.: 2.50.965.00*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Siopor FR AST)
• Ritssluiting
• Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• Elastische koord in zoom
• Vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met een

binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 7222, 7223,

7229 en 7237)
• Kleur: fluo geel
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 1666 Bravone bodywarmer

AB1C1

Fluo geel/marineblauw - Art.nr.: 2.50.955.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m² (Siopor FR AST)
• Ritssluiting
• Twee opgezette zakken en twee lussen voor badges
• Elastische koord in zoom
• Vaste gemattelasseerde vlamvertragende katoen voering met een

binnenzak
• Inritsbaar in meerdere jassen (Sioen 3073, 3074, 3085, 3646, 7222,

7223, 7229 en 7237)
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje/marineblauw
Art.nr.: 2.50.956.00

Sioen 319A Candiz poloshirt

A1B1C1F1

Art.nr.: 2.60.093.00*
• Kwaliteit: 36% polyester/36% Protex/24% katoen/4% FR lijm,

250 gr/m²
• Geperforeerde reflecterende banden voor verhoogd draagcomfort
• Knoopsluiting
• Opgezette borstzak
• Lange mouw
• Kleur: fluo oranje
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 318A Eltow poloshirt

A1B1C1F1

Art.nr.: 2.60.094.00*
• Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft/1% AST, 180 gr/m²
• Inherent vlamvertragend en antistatisch
• Geperforeerde reflecterende banden voor verhoogd draagcomfort
• Drukknoopsluiting
• Lange mouw
• Kleur: fluo geel
• Maten: S t/m 3XL
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VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) 
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - VERKEERSVESTEN

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE)
HOGEZICHTBAARHEIDSKLEDING - SHIRTS/BODYWARMERS

Sioen 9092 Arfeld verkeersvest

Class 1 A1/A2 A1A2B1C1E1F1

Art.nr.: 2.60.193.00*
• Kwaliteit: Dobby ripstop polyester weefsel (+ AST) +

ademende FR PU + inherent FR breisel, 300 gr/m²
• V-hals
• Klittenbandsluiting
• Gestikte naden
• Ruglengte 70 cm
• Kleur: fluo geel
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 9052 Vine verkeersvest RWS

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.275.00
• Kwaliteit: 100% polyester vlamvertragende mesh, 120 gr/m²
• Ritssluiting
• Vlamvertragende mesh
• V-hals
• Maten: M t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.277.00

Sioen 308A Raufar verkeersvest RWS

Fluo oranje - Art.nr.: 2.60.202.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m²
• Klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: S t/m 3XL

Fluo geel
Art.nr.: 2.60.201.00*

Sioen 307A Hellisan verkeersvest

Fluo geel - Art.nr.: 2.60.205.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST,

250 gr/m²
• Klittenbandsluiting
• V-hals
• Maten: S t/m 3XL

Fluo oranje
Art.nr.: 2.60.207.00*

Fluo rood
Art.nr.: 2.60.208.00*
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LASKLEDING

Lasschort 

Splitleder, 70 x 90 cm - Art.nr.: 2.70.100.00
• Nekband
• Heupriempjes
• Kleur: naturel

Splitleder, 
80 x 120 cm

Art.nr.: 2.70.140.00

Nerfleder, 
70 x 90 cm

Art.nr.: 2.70.200.00

Nerfleder, 
80 x 120 cm

Art.nr.: 2.70.240.00

Lasbroek nerfleder

Art.nr.: 2.71.480.00
• Kwaliteit: nerfleder
• Verborgen drukknoopsluiting
• Kleur: naturel
• Maten: M t/m XXL

Lasjack nerfleder

Art.nr.: 2.70.480.00
• Kwaliteit: nerfleder
• Verborgen drukknoopsluiting
• Kleur: naturel
• Maten: S t/m XXL

Lasjack splitleder

Art.nr.: 2.70.390.00
• Kwaliteit: splitleder
• Drukknoopsluiting
• Amerikaans model
• Kevlar garen gestikt
• Lengte: 76 cm
• Kleur: bruin
• Maten: M t/m 3XL
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CHEMISCH BESTENDIGE KLEDINGLASKLEDING

Sioen 6203 Zurich overall

Type 3 Type 4

Art.nr.: 2.44.895.00*
• Kwaliteit: 100% polyester breisel met PVC/PU-coating, 390 gr/m²

(Chemflex)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
• Vaste capuchon
• Raglan mouwen
• Mouw en enkelvernauwing d.m.v. klittenband
• Knieversterking
• Elastiek in lenden
• Elastische manchetten in mouwen en onderaan pijpen
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 5967 Essen overall

Groen - Art.nr.: 2.44.875.00
• Kwaliteit: dubbelzijdig PVC gecoate polyester stof, 360 gr/m²

(Chemtex)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met klittenband en drukknopen
• Vaste capuchon met klittenbandsluiting
• Raglan mouwen
• Binnenkant ongevoerd
• Elastische manchetten in mouwen en onderaan pijpen
• Maten: S t/m 3XL

Korenblauw
Art.nr.: 2.44.871.00*

Sioen 5996 Botlek overall

Art.nr.: 2.44.885.00
• Kwaliteit: dubbelzijdig PVC gecoate polyester stof, 360 gr/m²

(Chemtex)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Vaste capuchon
• Raglan mouwen
• Binnenkant ongevoerd
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL

Sioen 6931 Quebec overall

Type 4

Art.nr.: 2.44.420.00
• Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²

(Flexothane Classic)
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen en soufflet
• Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
• Rechtopstaande kraag met capuchon in kraag
• Mouw en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiekvernauwing in de rug
• Kleur: marineblauw/korenblauw
• Maten: S t/m 3XL
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BOSBOUWKLEDING -  

Sticomfort 6091 Amerikaanse 
zaagoverall 

Class 1, type A

Art.nr.: 2.31.861.00*
• Kwaliteit: Buitenstof voorzijde 100% PES, 175 gr/m²
• Achterzijde elastische buitenstof 100% PES, 275 gr/m²
• Micro-faser weefsel, sterk vuil- en waterafstotend
• Open structuur voor optimaal warmte- en vocht afvoer
• Waterdicht Cordura versterkt zitvlak en Cordura kniestukken
• Twee steekzakken afsluitbaar met een rits, gereedschapszak combinatie

op rechterbeen aan achterzijde voor, bougiesleutel en vijlhouder
• Voorzien van verstelbare bretellen met gespen
• Voorzijde voorzien van deelbare ritsluiting en telefoonzakje
• Voorzien van 6-laagse Bi-Stretch zaaginleg
• Coolmax voering
• Kleur: fl uo oranje/zwart
• Maten: 46 t/m 64

Sticomfort 6090 Amerikaanse 
zaagoverall 

Class 1, type A

Art.nr.: 2.31.860.00*
• 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

• Voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstfl ex 6 veiligheidsinleg
• Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit

waterdicht en sterk Cordura terwijl de overall voorzien is van duidelijk
zichtbare fl uorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met
refl ecterende biezen

• Voorzien van achterzak, twee steekzakken met ritssluitingen, dubbele
gereedschapszak met sluiting en brede elastische bretels

• Op de borstfl ap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo
aangebracht terwijl aan de taille tevens een gereedschapsoog is
ingenaaid

• Kleur: zwart/oranje
• Maten: 46 t/m 64

Sticomfort 6085 zaagbroek 

Class 1, type A

Art.nr.: 2.31.820.00*
• 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 6-laagse Bi-Stretch zaaginleg
• Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit

waterdicht en sterk Cordura terwijl de broek voorzien is van duidelijk
zichtbare fl uorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met
refl ecterende biezen

• Voorzien van achterzak, twee steekzakken met ritssluitingen,
dubbele gereedschapszak met sluiting aan de taille waar tevens een
gereedschapsoog is ingenaaid

• Kleur: zwart/oranje
• Maten: 46 t/m 64
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BOSBOUWKLEDING -  

Sticomfort 5166 zaagoverall RWS 

Class 1, type A

Art.nr.: 2.31.995.00*
• Kwaliteit: buitenstof voorzijde 100% polyester, 175 gr/m²
• Voorzijde voorzien van deelbare ritssluiting
• Twee met rits afsluitbare borstzakken
• Elastiek in de taille
• Mouwopening verstelbaar via drukknopen
• Cordura kniestukken
• Voorzien van 6-laagse zaaginleg
• Kleur: fl uo oranje/groen
• Maten: 46 t/m 64

Sticomfort 6081 zaagjas RWS 

Class 1, type A

Art.nr.: 2.31.850.00*
• Kwaliteit: Buitenstof voorzijde 100% PES, 175 gr/m²
• Micro-faser weefsel, sterk vuil en water afstotend
• Beide zijden elastische buitenstof 100% PES, 275 gr/m²
• Open structuur voor optimaal warmte en vocht afvoer
• Verlengd rugpand
• Telefoonzakje aan binnenzijde van het jack, op linkermouw een met rits

afsluitbaar zakje
• Ritsluiting over volle voorfront, mouwen vernauwbaar met klittenband

sluiting
• Voorzien van 9-laagse zaagbeveiliging
• Hals-zone beveiligd en afgewerkt met zacht materiaal
• Coolmax voering
• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL

Sticomfort 6080 zaagtuniek 

Class 1, type A

Art.nr.: 2.31.830.00*
• 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 Forstfl ex 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 refl ecterende

biezen welke naast het fl uorescerende oranje zorgen voor een
verhoogde zichtbaarheid

• Voorsluiting met doorlopende rits tot in de kraag
• De fl anken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een

goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort
• Kleur: zwart/oranje
• Maten: S t/m 3XL
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FOOD- EN HORECAKLEDING - 

HAVEP 2258 overall

Wit - Art.nr.: 2.16.412.00*
• Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
• Verdekte drukknoopsluiting
• Twee ingezette zijzakken, twee intasten en één binnenzak
• Verstelbare elastiek in rug
• Rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• Overall die aansluit bij reeds bestaande HACCP-normen
• Maten: 44 t/m 66 (korenblauw vanaf 46 t/m 64)

Korenblauw
Art.nr.: 2.16.411.00*

Sioen 6639 Killybeg Amerikaanse 
overall

Type 4

Wit - Art.nr.: 2.44.650.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Kleen)
• Elastische bretellen met gespen voor en achteraan
• Wasbaar op 95°C
• Hoog frequent gelaste naden
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Maten: S t/m 3XL

Korenblauw
Art.nr.: 2.44.651.00*

Sioen 4391 Morgat jas

Type 4

Korenblauw - Art.nr.: 2.44.661.00*
• Kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU-coating, 170 gr/m²

(Flexothane Kleen)
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Wasbaar op 95°C
• Hoog frequent gelaste naden
• Vaste capuchon
• Raglan mouwen en elastische polsband
• Ruglengte 85 cm (L)
• Maten: S t/m 3XL

Wit
Art.nr.: 2.44.662.00*

HAVEP 8317 broek

Art.nr.: 2.16.402.00*
• Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
• Verdekte ritssluiting
• Twee ingezette zijzakken
• Elastiek in rug
• Werkbroek die aansluit bij reeds bestaande HACCP-normen
• Kleur: wit
• Maten: 46 t/m 64
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REDDINGSVESTEN EN DRIJFPAKKEN - FOOD- EN HORECAKLEDING - 

Mullion NORTH SEA 1 1MHA 
drijfoverall

Art.nr.: 8.20.680.00*
• Wind- en waterdicht drijfpak uit één 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
• Fluo gele aanpasbare kap met visière, met ingebouwde kin en

gezichtsbescherming opgeborgen in de kraag
• Windvanger beleg
• Twee borstzakken met enveloppe kleppen en marine grade fluitje, twee

heupzakken met handwarmer, twee binnenzakken en een 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
• Kleur: rood/blauw
• Maten: S t/m 3XL

Mullion X6 1MH9 drijfoverall

Art.nr.: 2.42.640.00*
• Inherent drijfvermogen meer dan 80 Newton (gevoerd met schuim tot

aan de enkels)
• Bescherming tegen koud water shock en vertraagt de onderkoeling bij

onderdompeling
• SOLAS/IMO gekeurde reflecterende band op kap, bovenarmen, polsen

en enkels
• Fluo gele aanpasbare kap met vizier, met ingebouwde kin en

gezichtsbescherming opgeborgen in de kraag
• Twee heupzakken met handwarmer en een zak op linkerarm met

enveloppe klep, een ID zakje met mogelijkheid om lichtje aan te hangen
en een extra zak op rechterarm voor stroboscoop

• Marine grade fluitje
• Aanpasbare neopreen manchetten aan de binnenzijde
• Extra sterke versterkingspanelen toegevoegd op de knieën en het zitvlak

(600 Denier)
• Vernauwing aan polsen en enkels
• Kleur: rood
• Maten: S t/m 3XL

Mullion Mariner 275N CE FR 1MYG 
reddingsvest

Art.nr.: 8.20.675.00*
• 275 Newton CE opblaasbaar reddingsvest
• Speciaal voor lassers gemaakt
• Hoes met klittenband sluiting
• Biedt bescherming tegen kleine deeltjes weggesprongen gesmolten

metaal en tegen toevallig contact met vlammen
• Hoog draagcomfort
• Gemakkelijk reinigbare hoes
• Kleur: zilvergrijs

Mullion Mariner 275 CE 1MU4 
reddingsvest

Art.nr.: 8.20.610.00
• 275 Newton automatisch 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 middenvoor om een safety line aan

te bevestigen
• Kruis riem
• Marine grade fluitje
• SOLAS/IMO gekeurde reflecterende band
• Kleur: rood
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CHEMISCH BESTENDIGE DISPOSABLE KLEDING - 

DuPont Tychem C CHA5T overall

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

Art.nr.: 2.67.442.00
• 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

• Kleur: geel
• Maten: S t/m 3XL

Microchem 3000 overall, model 111

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

Art.nr.: 2.66.618.00
• Microchem 3000 is één van de lichtste en meest comfortabele

chemische beschermende materialen die op dit moment op de markt
is. 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
• 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
• Kleur: geel
• Maten: S t/m 3XL

Microgard 2500 Standard overall, 
model 111

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

Art.nr.: 2.66.571.00
• 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 F1671 voor penetratie
van bloed, lichaamsvloeistoffen en pathogenen die door bloed worden
overgebracht

• Waterdampdoorlatend om het risico van hittestress te helpen
verminderen

• Antistatisch
• Geringe pluisvorming, reduceert het risico op contaminatie in kritische

omgevingen
• Duimlussen om beweging van de mouw te voorkomen
• 3-delige capuchon 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
• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3XL

Microgard 2300 Plus overall, 
model 132

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

Art.nr.: 2.66.605.00
• Het "instap model" chemisch bestendig pak, bestemd voor arbeiders

en operatoren die o.a. het opruimen van milieu incidenten, algemene
industriële onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en de op- en
overslag van chemische stoffen als taken hebben

• Samengesteld uit een gecoate polyethyleen barrièrefilm in combinatie
met een 2-componenten non-woven binnenlaag

• De gecoate polyethyleen 2-componenten barrièrefilm weerstaat de
permeatie van een aantal vloeibare chemische stoffen

• Helder gele kleur verbetert de veiligheid van de werknemer
• Gestikte en overtapete naden
• Geoptimaliseerde pasvorm van de capuchon bij het gelaatsmasker en

de hersluitbare overflap bij de ritssluiting
• 3-delige capuchon
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met brede hersluitbare overflap
• Duimlussen
• Elastiek aan de polsen, ter hoogte van de heup en de enkels
• Kleur: geel
• Maten: S t/m 5XL
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Microchem 4000 overall, model 122

TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-1 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

Art.nr.: 2.66.665.00
• Geïntegreerde sokken met overflap voor laarzen
• 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
• Ultrasoon gelaste en getapete naden
• Het dubbele ritssysteem helpt om een vloeistofdichte afsluiting te

voorzien zonder de noodzaak om bijkomstige tape tegebruiken
• Het dubbele manchetteontwerp maakt een neveldichte aansluiting

mogelijk met chemisch bestendige handschoenen
• 2-delige capuchon
• Dubbele ritssluiting
• Dubbele manchetten met rode tricot stof op de binnenmouw
• Capuchon, buitenmouwen, taille en overlaarsflappen met elastiek
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL

Microchem 4000 overall, 
model 121-G03

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

Art.nr.: 2.66.684.00
• Geïntegreerde KCL Camapren 720 handschoenen
• 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
• 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 ritssluiting
• Capuchon, taille en enkels met elastiek
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL

Microchem 4000 overall, model 111

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

Art.nr.: 2.66.662.00
• 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
• 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
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL

Spacel 3000 overall

TYPE 6TYPE 4 TYPE 5-B EN 14126

3000 AP/RA/EBJ, geventileerd - Art.nr.: 2.68.136.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Geschikt als bescherming tegen stof en chemicaliën
• "Spaseal"-afdichting, naadloos beter beschermd
• Afgedichte rits met dubbele zelfklevende klep en afgedichte naden
• Hoge veiligheid door een transparante kleefstrip over de rits
• Vaste capuchon
• Model 3000 AP/RA/EBJ heef ventilatie langs de rug voor het werken in

een warme omgeving
• Kleur: geel
• Maten: S t/m 3XL

3000 RA/EBJ, 
ongeventileerd

Art.nr.: 2.68.156.00
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DuPont Tychem F CHA5T overall

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

TYPE 3-B

Grijs - Art.nr.: 2.67.455.00
• Bescherming tegen organische chemicaliën, hooggeconcentreerde

anorganische chemicaliën en biologische risico's, tegen vloeistofspatten
tot 5 bar en 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
• Met tape afgedichte naden met barrières
• Elastiek rond polsen en enkels om te zorgen voor een goede afsluiting
• Elastische rubberen duimlus aan het eind van de mouw
• Maten: S t/m 3XL

Oranje
Art.nr.: 2.67.456.00*

Microchem 4000 PAPR overall, 
model 701

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

Art.nr.: 2.66.686.00*
• 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
• Bescherming tegen besmettingsagentia (risicogroepen 3 en 4), tegen

actieve pharmaceutische ingrediënten en 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 door het pak verspreid

• Vier uitademventielen
• Geïntegreerde sokken met laarsoverflap voorzien van een elastiek
• Noodtrekkoord, om het pak snel uit te trekken in geval van nood
• Deze overall voldoet ook aan de EN 12941 norm
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL

Microchem 4000 Apollo overall, 
model 126

TYPE 3-B TYPE 4-B EN 14126

Art.nr.: 2.66.675.00
• 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
• Kleur: groen
• Maten: M t/m XXL

Microchem 4000 overall, 
model 151-G02

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

Art.nr.: 2.66.677.00
• 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
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3XL
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Microgard CFR overall, model 111 

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

Art.nr.: 2.66.720.00
• Ontworpen 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

• 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

• Vlamvertragend behandeld Sontara/houtpulp/polyester materiaal met
PVC-barrièrefi lm

• Bescherming tegen chemische nevels zonder dat de bescherming van de
drager wordt gecompromitteerd in het geval van een directe vlam op het
lichaam

• Gestikte en getapete naden
• Capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
• Dubbele ritssluiting
• Kleur: rood
• Maten: S t/m 5XL

Microchem 6000 GTS overall, 
model 811 

Art.nr.: 2.66.761.00*
• Volledig ingesloten “niveau A” gasdichte overall met geïntegreerde

sokken, compleet met recht buitenbeen
• Zijdelingse toegang DYNAT/YKK gasdichte rits met klittenband

versluitbare overfl ap
• Vleermuisontwerp
• Versterkte knieën
• Dubbele mouwen
• Naden zijn ultrasoon gelast en getapet
• Aangehechte Ansell Barrière handschoenen met over de mouw

sluitende fl ap
• Uitgebouwde rug voor het intern dragen van zelfstandig

ademhalingstoestel
• Aan de achterzijde geplaatste uitademventielen
• OWPA doorvoerapparaat compleet met CEJN 342
• Kleur: oranje
• Maten: S t/m 3XL

Microchem 5000 overall, model 111 

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

Art.nr.: 2.66.690.00
• 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

• 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 afl sluiting 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
• Kleur: oranje
• Maten: S t/m 4XL
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Microgard 1500 overall, model 138

TYPE 6TYPE 5

Blauw - Art.nr.: 2.66.810.00
• Ideaal voor 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

• 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
• Maten: M t/m 3XL (wit is vanaf S leverbaar)

Wit
Art.nr.: 2.66.800.00

Rood
Art.nr.: 2.66.815.00*

SMS overall Type 5/6

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 1149-5 EN 1073-2

Wit - Art.nr.: 2.66.905.00
• Bescherming tegen vaste deeltjes en vloeibare chemicaliën
• Overall is gemaakt van hoge kwaliteit SMS polypropyleen (3-laags

non-woven stof)
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
• Gestikte naden
• Voorzien van vaste capuchon
• Mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek
• Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld laboratoria en in de landbouw en

voor algemene reinigingswerkzaamheden en het verwerken van asbest
• Maten: L t/m XXL

Blauw
Art.nr.: 2.66.915.00

Overall polypropyleen CPE coated

Wit - Art.nr.: 2.66.222.00
• Kwaliteit: polypropyleen
• Overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings-, verf- en

spuitwerkzaamheden van niet schadelijke aard
• De overall is CPE gecoat en daardoor waterdicht
• Elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
• Verdekte 2-weg ritssluiting
• Vaste capuchon
• Per stuk verpakt
• Omdoos à 50 stuks
• Maten: L t/m XXL

Blauw
Art.nr.: 2.66.210.00

Overall polypropyleen

45 grams, wit - Art.nr.: 2.66.122.00
• Kwaliteit: polypropyleen
• Overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings- en

spuitwerkzaamheden van niet schadelijke aard
• Elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon
• Verdekte 2-weg ritssluiting
• Vaste capuchon
• Per stuk verpakt
• Omdoos à 50 stuks
• Maten: S t/m XXL (70 grams overall vanaf L t/m XXL)

45 grams, 
marineblauw

Art.nr.: 2.66.110.00

70 grams, 
wit

Art.nr.: 2.66.142.00
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Microgard 2000 Standard overall, 
model 111 

TYPE 6-BTYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

DIN 32781

Wit - Art.nr.: 2.66.547.00
• Bescherming tegen stofdeeltjes, bescherming tegen pesticiden en

barrière tegen besmettingsagentia
• Waterdampdoorlatend (ademend) om het risico van hittestress te helpen

verminderen
• Siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• Duimlussen om beweging van de mouw te voorkomen
• 3-delige capuchon
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overfl ap
• Elastiek in de capuchon, de taille, de polsen en enkels
• Maten: S t/m 3XL

Groen
Art.nr.: 2.66.560.00*

Microgard 1500 Plus overall, 
model 111 

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

Wit - Art.nr.: 2.66.512.00
• Ideaal voor het strippen, opruimen en verwerken van asbest, voor

algemene onderhoudswerkzaamheden en industriële schoonmaak
• De SMS stof is sterk ademend
• 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 overfl ap
• Antistatische behandeling en siliconenvrij
• Duimlussen
• Maten: S t/m 3XL

Blauw 
Art.nr.: 2.66.513.00

Microgard 2000 Comfort overall, 
model 129 

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

Art.nr.: 2.66.546.00
• 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)
• Antistatisch
• 3-delige capuchon
• Capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overfl ap
• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3XL
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DuPont Tyvek 500 HV overall, 
model 125 

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126

Art.nr.: 2.67.280.00
• Chemische, biologische en antistatische bescherming met de hoogste

klasse van zichtbaarheid
• Overall vervangt of beschermt uw refl ectie overall
• Voorzien van kraag
• Tyvek ritssluiting
• Elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam
• Elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor nauw

aansluitende afsluiting
• Uitwendig gestikte naden
• Ruim kruisgebied voor een verhoogd comfort
• Ideale oplossing voor werkomgevingen zoals spoor, weg,

ondergrondse, luchthavens, mijnbouw, afvalverwerking waar hoge
zichtbaarheidsnormen zijn vereist voor de veiligheid van de werknemers

• Kleur: fl uo oranje
• Maten: S t/m 3XL

DuPont Tyvek Classic Xpert CHF5S 
overall 

TYPE 6-BTYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2

EN 14126

Wit - Art.nr.: 2.67.222.00
• Deze overall moet medewerkers bescherming bieden tegen gevaarlijke

substanties, en omgekeerd de daarvoor gevoelige producten en
processen behoeden voor besmetting door de mens

• 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 met ritsafdekking
• Uitwendig gestikte naden
• Maten: S t/m 3XL

Blauw
Art.nr.: 2.67.260.00*

Groen
Art.nr.: 2.67.265.00*

Microgard 2000 Ts Plus overall, 
model 111 

TYPE 6-B

DIN 32781

TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 1073-2

EN 14126

Art.nr.: 2.66.556.00
• 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 de overall te laten

ontsnappen, om de verzadiging door vloeibare chemicaliën te weerstaan
en om stofdeeltjes tot 0.01 micron in grootte voor 100% te fi lteren

• Met zijn gestikte en getapete naden, biedt de Microgard 2000 Ts Plus
een uitzonderlijk goede barrière tegen licht gevaarlijke nevels en fi jne
stofdeeltjes

• Siliconenvrij (kritisch bij verfspuittoepassingen)
• Laag pluisgehalte
• Antistatisch
• 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
• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3XL
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Spacel 2000 overall 

2000 AP/EBJ, geventileerd - Art.nr.: 2.68.110.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Uitstekende bescherming tegen vloeistoffen
• Waterdicht, ‘Spaseal’-afdichting, naadloos beter beschermd
• Elastiek in de taille, mouwen, pijpen en capuchon
• Speciaal ontworpen vaste capuchon met elastiek voor perfecte pasvorm

rond een masker
• Model 2000 AP/EBJ heeft ventilatie langs de rug
• Kleur: blauw
• Maten: M t/m XXL (model 2000 EBJ vanaf M t/m 3XL)

2000 EBJ, ongeventileerd
Art.nr.: 2.68.105.00*

M-Safe 8250 overall

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 1149-5 EN 1073-2

Art.nr.: 2.78.250.00
• Overall biedt bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en

vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6)
• Hoge kwaliteit gelamineerde microporeuze (PP/PE) non-woven stof
• Het oranje ademende SMS (PP) rugpand is doorlaatbaar voor lucht en

waterdamp. Dit maakt deze overall ideaal voor het werken in warme
omgevingen om het draagcomfort te verhogen

• Gestikte naden
• Siliconenvrij en geringe pluisvorming
• Voorzien van vaste capuchon
• Capuchon, mouwen, taille en enkels  zijn voorzien van latexvrij elastiek

voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
• Kruisversterking
• Ideaal voor onder andere de volgende toepassingen: farmaceutische

industrie, verfspuiten, cleanrooms, automotive, ongediertebestrijding en
lichte industriële schoonmaakwerkzaamheden

• Kleur: wit/oranje
• Maten: M t/m 3XL

M-Safe 8200 overall

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 1149-5 EN 1073-2

Art.nr.: 2.78.200.00
• Overall biedt bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en

vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6)
• Hoge kwaliteit gelamineerde microporeuze (PP/PE) non-woven stof
• Gestikte naden
• Siliconenvrij en geringe pluisvorming
• Voorzien van vaste capuchon
• Capuchon, mouwen, taille en enkels  zijn voorzien van latexvrij elastiek

voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
• Kruisversterking
• Ideaal voor onder andere de volgende toepassingen: farmaceutische

industrie, verfspuiten, cleanrooms, automotive, landbouw en lichte
industriële schoonmaakwerkzaamheden

• Kleur: wit
• Maten: M t/m 3XL

DuPont Tyvek Classic Plus CHA5T 
overall 

TYPE 6-BTYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1149-5 EN 14126

Art.nr.: 2.67.300.00
• 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
• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3XL
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Microgard FR overall, model 111 

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

Art.nr.: 2.66.710.00
• Microgard FR is een vlamvertragend materiaal dat ontworpen is om

gedragen te worden over thermisch beschermende kleding zoals Nomex
of Proban, 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

• Gestikte naden, combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
• 2-delige capuchon
• Capuchon, polsen, taille en enkels met elastiek
• Kleur: lichtblauw
• Maten: S t/m 3XL

Microgard 1500 Plus FR overall, 
model 111 

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

Art.nr.: 2.66.510.00
• Vlamvertragend en antistatisch SMMS non-woven biedt een goede

barrière tegen stofdeeltjes en nevels of lichte spatten en sprays van niet
brandbare vloeistoffen

• Lucht- en waterdamp doorlatend (‘ademend’) om het risico op hittestress
te helpen reduceren

• Verzekerd volledige bewegingsvrijheid wanneer gedragen aan de
buitenzijde van thermisch beschermende kleding (EN ISO 14116
index 2 of hoger)

• Moet gedragen worden over thermisch beschermende kleding, zoals
Nomex of Pyrovatex en mag nooit gedragen worden direct op de huid

• Gestikte naden, combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes
• 3-delige capuchon
• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overfl ap
• Duimlussen
• Elastiek in de aan de polsen, de taille en de enkels
• Rode gestikte naden voor eenvoudige identifi catie
• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3XL

M-Safe 8100 overall

TYPE 6TYPE 5

EN 1149-5 EN 1073-2

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

Art.nr.: 2.78.100.00
• Vlamvertragende en antistatische overall gemaakt van hoogwaardig

SMMS non-woven materiaal
• Overall biedt een goede bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en

vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6)
• Deze overall moet altijd gedragen worden over thermisch beschermende

kleding, zoals bijvoorbeeld Nomex en mag nooit direct op de huid
gedragen worden

• Capuchon, mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek
voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid

• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag
• Vaste capuchon
• Voorzien van vlamvertragende rits (EN ISO 14116, beperkte

vlamverspreiding index)
• Kleur: wit
• Maten: M t/m 3XL
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DISPOSABLE KLEDING - OVERALLS

Laboratoriumjas polypropyleen met 
klittenbandsluiting

Art.nr.: 2.66.525.00
• Kwaliteit: polypropyleen
• Klittenbandsluiting
• Een zijzak en borstzak
• Opstaande kraag
• Elastiek in de mouwen
• Antistatisch behandeld
• Gewicht: 40 gram
• Kleur: wit
• Universele maat

Laboratoriumjas polypropyleen

Marineblauw - Art.nr.: 2.66.520.00
• Kwaliteit: polypropyleen
• 5-knoops druksluiting
• Twee zijzakken
• Opstaande kraag
• Elastiek in de mouwen
• Antistatisch behandeld
• Gewicht: 40 gram
• Maten: M t/m 3XL (blauw verkrijgbaar in XL en XXL)

Wit
Art.nr.: 2.66.522.00

Bezoekersjas polypropyleen

Art.nr.: 2.66.461.00
• Kwaliteit: polypropyleen
• 5-knoops druksluiting
• Zonder zakken
• Opstaande kraag
• Elastiek in de mouwen
• Gewicht: 40 gram
• Kleur: wit
• Maten: XL en XXL

Bezoekersjas polyethyleen 

18 mu - Art.nr.: 2.65.482.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Zonder zakken
• Vaste capuchon
• Waterdicht
• Bezoekersjas 18 mu heeft een vast capuchon en bezoekersjas 25 mu is

voorzien van een kraag
• Bezoekersjas 18 mu is verpakt per 12 stuks en bezoekersjas 25 mu is

verpakt per 10x10 stuks
• Kleur: wit
• Universele maat

25 mu
Art.nr.: 2.65.490.00
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Dupont Tyvek PL309 laboratoriumjas 

Art.nr.: 2.67.461.00*
• ¾ model
• Kraag
• Ritssluiting
• Twee zijzakken
• Antistatisch behandeld
• Elastiek in de mouwen
• Kleur: wit
• Maten: S t/m XXL

Dupont Tyvek PL30NP laboratoriumjas 

Art.nr.: 2.67.460.00*
• ¾ model
• Kraag
• Knoopsluiting
• Antistatisch behandeld
• Elastiek in de mouwen
• Kleur: wit
• Maten: M t/m XXL

Microgard 2000 laboratoriumjas, 
model 209 

Art.nr.: 2.66.555.00
• ¾ model
• Ritssluiting aan de voorzijde
• Borstzak aan linkerkant
• Zak rechtsonder
• Gebonden naden
• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3XL

Microgard 1500 Plus laboratoriumjas 

Model 204, lengte 130 cm - Art.nr.: 2.66.102.00
• ¾ model
• Drukknoopsluiting
• Extra zware kwaliteit
• Kleur: wit
• Maten: M t/m XXL (model 206 verkrijgbaar in XL en XXL)

Model 206, 
lengte 145 cm

Art.nr.: 2.66.102.20*
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DISPOSABLE KLEDING - LAB- EN BEZOEKERSJASSEN

Dupont Tyvek PA30LO schort

Art.nr.: 2.67.582.00
• Twee koorden om op de rug vast te maken
• Antistatisch behandeld
• Afmeting: 108x70 cm
• Doosverpakking: 100 stuks
• Kleur: wit

Werkschort polyethyleen 25 mu

Blauw - Art.nr.: 2.64.570.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Afmeting: 125x80 cm
• Dikte: 25 mu
• Vast te maken door twee stroken aan achterzijde aan elkaar te knopen
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 1000 stuks (10x100 stuks)

Wit
Art.nr.: 2.64.582.00

Werkschort polyethyleen 90 mu

Art.nr.: 2.64.565.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Afmeting: 150x80 cm
• Dikte: 90 mu
• Vast te maken door twee stroken aan achterzijde aan elkaar te knopen
• Verpakt per 50 stuks
• Doosverpakking: 150 stuks (3x50 stuks)
• Kleur: blauw

Scheurschort polyethyleen 22 mu 

Wit, 107x78 cm - Art.nr.: 2.64.542.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• De schorten zitten op een blok en zijn daardoor makkelijk af te scheuren
• Dikte: 22 mu
• Vast te maken door twee stroken aan achterzijde aan elkaar te knopen
• Verpakt per 100 stuks (art.nr. 2.64.551.00 is verpakt per 1.000 stuks)
• Doosverpakking art.nr. 2.64.542.00 en 2.64.545.00: 1.000 stuks

(10x100 stuks)
• Doosverpakking art.nr. 2.64.551.00: 1.000 stuks (1x1.000 stuks)

Blauw, 107x78 cm
Art.nr.: 2.64.545.00

Blauw, 125x80 cm
Art.nr.: 2.64.551.00
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DISPOSABLE KLEDING - ACCESSOIRES

Microgard Alphatec Glove Connector

Art.nr.: 2.65.733.00
• Innovatief design met behulp van de laatste polymeertechnologie
• Zorgt voor een afdichting die tegen spatten kan zonder dat men extra

tape hoeft te gebruiken
• Creëert een vloeistofdichte afdichting tussen handschoen en manchet
• Snel en eenvoudig te bevestigen
• Werkt met een breed scala aan chemische handschoen diktes

Mondmasker 

Art.nr.: 4.05.051.00
• 3-laags
• Oorlussen
• Latexvrij
• Verpakt per 50 stuks in handig dispenserdoosje
• Doosverpakking: 40x50 stuks
• Kleur: groen

Zorgt voor een afdichting die tegen spatten kan zonder dat men extra 

Creëert een vloeistofdichte afdichting tussen handschoen en manchet
Snel en eenvoudig te bevestigen
Werkt met een breed scala aan chemische handschoen diktes

Stap 1

Stap 3

Stap 5

Stap 7

Stap 2

Stap 4

Stap 6

Stap 8
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SCHORTENDISPOSABLE KLEDING - ACCESSOIRES

Sioen 8042 Bratislava schort

Wit - Art.nr.: 2.64.592.00
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met PVC-coating, 300 gr/m² (Duotex)
• Afmeting: 90 x 120 cm

Groen
Art.nr.: 2.64.594.00

Werkschort Bisonyl

Art.nr.: 2.64.420.00
• Zeer soepel en licht schort
• Ideaal voor gebruik in de slacht- en zuivelindustrie
• Bestand tegen dierlijke vetten en oliën
• Afmeting: 80 x 120 cm
• Kleur: blauw

Werkschort Trevipol

90 x 120 cm - Art.nr.: 2.64.232.00
• Soepel schort van PVC op trevira drager
• Dubbelzijdig gecoat
• Voor slacht- en zuivelindustrie
• Vet- en bloedbestendig
• Scheurvast
• Kleur: wit

90 x 130 cm
Art.nr.: 2.64.242.00*

90 x 140 cm
Art.nr.: 2.64.252.00*

Werkschort PVC/katoen

70 x 90 cm - Art.nr.: 2.64.130.00
• Schort van PVC op katoenen drager
• Eenzijdig gecoat
• Olie-, loog- en zuurbestendig
• Kleur: bruin

90 x 110 cm
Art.nr.: 2.64.170.00

90 x 130 cm
Art.nr.: 2.64.190.00
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SCHORTEN

Spijkerschort splitleder

Art.nr.: 2.64.285.00
• Kwaliteit: splitleder
• 2-vaks
• Gespsluiting
• Kleur: naturel

Buikschort

Splitleder - Art.nr.: 2.70.060.00
• Gespsluiting
• Afmeting: 60 x 40 cm
• Kleur: naturel

Nerfleder
Art.nr.: 2.70.160.00

Fristads Kansas 9330 LTHR schort

Art.nr.: 2.70.900.00*
• Kwaliteit: splitleder
• Borststuk
• Nylon taille en halsbanden
• Lengte: 87 cm
• Taillebreedte: 56 cm
• Kleur: bruin

Sioen 8062 Rosario schort

Groen - Art.nr.: 2.64.593.01*
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel met PVC-coating, 300 gr/m² (Duotex)
• Extra buikversterking
• Afmeting: 90 x 120 cm

Wit
Art.nr.: 2.64.593.00*
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ACCESSOIRES - COOLVESTENSCHORTEN

Coolvest Industry watergevuld 

Art.nr.: 2.63.151.00
• Dit Coolvest is speciaal ontwikkeld voor optimale verkoeling tijdens

(extreem) warme werkomstandigheden
• Dit Coolvest zorgt voor een lagere hittebelasting en daarmee voorkomt

u ziekte en creëert u een veilige werkomgeving met energieke
medewerkers

• Koelt het gehele lichaam, door verspreiding van het water via de grote
en de kleine bloedsomloop

• Werkt op basis van verdamping, is wasbaar en onbeperkt hervulbaar
• De inhoud is geschikt om te koelen tot 15°C onder

omgevingstemperatuur en gaat tot 72 uur mee voor het hervuld dient te
worden

• Vulling met normaal water, maximaal 600 ml
• Kleur: wit
• Maten: S t/m XXL

Microgard coolvest, model 218 

Art.nr.: 2.65.750.00
• 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

• Klittenbandsluiting
• Ontworpen om op de huid gedragen te worden of over een lichte

basislaag, bijvoorbeeld een polyester of katoenen T-shirt
• Kleur: wit
• Universele maat
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Blåkläder 4004 riem 

Art.nr.: 2.80.996.00
• Kwaliteit: textiel
• Aanpasbare lengte
• Metalen gesp met Blåkläder-logo
• Sterk stretchmateriaal
• Riem in textiel
• Lengte: 130 cm
• Breedte: 40 mm
• Kleur: zwart

Blåkläder 4003 riem 

Art.nr.: 2.80.995.00
• Kwaliteit: textiel
• Metalen gesp in antiek messing met Blåkläder logo
• Geweven Blåkläder-logo
• Aanpasbare lengte
• Sterk stretchmateriaal
• Riem in textiel
• Lengte: 125 cm
• Breedte: 40 mm
• Kleur: zwart

Uniformriem leder 

Art.nr.: 2.59.965.00
• Kwaliteit: leder
• Verstelbaar d.m.v. een schroefdeel
• Kleur: zwart
• Maten: 85, 90, 95, 100, 105, 115, 125 en 135 cm

Lederen riem 

Art.nr.: 2.59.960.00
• Kwaliteit: rundleder
• 40 mm basic riem
• Oud zilveren gesp
• Verstelbaar d.m.v. een schroefdeel
• Kleur: zwart
• Maten: 85, 90, 95, 105 en 115 cm
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ACCESSOIRES - RIEMEN

Helly Hansen 79525 riem

Art.nr.: 8.75.605.00*
• Kwaliteit: polyester webbing
• Lichtgewicht metalen klikgesp
• Lengte: 130 cm
• Kleur: zwart

Fristads Kansas 994 RB riem

Art.nr.: 8.75.613.00*
• Kwaliteit: 70% polypropeen/30% met latex bedekt garen
• Verstelbare riem van stretchmateriaal
• Zilveren gesp met logo
• Lengte: 120 cm
• Breedte: 40 mm
• Flesopener in gesp
• Kleur: zwart

Fristads Kansas 9342 STRE riem

Maat M (lengte 130 cm) - Art.nr.: 8.75.614.00*
• Kwaliteit: 100% polyester
• Metaalloze riem, ideaal voor auto-industrie, spuitwerk, etc.
• Plastic gesp
• Klittenbandsluiting
• Breedte: 40 mm
• Kleur: zwart

Maat S 
(lengte 115 cm)

Art.nr.: 8.75.614.10*

Maat L 
(lengte 140 cm)

Art.nr.: 8.75.614.20*

Fristads Kansas LTHR riem

9371 LHTR, 122 cm - Art.nr.: 8.75.619.00
• Kwaliteit: leder
• Gesp van antiek koper
• Breedte: 40 mm
• Kleur: zwart

9372 LHTR, 
143 cm

Art.nr.: 8.75.618.00*
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HAVEP kniestukken

Art.nr.: 2.12.359.00
• Afmeting: 250x150 mm
• Wordt geleverd per paar
• Kleur: zwart

Blåkläder 4018 kniestukken

Art.nr.: 2.80.991.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Kan op verschillende hoogtes in de kniezakken geplaatst worden
• Afmeting: 290x180x20 mm
• Wordt geleverd per paar
• Kleur: zwart

Blåkläder 4000 kniestukken

Art.nr.: 2.80.990.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Standaard rubberen kniebeschermer
• Geschikt voor alle modellen van Blåkläder met kniebescherming
• Afmeting: 207x180x20 mm
• Wordt geleverd per paar
• Kleur: zwart

M-Wear 2358 kniestukken

Art.nr.: 2.12.358.02
• Kwaliteit: polyethyleen schuim
• Afmeting: 200x150x15 mm
• Wordt geleverd per paar
• Kleur: zwart
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ACCESSOIRES - KNIESTUKKEN

HAVEP 4318 toolpocket

Art.nr.: 2.29.079.01*
• Kwaliteit: 100% nylon (Cordura), platbinding, 310 gr/m²
• Wordt geleverd per paar
• Kleur: zwart/grijs

Fristads Kansas 9336 LTHR 
gereedschapsriem

Art.nr.: 8.75.637.00*
• Gemaakt van zware kwaliteit leder
• Voor timmerlui, electriciëns, monteurs, etc.
• Riem met voering van 60 mm en metalen gesp
• Verstevigd met klinknagels
• Vier loshangende zakken, vier gereedschapszakjes, plastic hamerlus,

twee houders voor timmermansmessen, houder voor gereedschap en
houder voor smetlijn

• Kleur: zwart

Fristads Kansas 9321 LTHR 
gereedschapsriem

Art.nr.: 8.75.741.00*
• Voor de klusjesman, timmerlui, etc.
• Vier zakken voor spijkers en schroeven, grote zakken

(170(h)x175(b)x85(d) mm, zeven kleine gereedschapszakjes,
kleine zakken (100(h)x110(b)x35(d) mm

• houder voor meetlint of smetlijn
• Twee houders voor hamers
• Door klinknagels verstevigd
• Riem van 40 mm nylon
• Gesp die aan de zijkant opengaat
• Kleur: bruin

Fristads Kansas 9320 CANV 
gereedschapsriem

Art.nr.: 8.75.740.00*
• Kwaliteit: canvas
• Drie zakken voor spijkers en schroeven
• Brede zak voor duimstok en gereedschap
• Grote zakken 190(h)x140(b)x90(d) mm
• Kleine zakken 110(h)x140(b)x50(d) mm en 180(h)x60(b)x40(d) mm
• Pennenzakje
• Leren hamerlus
• Met klinknagels verstevigd
• Riem van 40 mm nylon
• Metalen gesp
• Kleur: zwart
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Helly Hansen 79560 Trolley tas

Art.nr.: 8.80.982.00*
• Kwaliteit: polyester met PU-coating
• Opening met rits aan de bovenzijde
• Opening met rits aan de zijkant
• Zijzak met rits
• Afmeting: 80x42x25 cm
• Inhoud: 95 liter
• Kleur: zwart

Helly Hansen 79558 offshore tas

Art.nr.: 8.80.988.00
• Kwaliteit: 100% PVC
• Waterbestendig
• Exacte maat die is toegestaan in helikopters
• Eén zak aan binnenkant
• Afmeting: 30x30x60 cm
• Inhoud: 45 liter
• Kleur: zwart

Helly Hansen 79563 Duffel tas

Zwart/oranje - Art.nr.: 8.80.986.00
• Kwaliteit: 100% nylon
• Waterbestendig
• Een zak met ritssluiting aan buitenzijde
• Twee gaaszakken aan binnenzijde
• Draaghendel
• Gepolsterde riemen
• Afmeting: 57x30x30 cm
• Inhoud: 50 liter

Zwart/geel
Art.nr.: 8.80.992.00*

Korenblauw
Art.nr.: 8.80.991.00*

M-Wear 0945 sporttas

Art.nr.: 8.80.945.00
• Kwaliteit: polyester/PVC
• Ideaal voor bijvoorbeeld kledingpakketten
• Afmeting: 70x35x30 cm
• Inhoud: 65 liter
• Kleur: zwart
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238  GEHOORBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.

catalogus2016_3.indd   238 10-04-17   12:03



 239

INLEIDING

Wanneer is geluid schadelijk?

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstel-
ling 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 werkge-
ver technische-organisatorische maatregelen te treffen, zoals op 
werkplekken aan de hand van pictogrammen duidelijk te maken 
dat gehoorbescherming verplicht is. Let wel, lawaaibelasting is niet 
alleen schadelijk voor het gehoor.

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 geluidbere-
keningen wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van 
het (menselijk) oor, die voor de verschillende frequenties van het 
geluid niet gelijk is.
Hiernaast vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur 
bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze 
schadelijk is.

Hieronder vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur 
bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze 
schadelijk is.

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 gehoor-
bescherming afneemt, omdat hij zich hiermee niet 100% comfortabel voelt, riskeert zijn gezondheid.

Geluidsniveau 
(in dB(A))

Maximale 
tijd

80 8 uur
83 4 uur
90 48 minuten

100 5 minuten
110 30 seconden

80 dB
Werkgever moet 
gehoorbescherming aanbieden

85 dB
Draagplicht voor werknemers

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140dB(A)

Naald die op de 
vloer valt

Pijndrempel van het gehoor Pijndrempel

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een lichte 
gehoorbeschadiging. Gehoorbescherming vereist

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een lichte 
gehoorbeschadiging. Gehoorbescherming aanbevolen

Korte blootstelling kan blijvende 
gehoorschade veroorzaken

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een 
gehoorbeschadiging van medium tot ernstige aard. 
Gehoorbescherming extra zorgvuldig dragen

Zacht gefluister Spraak Grasmaaier Klinkhamer Opstijgende 
straaljager

GEHOORBESCHERMING
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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.

Verpakking en handleiding

De volgende tabel is in iedere gebruiksaanwijzing terug te vinden.

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. Een SNR waarde van 
bijvoorbeeld 26 dB absorbeert 100 dB en reduceert tot 74 dB.

De SNR waarde staat per artikel aangegeven in de catalogus.

HML waarden

De HML waarden geven aan hoe hoog de geluidsreductie is in 
drie frequentiegebieden: H = Hoog, M = Medium en L = Laag. 
Deze frequenties zijn: H (Hoog): tussen 2000 en 8000 Hz M 
(Medium): tussen 1000 en 2000 Hz L (Laag): tussen 63 en 
1000 Hz.

Wij bieden u een grote range oordopjes en passieve, elektronische 
en communicatie gehoorkappen aan, die geschikt zijn voor het 
werk op bijvoorbeeld de bouw, in de industrie, voor de 
hulpdiensten, voor de doe-het-zelver en vele andere toepassingen.

Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde waarde (Mf) (dB) 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

SNR= 24 dB H= 30 dB M= 20 dB L= 13 dB

APV = Aangenomen Protectiewaarde (Mf – sf) 
SNR = Single Number Rating (enkelvoudige dempingswaarde)
H = Hoge frequentie dempingswaarde (LC-LA = - 2 dB) 
M = Gemiddelde (Medium) frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 2 dB)
L = Lage frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 10 dB)
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Type gehoorbescherming

Samenrolbare oordoppen

Voor de meeste gebruikers zijn samenrolbare oordoppen van lang-
zaam expanderende schuimstof ideaal qua combinatie en bescher-
ming. Nadat de oordop in het oor is ingebracht, zet de schuimstof 
uit: de oordop neemt de vorm van de gehoorgang aan en zorgt 
voor veilige bescherming. 

Voorgevormde oordoppen

De voorgevormde oordoppen zijn vervaardigd uit buigzame ma-
terialen en zijn zodanig voorgevormd dat ze in de meeste gehoor-
gangen passen. Ze zijn meestal verkrijgbaar met koordje zodat ze 
minder snel worden kwijtgeraakt. Deze herbruikbare oordoppen 
zijn comfortabel, hygiënisch en vaak goedkoper.

Gehoorbeugels

Gehoorbeugels zijn gebruiksvriendelijk, handig en bijzonder com-
fortabel: makkelijk op en af te zetten en rond de nek te hangen, en 
dus uitermate handig wanneer deze niet continu worden gedragen. 
De meeste modellen zijn voorzien van vervangingsdoppen, zodat 
een gehoorbeugel een kostenbewuste investering is.

Gehoorkappen

Een gehoorkap bestaat uit twee stijve schelpen met zachte kunststof 
kussens die rond de oren afdichten om het omgevingsgeluid te 
dempen. Deze gehoorkappen zijn populair vanwege hun gebruiks-
vriendelijkheid en hoog draagcomfort. Ze zijn vaak leverbaar in 
uitvoeringen met hoofdband, nekbeugel, helmbevestiging en op-
vouwbaar, om de meest voorkomende situaties tegemoet te komen. 
Gehoorkappen zijn onder te verdelen in passieve, elektronische en 
communicatie gehoorkappen. 

Om degelijk tegen het hoofd te liggen dient de gehoorkap de oren 
volledig te omsluiten. De hoofdbeugel zodanig instellen dat de kus-
sens 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.

GEHOORBESCHERMING
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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 fi lter 
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 effi ciënte en 
comfortabele gehoorbescherming. Raadpleeg afdeling Verkoop 
voor meer informatie.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
gehoorbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

EN 352-1:2002 Gehoorkappen

EN 352-2:2002 Oordoppen

EN 352-3:2002 Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen

EN 352-4:2001 Niveau-afhankelijke gehoorkappen

EN 352-5:2003 Actieve geluidsreducerende gehoorkappen

EN 352-6:2003 Gehoorkappen met elektrische audio input

EN 352-7:2003 Niveau-afhankelijke oorproppen

EN 352-8:2008 Gehoorkappen met muziekvoorziening

EN 458:2016 Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud

EN 13819-1:2003 Fysische beproevingsmethoden gehoorbeschermers

EN 13819-2:2002 Akoestische beproevingsmethoden gehoorbeschermers

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment gehoorbescherming. Mocht u een bepaald product 
niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen. 

Het merendeel van de artikelen in de catalogus

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.
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GEHOORBESCHERMING

OORDOPPEN - 

3M E-A-R Soft Blasts oordop

36
dB(A)

Art.nr.: 3.13.080.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
• Deze oordoppen verdelen de druk gelijkmatig, waardoor uw oor goed

afgesloten wordt en de oordoppen erg prettig zitten
• Dispenser à 250 paar
• Kleur: fluo rood-oranje

3M E-A-R Classic Soft oordop

28
dB(A)

Classic Soft - Art.nr.: 3.13.020.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van zacht energieabsorberend PU-schuim
• Als de oordoppen langer gedragen worden, blijft het schuim zachter

worden, zodat ze prettig blijven aanvoelen
• Speciale cilindervorm die in de meeste gehoorgangen past en een

betrouwbare afdichting biedt
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: geel

Classic Soft 
met koordje

Art.nr.: 3.13.021.00*

3M E-A-R Classic oordop

28
dB(A)

3.13.030.00
3.13.040.00

29
dB(A)

3.13.060.00

Classic, à 250 paar - Art.nr.: 3.13.030.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van een zacht energieabsorberend polymeerschuim
• Speciale cilindervorm die in de meeste gehoorgangen past en een

betrouwbare afdichting biedt
• Ze beschermen uw gehoor uitstekend en zitten de hele dag door prettig
• Ideaal voor omstandigheden waar veel lawaai is, zowel op het werk

als privé
• Kleur: geel

Classic met koordje, 
à 200 paar

Art.nr.: 3.13.060.00

Classic, 
50 sets à 5 paar

Art.nr.: 3.13.040.00

M-Safe 8010 oordop

37
dB(A)

8010-I, à 250 paar - Art.nr.: 3.78.010.00
• Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
• De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
• Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te

brengen
• Kleur: oranje

8010-C met koordje, 
à 200 paar

Art.nr.: 3.78.020.00

8010-R, 
potje à 50 paar

Art.nr.: 3.78.015.00
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OORDOPPEN -  

3M E-A-R Soft FX oordop 

39
dB(A)

Soft FX - Art.nr.: 3.13.110.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van zacht polyurethaanschuim
• Unieke hoge demping voor een oordop
• Door de zachte spitse vorm past hij beter en zit hij erg prettig
• Als de fl ensvorm samengerold is, is hij erg makkelijk in te brengen
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: neon groen

Soft FX 
met koordje

Art.nr.: 3.13.115.00

3M E-A-R Soft Yellow Neons oordop 

36
dB(A)

Soft Yellow Neons, à 250 paar - Art.nr.: 3.13.070.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
• Deze oordoppen verdelen de druk gelijkmatig, waardoor uw oor goed

afgesloten wordt en de oordoppen erg prettig zitten
• Kleur: fl uo geel

Soft Yellow Neons 
met koordje, à 200 paar

Art.nr.: 3.13.065.00

3M 1100 oordop 

37
dB(A)

1100, à 200 paar - Art.nr.: 3.29.030.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van zacht, hypoallergeen polyurethaanschuim voor optimaal

comfort en lage druk in het oor
• Het zachte, vuilwerende oppervlak draagt bij tot een betere hygiëne,

duurzaamheid en comfort
• Door de conische vorm zijn ze geschikt voor de meeste gehoorgangen

en gemakkelijk in te brengen
• Kleur: oranje

1110 met koordje, 
à 100 paar

Art.nr.: 3.29.035.00

1100SP, small pack 
à 5 paar

Art.nr.: 3.79.001.00
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OORDOPPEN - OORDOPPEN - 

Moldex Spark Plugs oordop

35
dB(A)

Spark Plugs 780001 - Art.nr.: 3.18.780.00
• Gemaakt van zacht polyurethaanschuim
• De oordoppen zijn gemaakt volgens de anatomie van de gehoorgang

en passen zich door het polyurethaan aan de gehoorgang aan voor een
optimaal draagcomfort

• Aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: diversen

Spark Plugs 780101 
met koordje

Art.nr.: 3.18.780.10

Spark Plugs 781202, 
20 blisters à 5 paar

Art.nr.: 3.18.781.20*

Moldex Pura-Fit oordop

36
dB(A)

Pura-Fit 770001 - Art.nr.: 3.18.770.00
• Klassiek vormgegeven comfortabele polyurethaan oordop
• Hoge demping van 36 dB(A)
• De grote diameter en extra lengte van het oordopje beschermen tegen

hoge geluidsoverlast
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: groen-geel

Pura-Fit 690001 
met koordje

Art.nr.: 3.18.690.00

Pura-Fit to go 770501, 
pot à 50 paar

Art.nr.: 3.18.770.50*

3M Peltor LEP-100 niveau-afhankelijke 
oordop

Art.nr.: 3.13.900.00*
• Geïntegreerd met niveau-afhankelijke technologie, de 3M Peltor

LEP-100 oordoppen bieden gehoorbescherming en tegelijkertijd
omgevingsbewustzijn in lawaaierige omgevingen

• Zachte geluiden kunnen versterkt worden, terwijl lawaai en plots
extreme harde geluiden, zoals een geweerschot direct gedempt worden
en het gehoor niet belasten

• Te gebruiken met Ultrafit (SNR 32 dB(A)) en Torque (SNR 38 dB(A))
oordoppen

• Eenknopsbediening, aan- uitzetten en volume aanpassing
• Opladen geschied via de contactpunten op het oorstuk en bijgeleverde

opslagverpakking
• Li-ion batterijen geven tot 16 uur continue werking
• Innovatief ontwerp van de microfoon gaat het binnendringen van water

tegen
• Inclusief bevestigingspunt voor optioneel koord

3M E-A-R Ultrafit oordop met koordje

32
dB(A)

Ultrafit met koordje, à 50 paar - Art.nr.: 3.13.150.00
• Voorgevormde oordop met polymeer koordje
• Gemaakt van vast siliconenrubber
• Ideaal voor veeleisende toepassingen waar het gemak en de

duurzaamheid van een voorgevormde oordop een belangrijke vereiste is
• Oordop is er in één maat, past comfortabel in de meeste gehoorgangen

en geeft een hoge demping
• Kleur: geel

Ultrafit met koordje, 
small pack à 1 paar
Art.nr.: 3.79.005.00
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OORDOPPEN -  

Moldex Twisters Trio 645101 oordop 
met koordje 

33
dB(A)

Art.nr.: 3.18.645.10*
• Te reinigen, herbruikbare voorgevormde oordop met koordje
• Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
• Makkelijk in en uit doen door handig greepje
• Zachte fl exibele lamellen zorgen voor een prettige afsluiting van het oor
• Wordt geleverd in een praktisch bewaardoosje
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: fl uo groen

Moldex Twisters 644101 oordop 
met koordje 

34
dB(A)

Art.nr.: 3.18.644.10
• Zachte foam oordop, eenvoudig in en uit doen door handig greepje,

zeer hygiënisch
• Oordop vastpakken en samenrollen is niet nodig, Twist & Push voor de

beste pasvorm
• Draagkoord tegen verlies, is aan te brengen op gewenste lengte
• Kan meerdere dagen gebruikt worden
• Dispenser à 80 paar
• Kleur: fl uo groen

Moldex Rockets oordop 

30
dB(A)

Rockets 640101 met koordje - Art.nr.: 3.18.640.10
• Te reinigen en herbruikbaar
• Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
• Luchtkussentje in de top
• Zacht en fl exibel ontwerp
• Stevig uiteinde voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen
• Wordt geleverd in een handige PocketPak
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: paars

Rockets 640001
Art.nr.: 3.18.640.00*

Moldex MelLows 760001 oordop 

22
dB(A)

Art.nr.: 3.18.791.00
• Oordoppen voor bescherming tegen geringe geluidsoverlast
• Gemaakt van zacht polyurethaanschuim
• 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

• Dispenser à 200 paar
• Kleur: geel-oranje

M-SAFE GEHOORBESCHERMING
Betrouwbare kwaliteit voor een betaalbare prijs

Master in Safe
ty

catalogus2016_3.indd   247 10-04-17   12:03



248GEHOORBESCHERMING

OORDOPPEN - 

uvex whisper+ 2111-212 oordop  
met koordje

27
dB(A)

Art.nr.: 3.17.243.00*
• 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
• Minibox à 50 paar
• Kleur: geel

uvex whisper 2111-201 oordop  
met koordje

23
dB(A)

Art.nr.: 3.17.242.00
• 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
• Minibox à 50 paar
• Kleur: oranje

uvex com4-fit 2112-004 oordop

33
dB(A)

Art.nr.: 3.17.215.00
• Met zijn compacte ergonomisch ontwerp is de uvex com4-fit uiterst

comfortabel, met name voor de kleinere gehoorgangen 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

• Dispenser à 200 paar
• Kleur: paars

uvex x-fit 2112 oordop

37
dB(A)

2112-001, à 200 paar - Art.nr.: 3.17.205.00
• Het ergonomisch design en het unieke PU foam voorkomen irritatie van

de gehoorgang, hierdoor kan deze oordop probleemloos en pijnloos
langdurig achtereen gedragen 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

• Kleur: lime

2112-010 met 
koordje, à 100 paar
Art.nr.: 3.17.210.00
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OORDOPPEN - OORDOPPEN - 

Howard Leight Fusion Regular oordop 
met koordje

28
dB(A)

Art.nr.: 3.25.434.00
• FlexiFirm-steeltje voor makkelijk hanteren
• Flens met SoftFlange design voor prima comfort en pasvorm
• Uniek afneembaar systeem voor veiligheidskoordje
• Verpakt in opbergdoosje
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: blauw/geel

Howard Leight Laser Lite oordop

35
dB(A)

Laser Lite met koordje, à 100 paar - Art.nr.: 3.26.135.00
• Gemaakt van polyurethaanschuim
• Bijzonder comfortabele oordop voor langdurig gebruik
• Afgeronde T-vorm voor makkelijk inbrengen en dragen
• Felle kleuren maken deze oordop zichtbaar en aantrekkelijk
• Kleur: paars-geel

Laser Lite, 
à 200 paar

Art.nr.: 3.26.155.00*

Howard Leight Quiet oordop

28
dB(A)

Quiet - Art.nr.: 3.25.439.00
• Foam oordopje, die gelijk is aan te brengen zonder eerst te rollen
• Wasbaar met water en zeep
• Individueel verpakt in opbergdoosje
• Ronde vorm komt eenvoudig overeen met de vorm van het gehoorkanaal
• Ingebouwd inbrengstaafje
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: oranje

Quiet met koordje
Art.nr.: 3.25.438.00

Bilsom 303L/304L oordop

33
dB(A)

303L, à 250 paar - Art.nr.: 3.16.100.75
• Kegelvormig ontwerp voor gemakkelijke inbrenging
• Gemaakt van een glad mengsel van geel en wit polyurethaanschuim dat

zacht aanvoelt, ook in uw oor
• Gemakkelijk te rollen en correct in te brengen: weerstaat de neiging

om uit het gehoorkanaal terug te komen. Minder uitzettingsdruk voor
langdurig comfort

• Gladde, vuilafstotende coating voorkomt ophoping van vuil
• Kleur: wit-geel

304L, à 100 paar
Art.nr.: 3.16.160.00
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OORDOPPEN DETECTABLE - 

3M E-A-R Soft detectable oordop  
met koordje

36
dB(A)

Art.nr.: 3.13.075.00
• Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden

door een integraal roestvrijstalen balletje in de blauwe oordop
• Ideaal voor gebruik in de voedselbranche
• Gemaakt van zacht energieabsorberend polyurethaanschuim. Als het

schuim door de lichaamstemperatuur warmer wordt, wordt het zachter
en vormt het zich naar de gehoorgang. Deze 'vorming' zorgt voor een
uitstekende afsluiting tegen lawaai

• Als de oordoppen langer gedragen worden, blijft het schuim zachter
worden, zodat ze prettig blijven aanvoelen

• Speciale cilindervorm die in de meeste gehoorgangen past en een
betrouwbare afdichting biedt

• Dispenser à 200 paar
• Kleur: blauw

uvex whisper+ 2111-239 detectable 
oordop met koordje

27
dB(A)

Art.nr.: 3.17.246.00
• Herbruikbare, detecteerbare, voorgevormde lamellenoordoppen uit

zacht elastomeer met koordje
• 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
• Minibox à 50 paar
• Kleur: blauw

uvex x-fit 2112-011 detectable oordop 
met koordje

37
dB(A)

Art.nr.: 3.17.211.00
• Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden,

daardoor ideaal voor gebruik in de voedselbranche
• 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

• Dispenser à 100 paar
• Kleur: blauw

M-Safe 8010-D detectable oordop
met koordje

37
dB(A)

Art.nr.: 3.78.025.00
• Voorzien van metaal in de oordop zodat de oordop met metaaldetector

opspoorbaar is
• Ideaal voor in de levensmiddelenindustrie
• Door de blauwe kleur goed zichtbaar in productie omgevingen
• Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
• De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
• Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te

brengen
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: blauw
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OORDOPPEN DETECTABLE - OORDOPPEN DETECTABLE - 

Howard Leight Laser Trak detectable 
oordop met koordje

35
dB(A)

Art.nr.: 3.26.145.00
• Gemaakt van polyurethaanschuim
• Bijzonder comfortabele oordop voor langdurig gebruik
• Afgeronde T-vorm voor makkelijk inbrengen en dragen
• Non-ferro metaal en heldere kleuren, makkelijk detecteerbaar door

zowel visuele als automatische detectie
• Dispenser à 100 paar
• Kleur: blauw/oranje

Moldex Spark Plugs 780901 
detectable oordop met koordje

32
dB(A)

Art.nr.: 3.18.780.90
• 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

• Oordoppen zijn ideaal voor de voedingsindustrie
• Per paar verpakt
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: blauw

Moldex Rockets 640901 detectable 
oordop met koordje

27
dB(A)

Art.nr.: 3.18.640.90
• Te reinigen en herbruikbaar
• Volledig detecteerbaar
• Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
• Luchtkussentje in de top
• Zacht en flexibel ontwerp
• Stevige uiteinden voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen
• Wordt geleverd in een handige Pocketpak
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: blauw

3M E-A-R Tracer detectable oordop  
met koordje

32
dB(A)

Art.nr.: 3.13.180.00
• Voorgevormde oordop met polymeer koordje met metaal
• Gemaakt van vast siliconenrubber
• Ideaal voor veeleisende toepassingen waar het gemak en de

duurzaamheid van een voorgevormde oordop een belangrijke vereiste is
• Oordop is er in één maat, past comfortabel in de meeste gehoorgangen

en geeft een hoge demping
• Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden

door een integraal roestvrijstalen balletje in de blauwe oordop
• Ideaal voor gebruik in de voedselbranche
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: blauw
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OTOPLASTIEKEN -  

Variphone otoplastieken: 
gehoorbescherming op maat
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 com-
municatie, 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 drie van beroepsziekten.

In de strijd tegen lawaaidoofheid kunt u onder andere otoplastie-
ken gebruiken. Otoplastieken zijn individueel aangemeten gehoor-
beschermers. Otoplastieken worden in de volksmond gehoorbe-
schermers op maat genoemd.

Enkele voordelen van otoplastieken:

• Met otoplastieken is normaal contact met de omgeving mogelijk.
• Otoplastieken hebben een hoog draagcomfort.
• Communicatie op een ‘normaal’ spraakvolume blijft mogelijk

met otoplastieken en omgevingssignalen, zoals waarschuwings-
signalen, blijven hoorbaar.

• Otoplastieken zijn voorzien van een vast of regelbaar fi lter voor
elke vorm van lawaai.

Otoplastieken worden overal gebruikt: op het werk, thuis, tijdens 
het motorrijden en op festivals. Variphone Nederland heeft voor elk 
lawaai een ander otoplastiek met het juiste fi lter.

HardKomfort otoplastieken

De HardKomfort is dé revolutionaire gehoorbeschermer die volle-
dig op maat wordt aangepast aan ieder oor en voor elke toepas-
sing. Revolutionair wat betreft productie én wat betreft hoor moge-
lijkheden. 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 dovemans oren besteed.

SoftKomfort otoplastieken

De SoftKomfort gehoorbescherming is volledig op maat gemaakt 
voor uw oor, en zijn voorzien van speciale geluidsfi lters. U kunt 
hierbij kiezen uit vijf verschillende fi ltersets, allen met hun eigen, 
karakteristieke dempingwaarden. Alle fi lters zorgen voor een selec-
tieve demping. Dit betekent fi ltering van schadelijk geluid, en dat 
omgevingsgeluiden en spraak behouden blijven. 

Deze multifunctionele gehoorbeschermer is te verkrijgen met diverse 
fi lters voor de muziek en industrie. Daarnaast sluit u gemakkelijk 
een InEar, portofoon of telefoon aan op deze set.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van 
Otoplastieken, kunt u contact opnemen met afdeling 
Verkoop.
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GEHOORBEUGELS - OTOPLASTIEKEN - 

Moldex Pura-Band 660001 
gehoorbeugel

22
dB(A)

Art.nr.: 3.18.660.00
• Lichtgewicht uitvoering zorgt voor optimaal draagcomfort
• Wasbare oordoppen van zacht thermoplastisch materiaal
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: blauw/groen

3M 1310 gehoorbeugel

26
dB(A)

Art.nr.: 3.29.310.00
• De soepele band zorgt voor een constante druk op een comfortabel

niveau, ongeacht de omvang van het hoofd
• De ronde dopjes worden niet in de gehoorgangen ingebracht,

resulterend in een betere hygiëne en minder risico voor irritatie
• Felle kleur voor makkelijke veiligheidscontroles
• Kan achter het hoofd of onder de kin gedragen worden
• Beugel is gemaakt van acetal en oordoppen zijn gemaakt van

polyurethaanschuim
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: blauw/oranje

1311 reserve oordoppen
Art.nr.: 3.29.311.00

3M E-A-R Caboflex gehoorbeugel

21
dB(A)

Art.nr.: 3.13.300.00
• Deze lichtgewicht, vochtbestendige gehoorbeugel is ideaal als u

lawaaierige gebieden in en uitloopt
• Hij hangt comfortabel rond de nek als u hem niet nodig heeft
• Elke conisch gevormde dop kan draaien zodat hij goed op de

gehoorgang past, en daarbij een bewegingsbestendige afdichting
creëert tegen lawaai

• De doppen zijn wasbaar en herbruikbaar
• Kleur: blauw/geel

Reserve oordoppen,  
à 50 paar

Art.nr.: 3.13.300.50*

3M E-A-R Caps gehoorbeugel

23
dB(A)

Art.nr.: 3.13.270.00
• Ideaal om te gebruiken als wegwerpgehoorscherming voor bezoekers

aan de fabriek
• Comfortabel rond de nek te hangen wanneer niet in gebruik
• Oordoppen zijn gemaakt van polymeerschuim met trage terugzettijd
• De beugel is gemaakt van ABS
• Kleur: blauw/geel

Reserve oordoppen,  
à 10 paar

Art.nr.: 3.13.270.50*
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GEHOORBEUGELS - 

uvex x-fold 2125-344 gehoorbeugel

23
dB(A)

Art.nr.: 3.17.236.00*
• 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
• Verpakt per 5 stuks
• Kleur: grijs/lime

2125-351 reserve 
oordoppen, à 60 paar
Art.nr.: 3.17.238.00*

uvex x-cap 2125-361 gehoorbeugel

24
dB(A)

Art.nr.: 3.17.239.00
• Ergonomisch gevormde gehoorbeugel voor optimaal positioneren onder

de kin
• De oordopjes kunnen worden gewassen of vervangen
• Verpakt per 15 stuks
• Kleur: grijs/lime-blauw

2125-351 reserve 
oordoppen, à 60 paar
Art.nr.: 3.17.238.00*

Moldex WaveBand 2K 680001 
gehoorbeugel

27
dB(A)

Art.nr.: 3.18.680.00*
• Anatomisch vormgegeven oordoppen met beugel
• Te dragen onder de kin om bewegingsvrijheid te bevorderen en

contactgeluid te verminderen
• Tweecomponenten ontwerp met 'grip points'
• Extreem lichtgewicht, slechts 12 gram
• Verpakt per 8 stuks
• Kleur: blauw/lime

682501 reserve 
oordoppen, à 50 paar
Art.nr.: 3.18.682.50*

Moldex Jazz-Band 2 670002 
gehoorbeugel

23
dB(A)

Art.nr.: 3.18.670.00
• Meer comfort door minder druk van de beugel en verbeterde doppen
• Oordoppen met beugel met tweecomponenten ontwerp
• Praktische 'grip points'
• Draagkoord met veiligheidssluiting
• Verpakt per 8 stuks
• Kleur: blauw/lime

682501 reserve 
oordoppen, à 50 paar
Art.nr.: 3.18.682.50*
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DISPENSERS -  GEHOORBEUGELS -  

Moldex 706001 wandhouder 

Art.nr.: 3.18.706.00
• Wandhouder voor grote en kleine Moldex dispensers 745001,

762501, 765001, 772501, 775001, 782501, 785001 en 785901
• Verpakt per stuk, inclusief bevestigingsmaterialen
• Kleur: zwart

Moldex dispenser voor 250 paar 
oordoppen 

35
dB(A)

782501 dispenser Spark Plugs - Art.nr.: 3.18.782.50
• Oordoppen in aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp, gemaakt van

zacht PU-schuim
• Moldex dispenser met 250 paar disposable oordoppen
• Door eenvoudig te draaien aan de knop aan de onderzijde valt het

dopje direct in uw hand
• Dispenser wordt uit hygiënisch oogpunt in zijn geheel vervangen
• LET OP! Wandhouder (model 706001) moet (eenmalig)

apart besteld worden

762501 dispenser 
Mellows

Art.nr.: 3.18.792.00

22
dB(A)

772501 dispenser 
Pura-Fit

Art.nr.: 3.18.772.50*

36
dB(A)

Moldex dispenser voor 500 paar 
oordoppen 

35
dB(A)

785001 dispenser Spark Plugs - Art.nr.: 3.18.785.00
• Oordoppen in aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp, gemaakt van

zacht PU-schuim
• Moldex dispenser met 500 paar disposable oordoppen
• Door eenvoudig te draaien aan de knop aan de onderzijde valt het

dopje direct in uw hand
• Dispenser wordt uit hygiënisch oogpunt in zijn geheel vervangen
• LET OP! Wandhouder (model 706001) moet (eenmalig)

apart besteld worden

775001 dispenser 
Pura-Fit

Art.nr.: 3.18.775.00

36
dB(A)

765001 dispenser 
MelLows

Art.nr.: 3.18.793.00

22
dB(A)

745001 dispenser 
Contours

Art.nr.: 3.18.745.00

35
dB(A)
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DISPENSERS

3M E-A-R Classic dispenser

Art.nr.: 3.13.240.00
• De plastic oordopdispenser kan eenvoudig aan een muur of op een

andere permanente positie bevestigd worden
• Een permanente 3M oordopdispenser herinnert mensen eraan dat

ze gehoorbescherming moeten dragen. Mensen die in lawaaierige
omstandigheden werken of bezoekers kunnen de 3M oordoppen zo
makkelijk pakken

• Geschikt voor 250 paar oordoppen, zoals de E-A-R Classic,
Yellow Neons, E-A-R Soft en de Neon Blasts

• LET OP! De dispenserhouder wordt altijd ongevuld geleverd
• Kleur: geel

3M E-A-R One Touch Pro dispenser

Art.nr.: 3.13.401.00
• Handige tool voor werknemers, hij kan vrijstaand en aan de wand

gemonteerd worden
• Eenvoudig te installeren
• Gemaakt van ABS en kunststof
• Krachtig tegen invloeden, het innovatieve ontwerp beschermt tegen zon,

regen en wind
• Gemakkelijk om te weten voor het bijvullen, het resterende aantal

oordoppen in de dispenser is centraal vooraan zichtbaar zodat u niet
zonder komt te zitten

• Vullen in een handomdraai, het bijvullen van de dispenser is simpel en
duurt slechts enkele tellen

• De vrijstaande of aan de muur hangende dispenser kan worden
bijgevuld met One Touch navulverpakkingen met de populairste 3M
E-A-R oordoppen, zoals: E-A-R Classic, Classic Soft, Yellow Neons,
Soft en Soft Neon Blasts

• LET OP! De dispenser wordt altijd ongevuld geleverd
• Kleur: blauw

Howard Leight HL400 dispenser met 
400 paar Bilsom 303L oordoppen

HL400-F dispenser met 400 paar Bilsom 303L oordoppen - 
Art.nr.: 3.16.101.00
• Kan aan de muur bevestigd worden. Er is ook een tafelmodel

beschikbaar (art.nr. 3.16.102.00)
• Deze dispenser wordt geleverd met 400 paar oordoppen Bilsom 303L
• Dit systeem verdeelt oordopjes via een draaiknop en kan 400 paar

oordopjes bevatten, zoals: Max, Max-Lite, Laser Lite, MultiMax,
Firm Fit en Bilsom 303

• Navullingen verkrijgbaar in voorgevulde bus ‘canister’ à 400 paar of in
navulzakken à 200 paar

• Kleur: zwart

HL400 Lite dispenser 
met 400 paar Bilsom 303L
Art.nr.: 3.16.102.00*

303L oordoppen navulling 
à 400 paar in canister
Art.nr.: 3.16.103.00*

303L oordoppen 
navulling à 200 paar
Art.nr.: 3.16.100.55

uvex one 2 click 2112-000 dispenser

Art.nr.: 3.17.219.00*
• Gemakkelijk te bedienen
• Robuuste dispenser voor wandmontage
• Met 1 klik ligt de oordop in de hand
• Geschikt voor oordoppen x-fit, hi-com, xact-fit, xtra-fit en com4-fit
• Geschikt voor 400 paar oordoppen
• LET OP! De dispenser wordt altijd ongevuld geleverd
• Kleur: blauw

x-fit 2112-022
navulling à 300 paar
Art.nr.: 3.17.208.00*

com4-fit 2112-023 
navulling à 300 paar
Art.nr.: 3.17.224.00*
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DISPENSERS

M-Safe Basic gehoorkap

25
dB(A)

Art.nr.: 3.28.260.00
• Gehoorkap met verstelbare hoofdband
• Comfortabele gehoorkap met schuimplastic gevulde afdichtingsringen
• Kleur: rood

M-Safe Sonora 3 gehoorkap

33
dB(A)

3.78.300.00

32
dB(A)

3.78.310.00

Sonora 3 met hoofdband - Art.nr.: 3.78.300.00
• Geschikt voor omgevingen met zeer hoge geluidsniveaus
• Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te

vervangen
• Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle

hoofdafmetingen
• Kleur: zwart

Sonora 3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.78.310.00

Hygiëneset Sonora 3
Art.nr.: 3.78.320.00

M-Safe Sonora 2 gehoorkap

30
dB(A)

3.78.200.00

29
dB(A)

3.78.210.00

Sonora 2 met hoofdband - Art.nr.: 3.78.200.00
• Geschikt voor de meeste werkomstandigheden
• Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te

vervangen
• Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle

hoofdafmetingen
• Kleur: rood

Sonora 2 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.78.210.00

Hygiëneset Sonora 2
Art.nr.: 3.78.220.00

M-Safe Sonora 1 gehoorkap

28
dB(A)

Art.nr.: 3.78.100.00
• Geschikt voor licht industriële omgevingen
• Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te

vervangen
• Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle

hoofdafmetingen
• Kleur: geel

Hygiëneset Sonora 1
Art.nr.: 3.78.120.00
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overal
De gehoorkappen uit de 3M Peltor X Serie 
hebben een hoge mate van duurzaamheid, 
modern design, uitstekend draagcomfort en 
een brede keus in modellen.

www.3Msafety.be/PeltorX

11761_ad_peltor_a4_NL_10.indd   1 26-08-16   10:35catalogus2016_3.indd   258 10-04-17   12:04



GEHOORKAPPEN - PASSIEF

GEHOORBESCHERMING259

3M Peltor X4 gehoorkap

33
dB(A)

3.19.380.00

32
dB(A)

3.19.386.00

X4A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.380.00
• Bedoeld voor gebruik bij hoge geluidsniveaus voor veel industriële

toepassingen
• De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
• Innovatieve afdichtingsring zorgt voor uitstekende akoestische

bescherming, vooral tegen geluid met een lage frequentie
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren
• Slimline model met dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Kleur: lime/zwart

X4P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.386.00

HYPEX4 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.389.00*

3M Peltor X3 gehoorkap

33
dB(A)

3.19.370.00

32
dB(A)

3.19.376.00

X3A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.370.00
• Bedoeld voor gebruik bij middelmatige tot hoge geluidsniveaus, zoals

lawaai in de bosbouw, luchthavens, zware industrie, etc.
• De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
• Hoge demping met het enkelvoudige kapontwerp
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor

meer draagcomfort
• Slimline model met dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Kleur: rood/zwart

X3P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.376.00

HYPEX3 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.379.00*

3M Peltor X2 gehoorkap

31
dB(A)

3.19.360.00

30
dB(A)

3.19.366.00

X2A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.360.00
• Bedoeld voor gebruik bij middelmatige geluidsniveaus voor veel

industriële toepassingen
• De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor

meer draagcomfort
• Slimline model met dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Lichtgewicht ontwerp (220 gram)
• Kleur: geel/zwart

X2P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.366.00

HYPEX2 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.369.00*

3M Peltor X1 gehoorkap

27
dB(A)

3.19.350.00

26
dB(A)

3.19.356.00

X1A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.350.00
• Gehoorkap is bedoeld voor gebruik bij licht industrieel lawaai
• De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare

bescherming
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor

meer draagcomfort
• Slimline model met dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Lichtgewicht ontwerp (184 gram)
• Kleur: groen/zwart

X1P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.356.00

HYPEX1 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.359.00*

Lawaai is
overal
De gehoorkappen uit de 3M Peltor X Serie 
hebben een hoge mate van duurzaamheid, 
modern design, uitstekend draagcomfort en 
een brede keus in modellen.

www.3Msafety.be/PeltorX
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3M Peltor Optime III gehoorkap

35
dB(A)

3.19.010.10
3.19.011.10

34
dB(A)

3.19.016.10

H540A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.010.10
• Gehoorkap is geschikt voor gebruik in zeer lawaaierige omgevingen,

met vooral lage frequenties
• Gebaseerd op een technologie met dubbele kap voor een minimale

resonantie. Hierdoor worden hoge frequenties zeer goed gedempt
• Daarnaast biedt de speciaal ontworpen afstandsring en kap een

uitstekende bescherming tegen lage frequenties
• De brede afdichtingsringen zijn gevuld met zacht polyurethaanschuim,

passen perfect en geven weinig contactdruk
• Kleur: zwart

H540P3E 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.016.10

H540B 
met nekbeugel

Art.nr.: 3.19.011.10

HY54 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.019.10

3M Peltor Optime II gehoorkap

31
dB(A)

3.19.700.10
3.19.701.10
3.19.703.10

H520A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.700.10
• Gehoorkap is vooral geschikt voor omgevingen met aanzienlijk

industrieel lawaai zoals constructiemachines, luchthavens en
landbouwwerkzaamheden

• De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en
schuim. Het resultaat is een optimale afdichting met een lage contactdruk

• De afdichtingsringen hebben ventilatiekanalen en zijn bedekt met zacht,
hygiënisch patroonfolie

• Kleur: groen
• 3M Peltor HY52 hygiëneset apart verkrijgbaar

H520P3E 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.706.10

H520B met nekbeugel
Art.nr.: 3.19.701.10

H520F opvouwbaar
Art.nr.: 3.19.703.10

3M Peltor Optime I gehoorkap

27
dB(A)

3.19.900.10

26
dB(A)

3.19.906.10
3.19.901.10

28
dB(A)

3.19.903.10

H510A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.900.10
• Gehoorkap zorgt voor een veelzijdige bescherming en is zeer licht van

gewicht, waardoor hij prettig draagt
• De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke

combinatie van vloeistof en schuim. Hierdoor is de afdichting optimaal,
maar is er ook een lage contactdruk

• Ideaal bij middelmatig industrieel lawaai, zoals werkplaatsen,
plaatmetaalbewerking en drukkerijen, maar ook buiten bij bijvoorbeeld
gras maaien of bij uw hobby's of andere privé-activiteiten

• Kleur: geel
• 3M Peltor HY51 hygiëneset apart verkrijgbaar

H510P3E 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.906.10

H510B 
met nekbeugel

Art.nr.: 3.19.901.10

H510F 
opvouwbaar

Art.nr.: 3.19.903.10

3M Peltor X5 gehoorkap

37
dB(A)

3.19.390.00

36
dB(A)

3.19.396.00

X5A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.390.00
• Bedoeld voor omgevingen met zeer veel lawaai waarvoor vaak dubbele

bescherming nodig is
• Ondanks de grotere kappen is de gehoorkap relatief licht van gewicht
• De draadband is elektrisch geïsoleerd
• Ongeëvenaarde demping zonder de noodzaak tot dubbele bescherming
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor

meer draagcomfort
• Dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Kleur: grijs/zwart

X5P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.396.00

HYPEX5 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.399.00*

30
dB(A)

3.19.706.10
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3M Peltor H4A-300 gehoorkap 

24
dB(A)

Art.nr.: 3.19.500.00
• Gehoorkap met hoofdband
• "Basic" gehoorkap geschikt voor lichte algemene werkzaamheden
• Kleur: blauw

HY6 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.609.00*

3M Peltor H31 300 gehoorkap 

27
dB(A)

3.19.400.00
3.19.401.00

28
dB(A)

3.19.406.00

H31A 300 met hoofdband - Art.nr.: 3.19.400.00
• Een lage, smalle gehoorbeschermer die vooral geschikt is voor gebruik

in de bosbouw, houtzagerijen en de industrie
• Goed te combineren met een helm, ongeacht de grootte en vorm van het

hoofd
• De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke

combinatie van vloeistof en schuim, dat uitstekend afdicht
• De afdichtingsringen hebben ventilatiekanalen en zijn bedekt met

speciaal, zacht, hygiënisch patroonfolie
• Kleur: oranje

H31P3E 300 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.19.406.00*

H31B 300 
met nekbeugel

Art.nr.: 3.19.401.00*

HY52 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.709.10

3M Peltor Kid H510AK gehoorkap 

27
dB(A)

Fluo groen - Art.nr.: 3.19.925.00
• Deze gehoorkappen zijn speciaal gemaakt voor jongere mensen,

waaronder kinderen om ze te beschermen tegen middelmatig lawaai bij
alledaagse situaties zoals sociale en ontspannende activiteiten

• Hoog zichtbare kleuren die de aandacht trekken en de veiligheid vergroten
• Unieke hoofdband met laag profi el zorgt voor constante druk
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor

meer comfort en draagbaarheid
• Eenvoudig te vervangen kussens en beschermhoesjes houden ze

hygiënisch schoon

Roze
Art.nr.: 3.19.929.00

HY51 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.909.10
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MSA left/RIGHT LOW gehoorkap 
met helmbevestiging 

25
dB(A)

met helmbevestiging

Wit - Art.nr.: 3.17.006.00*
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren

Blauw
Art.nr.: 3.17.000.00*

Geel
Art.nr.: 3.17.001.00

Hygiëneset LOW
Art.nr.: 3.17.026.00*

MSA left/RIGHT LOW gehoorkap 
met hoofdband 

24
dB(A)

Geel - Art.nr.: 3.17.011.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren

Wit
Art.nr.: 3.17.016.00*

Blauw
Art.nr.: 3.17.021.00*

Hygiëneset LOW 
Art.nr.: 3.17.026.00*

uvex K3 2600-003 gehoorkap 

33
dB(A)

Art.nr.: 3.17.362.00*
• Gemakkelijk verstelbaar voor een perfecte pasvorm
• Zachte hoofdband voor optimaal comfort
• Draagcomfort verzekerd door extra zachte traagschuim oorkussentjes,

zelfs bij langdurig gebruik
• Kleur: zwart/rood

2599-972 
hygiëneset 

Art.nr.: 3.17.363.00*

uvex K2 2600-002 gehoorkap 

32
dB(A)

3.17.358.00

30
dB(A)

3.17.359.00

K2 2600-002 met hoofdband - Art.nr.: 3.17.358.00
• Gemakkelijk verstelbare lengte
• Zachte hoofdband voor optimaal comfort
• Extra zachte traagschuim oorkussentjes
• Ontworpen als lichtgewicht product met een kleine kap
• Kleur: zwart/geel

K2H 2600-202 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.17.359.00*

2599-972 
hygiëneset 

Art.nr.: 3.17.363.00*
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MSA left/RIGHT HIGH gehoorkap 
met hoofdband 

33
dB(A)

Geel - Art.nr.: 3.17.013.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren

Blauw
Art.nr.: 3.17.023.00

Wit
Art.nr.: 3.17.018.00*

Hygiëneset HIGH
Art.nr.: 3.17.028.00*

MSA left/RIGHT MEDIUM gehoorkap 
met helmbevestiging 

28
dB(A)

Wit - Art.nr.: 3.17.007.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren

Geel
Art.nr.: 3.17.002.00

Blauw
Art.nr.: 3.17.005.00

Hygiëneset MEDIUM
Art.nr.: 3.17.027.00*

MSA left/RIGHT MEDIUM gehoorkap 
met hoofdband 

28
dB(A)

Blauw - Art.nr.: 3.17.022.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren

Geel
Art.nr.: 3.17.012.00

Wit
Art.nr.: 3.17.017.00*

Hygiëneset MEDIUM
Art.nr.: 3.17.027.00*
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MSA EXC gehoorkap

27
dB(A)

3.17.040.00

26
dB(A)

3.17.030.00

EXC met hoofdband - Art.nr.: 3.17.040.00
• De oorbeschermer die zó comfortabel is dat u hem 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
• Regelbare hoofdband
• Slank model oorbeschermer
• Tweepuntsbevestiging
• Kleur: grijs

EXC 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.030.00

Hygiëneset EXC
Art.nr.: 3.17.040.10*

MSA HPE gehoorkap

32
dB(A)

3.17.025.00

31
dB(A)

3.17.035.00

HPE met hoofdband - Art.nr.: 3.17.025.00
• De HPE gehoorkap is 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
• Kan worden uitgerust met verschillende vizieren
• Instelbare hoofdband
• Demping van hoge en lage geluidsfrequentie
• Tweepuntsbevestiging
• Kleur: grijs

HPE 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.17.035.00*
Hygiëneset HPE

Art.nr.: 3.17.025.10*

MSA XLS gehoorkap

25
dB(A)

Art.nr.: 3.17.015.00
• 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
• Kleur: rood

Hygiëneset XLS
Art.nr.: 3.17.015.10*

MSA left/RIGHT HIGH gehoorkap met 
helmbevestiging

31
dB(A)

Geel - Art.nr.: 3.17.003.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en flexibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren

Blauw
Art.nr.: 3.17.004.00*

Wit
Art.nr.: 3.17.008.00

Hygiëneset HIGH
Art.nr.: 3.17.028.00*

catalogus2016_3.indd   264 10-04-17   12:04



GEHOORKAPPEN - PASSIEF

GEHOORBESCHERMING265

GEHOORKAPPEN - PASSIEF

Howard Leight Viking gehoorkap 

30
dB(A)

3.16.585.00

32
dB(A)

3.16.595.00

Viking V1 - Art.nr.: 3.16.585.00
• 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
• Diëlektrische constructie geschikt voor alle werkplekken

Viking V3
Art.nr.: 3.16.595.00

Hygiëneset Viking V1
Art.nr.: 3.16.686.00*

Hygiëneset Viking V3
Art.nr.: 3.16.688.00*

Moldex M6 613001 gehoorkap 

35
dB(A)

Art.nr.: 3.18.613.00
• Gehoorkap met hoofdband
• Hoge demping
• Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
• Stevige slijtvaste hoofdband
• Eenvoudig te reinigen
• Visco-elastische kussens, betere drukverdeling voor meer comfort
• Extra ruimte voor het oor
• Grippunt voor het verstellen op het hoofd
• Soepele verstelpunten
• Kleur: zwart

613502 hygiëneset
Art.nr.: 3.18.613.50*

Moldex M5/MX-7 gehoorkap 

34
dB(A)

3.18.612.00

31
dB(A)

3.18.614.00

M5 612001 met hoofdband - Art.nr.: 3.18.612.00
• Uitgebalanceerd comfort met goede demping
• Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
• Stevige slijtvaste hoofdband
• Eenvoudig te reinigen
• Visco-elastische kussens, betere drukverdeling voor meer comfort
• Grippunt voor het verstellen op het hoofd
• Soepele verstelpunten
• Kleur: blauw

MX-7 614001
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.18.614.00*
613502 hygiëneset

Art.nr.: 3.18.613.50*

Moldex M4 611001 gehoorkap 

30
dB(A)

Art.nr.: 3.18.611.00
• Gehoorkap met vlak profi el
• Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
• Stevige slijtvaste hoofdband
• Eenvoudig te reinigen
• Visco-elastische kussens, betere drukverdeling voor meer comfort
• Extra ruimte voor het oor
• Grippunt voor het verstellen op het hoofd
• Soepele verstelpunten
• Kleur: geel

611502 hygiëneset
Art.nr.: 3.18.611.50*
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Howard Leight Cool II-oorkussens 

Art.nr.: 3.16.790.00
• Absorberende beschermkussentjes om het gehele comfort en de hygiëne

te verbeteren
• Het dermatologisch geteste materiaal absorbeert haar gewicht in

vocht 15 keer en houdt de oren warm in koude en fris in warme
omstandigheden

• Passen op de meeste merken gehoorkappen in de markt
• Verpakt per vijf paar in een zakje
• Doosverpakking: 100 paar
• Kleur: wit

Howard Leight Clarity C1 gehoorkap 

26
dB(A)

3.16.621.00
3.16.620.00

25
dB(A)

3.16.617.00
3.16.620.00

Clarity C1 met hoofdband - Art.nr.: 3.16.617.00*
• Blokkeert lawaai, maar zorgt ervoor dat u mensen om u heen kunt

horen, evenals alarmen en andere waarschuwingssignalen
• Diëlektrische constructie die geschikt is voor alle werkplekken, in het

bijzonder in elektrische omgevingen
• Uniforme hoofdbanddruk voor alle afmetingen van hoofden levert beter

comfort voor langdurig dragen
• Snelklik-hoogte-instelling blijft gefi xeerd tijdens het dragen
• Inklik-oorkussens zorgen voor snelle en gemakkelijke vervanging
• Kleur: lichtblauw

Clarity C1H met 
helmbevestiging

Art.nr.: 3.16.621.00

Clarity C1F 
opvouwbaar

Art.nr.: 3.16.620.00

Hygiëneset Clarity 
C1/C1H/C1F

Art.nr.: 3.16.825.00*

Howard Leight Leightning L3 
gehoorkap 

34
dB(A)

3.16.616.00

31
dB(A)

3.16.616.10

Leightning L3 met hoofdband - Art.nr.: 3.16.616.00
• Air Flow Control voor optimale demping voor alle frequenties
• Inklik-oorkussens voor snelle en gemakkelijke vervanging
• Met schuim opgevulde hoofdband zorgt voor langdurig comfort
• Meerdere dempingniveuas voor gebruik in alle omstandigheden
• Telescopische hoogte-instelling
• Kleur: zwart

Leightning L3H 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.16.616.10*

Hygiëneset 
Leightning L3

Art.nr.: 3.16.695.00*

Howard Leight Thunder T2 gehoorkap 

30
dB(A)

3.16.609.00

33
dB(A)

3.16.612.00

Thunder T2 met hoofdband - Art.nr.: 3.16.612.00*
• Diëlektrische constructie die geschikt is voor alle werkplekken, in het

bijzonder in elektrische omgevingen
• Met Air Flow Control voor optimale demping voor alle frequenties
• Uniforme hoofdbanddruk voor alle afmetingen van hoofden levert beter

comfort voor langdurig dragen
• Snelklik-hoogte-instelling blijft gefi xeerd tijdens het dragen
• Inklik-oorkussens zorgen voor snelle en gemakkelijke vervanging
• Kleur: donkergroen

Thunder T2H 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.16.609.00

Hygiëneset Thunder 
T2/T2H

Art.nr.: 3.16.691.00*
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Howard Leight Sync gehoorkap 

29
dB(A)

Art.nr.: 3.16.666.00
• Digitale AM/FM-radio
• Er kunnen tien radio-stations worden geprogrammeerd en het

volumegeheugen kan voor iedere gebruiker persoonlijk worden ingesteld
• Lichtgewicht, slank oorkapontwerp voor meer comfort tijdens het dragen

gedurende de werkdag
• LCD-display
• Alle Sync-oorkappen hebben een 3,5 mm Aux-inputplug en verbindingskabel
• Wordt geleverd in blisterverpakking
• Kleur: zwart

Hygiëneset
Art.nr.: 3.16.698.00*

3M Peltor Protac III gehoorkap

32
dB(A)

3.20.422.00

31
dB(A)

3.20.423.00

26
dB(A)

3.20.420.00

25
dB(A)

3.20.421.00

Protac III met hoofdband - Art.nr.: 3.20.422.00
• De ProTac III Slim heeft een slankere schelp die uiterst geschikt is voor de

minder luidruchtige omgevingen
• Digitale niveauafhankelijke functie kan voor het horen van

omgevingsgeluid in vijf volume stappen worden aangepast om ervoor te
zorgen dat waarschuwingssignalen, alarmen, etc. goed hoorbaar zijn

• Een listen-only 3,5 mm aansluiting met stereo geluid om de headset aan
te sluiten op externe toestellen (beperkt tot 82 dB)

• 2 x AA batterijen. Goed voor ongeveer 100 uur gebruik
• Kleur: zwart  •  3M Peltor HY220 hygiëneset apart verkrijgbaar

Protac III 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.423.00

Protac III Slim 
met hoofdband

Art.nr.: 3.20.420.00

Protac III Slim 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.421.00

3M Peltor Worktunes Pro Radio 
gehoorkap

32
dB(A)

3.20.306.01
3.20.306.02

31
dB(A)

3.20.306.11
3.20.306.12

Worktunes Pro FM met hoofdband - Art.nr.: 3.20.306.01
• Beschermt tegen mogelijk schadelijke geluiden, terwijl u tegelijkertijd

naar muziek kunt luisteren
• FM of AM/FM-radioheadset met ingebouwde antenne
• Digitaal zenders zoeken en tot vijf zenders opslaan
• Spraakgestuurd menusysteem met aangekondigde frequenties
• 3,5 mm listen-only stereo-ingang voor aansluiting op externe toestellen
• Een headset, 2 x AA-batterijen worden meegeleverd
• Kleur: zwart
• 3M Peltor HY220 hygiëneset apart verkrijgbaar

Worktunes Pro FM 
helmbevestiging

Art.nr.: 3.20.306.11

Worktunes Pro  
AM/FM met hoofdband

Art.nr.: 3.20.306.02

Worktunes Pro 
AM/FM helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.306.12*

3M Peltor Optime Push To Listen 
gehoorkap

31
dB(A)

Art.nr.: 3.20.311.00
• Door op een knop aan de buitenkant van de kap te drukken kunt u

makkelijk met anderen praten in een rumoerige omgeving. Zo kunt u een
gesprek voeren zonder dat u de gehoorkap hoeft af te zetten

• De elektronische luisterfunctie is slechts in één kap ingebouwd. U drukt
op de knop om te luisteren, en opent daarmee de gehoorkap voor
communicatie

• De elektronische functie kan vanaf de tijd van het indrukken ongeveer
30 seconden duren, maar kan op elk gewenst moment in die 30
seconden uitgeschakeld worden

• Kleur: zwart/grijs

HY53 hygiëneset
Art.nr.: 3.20.311.90*
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MSA left/RIGHT CutOff Pro gehoorkap 

27
dB(A)

CutOff Pro met hoofband, blauw - Art.nr.: 3.17.091.00*
• Niveau-afhankelijke gehoorkap van een hoge kwaliteit en met een

natuurlijke geluidsreductie
• Maakt verbale communicatie en het duidelijk horen van geluidssignalen,

alarmen en andere belangrijke signalen mogelijk terwijl de
gehoorkappen worden gedragen

• Maakt face-to-face communicatie mogelijk terwijl men beschermd is
• Versterking van zwakke signalen via het elektronische systeem
• Batterijbespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
• AUX-ingang voor MP3-aansluiting of com-radio
• MSA hygiëneset t.b.v. left/RIGHT CutOff Pro apart verkrijgbaar

CutOff Pro met 
helmbevestiging, blauw
Art.nr.: 3.17.093.00*

CutOff Pro 
met hoofband, geel

Art.nr.: 3.17.090.00*

CutOff Pro met 
helmbevestiging, geel
Art.nr.: 3.17.092.00*

MSA left/RIGHT Dual Pro gehoorkap 

27
dB(A)

Dual Pro met hoofdband - Art.nr.: 3.17.095.00*
• Gehoorkap combineert een niveau afhankelijke functie met FM-radio
• Maakt veilig luisteren naar de radio mogelijk terwijl tegelijk

omgevingsgeluiden hoorbaar blijven
• Individuele aanpassing van de balans tussen de twee functies geeft de

mogelijkheid om de functionaliteit aan te passen aan de werkomgeving
• Push-to-listen functie voor gemakkelijke face-to-face communicatie
• Batterijbespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
• AUX-ingang voor MP3-aansluiting of com-radio
• Kleur: blauw

Dual Pro met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.096.00*

Hygiëneset
Art.nr.: 3.17.099.00

MSA left/RIGHT FM Pro gehoorkap 

27
dB(A)

FM Pro met hoofdband - Art.nr.: 3.17.085.00
• Uitgerust met een ingebouwde FM-radio-ontvanger die gebruik maakt

van de FM-band en een uitstekende radio-ontvangst en superieure
geluidskwaliteit garanderen

• Automatische afstemming en volumeregeling met drie gemakkelijk te
bedienen drukknoppen

• Batterij bespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
• AUX-ingang MP3-aansluiting of com-radio
• Geluidniveaus van microfoons en speakers zijn beperkt tot 82 dB(A)
• Kleur: blauw

FM Pro 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.086.00

Hygiëneset
Art.nr.: 3.17.099.00
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GEHOORKAPPEN - COMMUNICATIEGEHOORKAPPEN - ELEKTRONISCH

3M Peltor Alert Flex Headset 
gehoorkap 

32
dB(A)

3.20.309.00

31
dB(A)

3.20.309.50

Alert Flex Headset met hoofdband - Art.nr.: 3.20.309.00*
• Dankzij de niveau-afhankelijke functie worden harde geluiden gedempt

en zachte geluiden worden versterkt
• In beide oorkappen zit een microfoon die alle geluiden opvangt.

Voordat het geluid het oor bereikt, wordt de akoestische informatie
elektronisch geanalyseerd en verwerkt

• Automatische omschakeling van stereo naar mono wanneer het signaal
te zwak wordt

• FM/AM-omschakelaar en Flex-Headset
• Flex-snoeren voor verschillende soorten commuinicatieapparaten
• Kleur: rood

Alert Flex Headset 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.20.309.50*
HY81 hygiëneset

Art.nr.: 3.19.030.00

3M Peltor Lite-Com WS Bluetooth 
Headset gehoorkap  

31
dB(A)

Art.nr.: 3.20.407.58*
• Headsets met ingebouwde en programmeerbare two-way communicatie
• Toevoeging van een Bluetooth koppeling met onder meer een Dect,

GSM of MP3 speler
• 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

• De Lite-ComWS Headsets zijn voorzien van Bluetooth voor een directe
verbinding met bijvoorbeeld een mobiele telefoon

• Kleur: blauw

HY79 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.709.20

3M Peltor LiteCom Plus Headset 
gehoorkap 

34
dB(A)

3.20.407.07

33
dB(A)

3.20.407.08

LiteCom Plus Headset met hoofdband - Art.nr.: 3.20.407.07
• Gehoorbescherming en geïntegreerde communicatie in twee richtingen

tot op 69 kanalen en 121 subkanalen
• PMR 446 MHz
• Voorzien van nieuwe electronica voor optimale geluidsweergave
• Uitgebreid ‘multi level’ keuze menu
• Oplaadbare Li-ion batterij, batterij-indicator en PTT
• Kleur: blauw

LiteCom Plus Headset 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.20.407.08*
HY79 hygiëneset

Art.nr.: 3.19.709.20
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GEHOORKAPPEN - COMMUNICATIE

3M Peltor WS Headset Bluetooth 
gehoorkap

31
dB(A)

Art.nr.: 3.20.310.00*
• Draadloze verbinding met telefoon of radio bij gebruik van Bluetooth
• Goede verbinding tussen headset en telefoon tot op tien meter afstand
• Volume en antwoordknop op de gehoorkap
• 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
• Op beugel gemonteerde oortelefoons
• Kleur: blauw

HY79 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.709.20

3M Peltor WS Alert XP gehoorkap

29
dB(A)

Art.nr.: 3.20.314.00*
• Voorzien van een ingebouwde FM-radio-ontvanger (2G circuit)
• Niveau-afhankelijke functie waarmee schadelijke geluiden automatisch

gedempt worden en zachte omgevingsgeluiden versterkt kunnen worden
• Stelt gebruikers in staat om draadloos telefoongesprekken te hebben of

te luisteren naar hun favoriete muziek, zelfs in rumoerige omgevingen
door middel van Bluetooth ontvanger

• Super snelle tuning
• Met geluidsbegrenzer en echo-filterfunctie
• Werkt op 2 AA-batterijen (batterijen worden niet mee geleverd)
• Kleur: zwart

HY81 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.030.00
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Adembescherming is dus noodzakelijk indien er gevaar bestaat
voor het, via de ademhalingswegen, binnendringen van
schadelijke stoffen in het lichaam. Deze stoffen kunnen zowel
vast, vloeibaar als gasvormig zijn. Bescherming is ook nodig
indien het zuurstofgehalte van de ons omringende lucht daalt
beneden de 19%. In dit laatste geval zijn slechts de onafhankelijke
adembeschermingsmiddelen bruikbaar. Dit zijn middelen waarbij
de verse lucht via een slang of luchtfles naar het masker
of de kap wordt gevoerd. Het gebruik van adembeschermings-
middelen tijdens het werk is voor de drager een forse extra
belasting. Voordat men met bepaalde werkzaamheden begint,
verdient het de aanbeveling eerst op zoek te gaan naar
alternatieve middelen, voordat men besluit adembescherming in te
zetten.

Als er op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld
stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers
bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp verplicht
ademhalingsbescherming dragen.

Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden
in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke
adembescherming.

Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de verontreiniging uit de
lucht gefilterd. Dit heet afhankelijk, omdat de gebruiker voor de
lucht die hij inademt afhankelijk is van de omgevingslucht. Dit in
tegenstelling tot onafhankelijke adembescherming, waarbij schone
lucht wordt toegevoegd.

Er zijn verschillende soorten afhankelijke ademhalings-
bescherming. Ademhalingsbescherming bestaat uit een
filter en een masker.
Er zijn filters die stof tegenhouden, filters die gas/damp
tegenhouden, of beter gezegd absorberen en er zijn filters die
allebei tegenhouden: combinatiefilters. Filters kunnen worden
aangebracht in diverse maskers.

De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste
beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke voorkeur.
Maskers worden onderverdeeld in de volgende soorten:

• Onderhoudsvrije stofmaskers
• (Onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers
• 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 drie 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.

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.

 ADEMHALINGSBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Adembescherming is dus noodzakelijk indien er gevaar bestaat 
voor het, via de ademhalingswegen, binnendringen van 
schadelijke stoffen in het lichaam. Deze stoffen kunnen zowel 
vast, vloeibaar als gasvormig zijn. Bescherming is ook nodig 
indien het zuurstofgehalte van de ons omringende lucht daalt 
beneden de 19%. In dit laatste geval zijn slechts de onafhankelijke 
adembeschermingsmiddelen bruikbaar. Dit zijn middelen waarbij 
de verse lucht via een slang of luchtfl es naar het masker
of de kap wordt gevoerd. Het gebruik van adembeschermings-
middelen tijdens het werk is voor de drager een forse extra 
belasting. Voordat men met bepaalde werkzaamheden begint, 
verdient het de aanbeveling eerst op zoek te gaan naar 
alternatieve middelen, voordat men besluit adembescherming in te 
zetten.

Als er op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld 
stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers 
bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp verplicht 
ademhalingsbescherming dragen. 

Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden 
in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke 
adembescherming.

Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de verontreiniging uit de 
lucht gefi lterd. Dit heet afhankelijk, omdat de gebruiker voor de 
lucht die hij inademt afhankelijk is van de omgevingslucht. Dit in 
tegenstelling tot onafhankelijke adembescherming, waarbij schone 
lucht wordt toegevoegd.

Er zijn verschillende soorten afhankelijke ademhalings-
bescherming. Ademhalingsbescherming bestaat uit een 
fi lter en een masker. 
Er zijn fi lters die stof tegenhouden, fi lters die gas/damp 
tegenhouden, of beter gezegd absorberen en er zijn fi lters die 
allebei tegenhouden: combinatiefi lters. Filters kunnen worden 
aangebracht in diverse maskers.

De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste 
beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke voorkeur. 
Maskers worden onderverdeeld in de volgende soorten:

• Onderhoudsvrije stofmaskers
• (Onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers
• 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 drie 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.

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 defi niëren. 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.

ADEMHALINGSBESCHERMING 

catalogus2016_4.indd   273 10-04-17   12:13



274 

   INLEIDING

FFP1  Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte 
materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van 
verontreinigende stoffen: 4x de grenswaarde

FFP2   Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke 
stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van 
verontreinigende stoffen: 10x de grenswaarde

FFP3   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)

Om het verschil aan te geven tussen de concentratie van 
schadelijke stoffen binnen en buiten het fi ltermasker 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.

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 codering van een stofmasker heeft diverse extra aanduidingen. 
Als eerst een aanduiding waaruit blijkt of het masker herbruikbaar 
is, of niet. R staat voor ‘Re-usable particle fi ltering half-mask’ 
(herbruikbaar) en NR staat voor ‘Non Re-usable particle fi ltering 
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.

Als tweede hebben maskers die de Dolomiettest (duurzaamheidtest 
van het fi lter) hebben ondergaan een codering D. Deze test geeft 
aan dat het fi lter niet te snel ‘dichtslaat’ (verstopt). Een dergelijk 
masker mag meerdere keren worden gebruikt binnen een 8-urige 
werkdag.

Als laatste kunnen stofmaskers die ook een uitademventiel hebben 
vaak de codering V (valve) meekrijgen.

(Onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers

Bij halgelaatsmaskers is er een onderscheid te maken in 
onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers en niet onderhoudsvrije 
halfgelaatsmaskers.

Onderhoudsvrije 
halfgelaatsmaskers

Deze kant-en-klare 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 
fi lters die niet vervangen kunnen worden. 
Ze zijn ontworpen voor effectieve en 

comfortabele bescherming tegen een combinatie van gassen, 
dampen en stofdeeltjes. Ze zijn te gebruiken tot ze beschadigd 
zijn, de gasfi lters verzadigd raken of de stoffi lters verstopt raken.

Niet onderhoudsvrije 
halfgelaatsmaskers

Deze maskers bedekken mond, neus 
en kin. Ze worden uitgevoerd als 
enkel- en dubbelpatroon maskers. 
Maskers met twee fi lters 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. Er zijn twee typen, namelijk een masker met een bajonet 
aansluiting en een masker met DIN-genormaliseerde schroeffi lterbus 
(EN 148-1 norm).  

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 fi lters 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 fi lters, deze fi lters kunnen voorzien zijn van een bajonet 
aansluiting of 40 mm DIN schroefdraad aansluiting EN 148-1.

Filters t.b.v. half- en volgelaatsmaskers

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.

Gas- en dampfilters
Een gas en/of damp kan worden
afgevangen met een gas- en dampfilter. Een
gas- en dampfilter beschermt niet gelijktijdig
ook tegen stofdeeltjes, tenzij de gasfilter is
gecombineerd met een deeltjesfilter. Er zijn
verschillende soorten gas- en dampfilters.
Deze zijn afgestemd op een bepaald type
gas waar tegen ze bescherming bieden. Het
type gas- en dampfilter kunt u herkennen aan

de letter- en de kleurcode
(zie tabel hieronder).

Type Kleur-
markering Toepassing

A Bruin
Organische gassen en dampen met een 
kookpunt hoger dan 65°C

B Grijs
Anorganische gassen en dampen 
(met uitzondering van koolmonoxide)

E Geel
Zwaveldioxide en andere zure gassen en 
dampen

K Groen Ammoniak en organische ammoniaverbindingen

AX Bruin
Organische gassen en dampen met een 
kookpunt lager dan 65°C 

NO-P3 Blauw/wit Stikstofoxiden

Hg-P3 Rood/wit Kwikzilverdampen en deeltjes

CO Zwart Koolmonoxide

Reactor P3 Oranje/wit Radioactief jodium en deeltjes

SX Violet 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) 1.000 ppm (0,1%)

2 (gemiddelde capaciteit) 5.000 ppm (0,5%)

3 (hoge capaciteit) 10.000 ppm (1%)

De gasfilterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de
filteromschrijving, bijvoorbeeld B2, A1, ABEK2.

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.

 ADEMHALINGSBESCHERMING
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FFP1 Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte
materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van
verontreinigende stoffen: 4x de grenswaarde

FFP2 Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke
stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van
verontreinigende stoffen: 10x de grenswaarde

FFP3 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)

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.

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 codering van een stofmasker heeft diverse extra aanduidingen.
Als eerst een 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.

Als tweede hebben maskers die de Dolomiettest (duurzaamheidtest
van het filter) hebben ondergaan een 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.

Als laatste kunnen stofmaskers die ook een uitademventiel hebben
vaak de codering V (valve) meekrijgen.

(Onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers

Bij halgelaatsmaskers is er een onderscheid te maken in
onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers en niet onderhoudsvrije
halfgelaatsmaskers.

Onderhoudsvrije
halfgelaatsmaskers

Deze kant-en-klare 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 ontworpen voor effectieve en

comfortabele bescherming tegen een combinatie van gassen,
dampen en stofdeeltjes. Ze zijn te gebruiken tot ze beschadigd
zijn, de gasfilters verzadigd raken of de stoffilters verstopt raken.

Niet onderhoudsvrije
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. Er zijn twee typen, namelijk een masker met een bajonet
aansluiting en een masker met DIN-genormaliseerde schroeffilterbus
(EN 148-1 norm).

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.

Filters t.b.v. half- en volgelaatsmaskers

Ademhalingsbeschermingsmiddelen kunnen zijn voorzien van 
een stoffi lter, een gasfi lter of een combinatie van een stof- en een 
gasfi lter.

Stoffi lters
Behalve stofmaskers waarbij het hele 
masker uit fi ltermateriaal bestaat, zijn er 
ook verwisselbare stoffi lters. Een stoffi lter 
patroon of inlegfi lter, 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 fi lter in maskers 

gebruikt. De gebruiker kan dus, afhankelijk van het type stof, zelf 
kiezen welk type fi lter hij in het masker aan wil brengen.

Gas- en dampfi lters
Een gas en/of damp kan worden 
afgevangen met een gas- en dampfi lter. Een 
gas- en dampfi lter beschermt niet gelijktijdig 
ook tegen stofdeeltjes, tenzij de gasfi lter is 
gecombineerd met een deeltjesfi lter. Er zijn 
verschillende soorten gas- en dampfi lters. 
Deze zijn afgestemd op een bepaald type 
gas waar tegen ze bescherming bieden. Het 
type gas- en dampfi lter kunt u herkennen aan 

de letter- en de kleurcode 
(zie tabel hieronder).

Type Kleur-
markering Toepassing

A Bruin
Organische gassen en dampen met een 
kookpunt hoger dan 65°C

B Grijs
Anorganische gassen en dampen 
(met uitzondering van koolmonoxide)

E Geel
Zwaveldioxide en andere zure gassen en 
dampen

K Groen Ammoniak en organische ammoniaverbindingen

AX Bruin
Organische gassen en dampen met een 
kookpunt lager dan 65°C 

NO-P3 Blauw/wit Stikstofoxiden

Hg-P3 Rood/wit Kwikzilverdampen en deeltjes

CO Zwart Koolmonoxide

Reactor P3 Oranje/wit Radioactief jodium en deeltjes

SX Violet Specifi eke gassen en dampen

De gasfi lters 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) 1.000 ppm (0,1%)

2 (gemiddelde capaciteit) 5.000 ppm (0,5%)

3 (hoge capaciteit) 10.000 ppm (1%)

De gasfi lterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de 
fi lteromschrijving, bijvoorbeeld B2, A1, ABEK2.

Combinatiefi lters
De verschillende soorten gas- en 
deeltjesfi lters kunnen gecombineerd worden 
gebruikt, door het samenvoegen van twee 
verwisselbare fi lters of gecombineerd een 
onderdeel vormen van het masker. Indien 
combinatiefi lters worden gebruikt, neemt 
meestal de beschermingstijd af. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het zogenoemde ABEK-
fi lter dat is samengesteld uit een A-, een B-, 

een E- en een K-fi lter. Combinatiefi lters bevatten alle kleuren van 
de aanwezige aparte fi lters. Deze mogen nooit in wisselende 
werkomgevingen worden gebruikt en niet hergebruikt worden in 
verband met gevaar voor  mogelijke chemische reacties.

ADEMHALINGSBESCHERMING 
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Filter keuzetabel

De fi lteraanbevelingen 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.

 ADEMHALINGSBESCHERMING

catalogus2016_4.indd   276 10-04-17   12:13



 277

 INLEIDINGINLEIDING

Filter keuzetabel

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.

ADEMHALINGSBESCHERMING 

catalogus2016_4.indd   277 10-04-17   12:13



278 

   INLEIDING

Onafhankelijke 
adembescherming

Naast afhankelijke adembescherming 
bestaat er ook onafhankelijke 
adembescherming. Bij onafhankelijke 
adembescherming wordt schone lucht 
toegevoerd, bijvoorbeeld uit cilinders 
(ademlucht) of met slangen van buiten 
(slangentoestel). Onafhankelijke 

adembescherming kan een hogere beschermingsfactor halen, 
omdat de bescherming niet afhankelijk is van fi lters en de 
verontreinigde omgevingslucht. Bij het werken met ademlucht 
wordt schone lucht uit kunststofcilinders via een mondstuk door de 
gebruiker ingeademd. Nadeel hiervan is dat het gewicht van de 
fl essen het werk ook fysiek wat zwaarder maakt. De schone lucht 
kan ook van buiten (de verontreinigde ruimte) worden gehaald. 
De werknemers ademen dan via een gelaatsstuk en een slang 
schone lucht in. Deze lucht wordt onder lichte overdruk van buiten 
gepompt.

Wanneer men dus 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.

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 fi lter) 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.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
ademhalingsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de 
toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een 
overzicht van de belangrijkste normeringen:

 EN 1146:2005
 Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap 
voor vluchtdoeleinden

EN 12021:2014 Ademgas voor ademhalingstoestellen

EN 12941:1998 + A2:2008
Aangedreven fi lters gecombineerd met een 
helm of een kap

EN 12942:1998 + A2:2008
Aangedreven fi lters gecombineerd met 
volgelaatmastkers, halfgelaatmaskers of 
kwartgelaatmaskers

EN 136:1998 + C2:2007 Volgelaatsmaskers

EN 137:2006
Onafhankelijk ademluchttoestel met een 
volgelaatsmasker

EN 13794:2002
Onafhankelijke kringloopademhalingstoestellen 
voor vluchtdoeleinden

EN 138:1995
Zelfaanzuigende ademhalingsbeschermings-
middelen voor gebruik met volgelaatmaskers, 
halfmaskers of een mondstukgarnituur

EN 140:1998 Halfgelaatsmaskers en kwartmaskers

EN 143:2000 Deeltjesfi lters

EN 14387:2004 + A1:2008 Gas- en combinatiefi lters

EN 14593-1:2005
Slangentoestel voorzien van een ademhalings-
automaat - Deel 1: Toestel met een volgelaat-
masker

EN 14594:2005
Slangentoestel geschikt voor continu stromende 
samengeperste ademlucht 

EN 148-1:1999
Schroefdraad voor gelaatstukken - 
Deel 1: Standaardschroefdraadverbinding

EN 148-2:1999
Schroefdraad voor gelaatstukken - 
Deel 2: Centrale schroefkoppeling

EN 148-3:1999
Schroefdraad voor gelaatstukken - 
Deel 3: Schroefkoppeling M 45 3

EN 149:2001 + A1:2009
Filtrerende halfmaskers (stofmaskers) ter 
bescherming tegen deeltjes

EN 1827:1999 + A1:2009
Halfmaskers zonder inademventiel en met 
deelbare fi lters ter bescherming tegen gas of 
gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes

EN 402:2003

Door de longen aangestuurde onafhankelij-
ke persluchtademhalingstoestellen met een 
volgelaatmasker of mondstukgarnituur voor 
vluchtdoeleinden

EN 403:2004
Filtrerende toestellen met kap voor
vluchtdoeleinden bij brand

EN 405:2002 + A1:2009
Filtrerend halfmasker ter bescherming tegen 
gassen of gassen en stof

EN 529:2005
Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging 
en onderhoud

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment ademhalingsbescherming. 
Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen. 

Het merendeel van de artikelen in de catalogus

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.
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ADEMHALINGSBESCHERMING

Onafhankelijke
adembescherming

Naast afhankelijke adembescherming
bestaat er ook onafhankelijke
adembescherming. Bij onafhankelijke
adembescherming wordt schone lucht
toegevoerd, bijvoorbeeld uit cilinders
(ademlucht) of met slangen van buiten
(slangentoestel). Onafhankelijke

adembescherming kan een hogere beschermingsfactor halen,
omdat de bescherming niet afhankelijk is van filters en de
verontreinigde omgevingslucht. Bij het werken met ademlucht
wordt schone lucht uit kunststofcilinders via een mondstuk door de
gebruiker ingeademd. Nadeel hiervan is dat het gewicht van de
flessen het werk ook fysiek wat zwaarder maakt. De schone lucht
kan ook van buiten (de verontreinigde ruimte) worden gehaald.
De werknemers ademen dan via een gelaatsstuk en een slang
schone lucht in. Deze lucht wordt onder lichte overdruk van buiten
gepompt.

Wanneer men dus 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.

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.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep
ademhalingsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de
toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een
overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN 1146:2005
Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap 
voor vluchtdoeleinden

EN 12021:2014 Ademgas voor ademhalingstoestellen

EN 12941:1998 + A2:2008
Aangedreven filters gecombineerd met een 
helm of een kap

EN 12942:1998 + A2:2008
Aangedreven filters gecombineerd met 
volgelaatmastkers, halfgelaatmaskers of 
kwartgelaatmaskers

EN 136:1998 + C2:2007 Volgelaatsmaskers

EN 137:2006
Onafhankelijk ademluchttoestel met een 
volgelaatsmasker

EN 13794:2002
Onafhankelijke kringloopademhalingstoestellen 
voor vluchtdoeleinden

EN 138:1995
Zelfaanzuigende ademhalingsbeschermings-
middelen voor gebruik met volgelaatmaskers, 
halfmaskers of een mondstukgarnituur

EN 140:1998 Halfgelaatsmaskers en kwartmaskers

EN 143:2000 Deeltjesfilters

EN 14387:2004 + A1:2008 Gas- en combinatiefilters

EN 14593-1:2005
Slangentoestel voorzien van een ademhalings-
automaat - Deel 1: Toestel met een volgelaat-
masker

EN 14594:2005
Slangentoestel geschikt voor continu stromende 
samengeperste ademlucht 

EN 148-1:1999
Schroefdraad voor gelaatstukken - 
Deel 1: Standaardschroefdraadverbinding

EN 148-2:1999
Schroefdraad voor gelaatstukken - 
Deel 2: Centrale schroefkoppeling

EN 148-3:1999
Schroefdraad voor gelaatstukken - 
Deel 3: Schroefkoppeling M 45 3

EN 149:2001 + A1:2009
Filtrerende halfmaskers (stofmaskers) ter 
bescherming tegen deeltjes

EN 1827:1999 + A1:2009
Halfmaskers zonder inademventiel en met 
deelbare filters ter bescherming tegen gas of 
gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes

EN 402:2003

Door de longen aangestuurde onafhankelij-
ke persluchtademhalingstoestellen met een 
volgelaatmasker of mondstukgarnituur voor 
vluchtdoeleinden

EN 403:2004
Filtrerende toestellen met kap voor
vluchtdoeleinden bij brand

EN 405:2002 + A1:2009
Filtrerend halfmasker ter bescherming tegen 
gassen of gassen en stof

EN 529:2005
Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging 
en onderhoud

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment ademhalingsbescherming.
Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Het merendeel van de artikelen in de catalogus

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en

worden aangeduid met een *.

3M 8710 stofmasker FFP1 NR D 

Art.nr.: 4.98.710.00
• Cupvormig model
• Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
• Comfortabel, lichtgewicht, uit het gezicht
• Duurzame, indeukbestendige binnenkant
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 8312 stofmasker FFP1 NR D 
met uitademventiel met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.312.00
• Cupvormig model
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige
omstandigheden

• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem, de neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen

voor groter draaggemak
• Extra duurzame constructie van buitenschaal
• Het 3M geavanceerde Electret fi ltermateriaal zorgt ervoor dat dragers

gemakkelijk door het masker kunnen ademen voor een comfortabele
bescherming

• De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
• Dankzij de fl exibele textuurrand past hij comfortabel en goed
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 8310 stofmasker FFP1 NR D 

Art.nr.: 4.98.310.00
• Cupvormig model
• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem, de neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen

voor groter draaggemak
• Extra duurzame constructie van buitenschaal
• Het 3M geavanceerde Electret fi ltermateriaal zorgt ervoor dat dragers

gemakkelijk door het masker kunnen ademen voor een comfortabele
bescherming

• De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
• Dankzij de fl exibele textuurrand past hij comfortabel en goed
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

M-Safe 6100 stofmasker FFP1 NR D

Art.nr.: 4.05.610.00
• Cupvormig model
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel te dragen
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
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3M 8812 stofmasker FFP1 NR D 
met uitademventiel met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.812.00
• Cupvormig model
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een

comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige
omstandigheden

• Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
• Duurzame, indeukbestendige binnenkant
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 9913 stofmasker FFP1 NR D 

Art.nr.: 4.99.913.00
• Cupvormig model
• Beschermt uw luchtwegen op effectieve, comfortabele en hygiënische

wijze tegen stof, nevel en vervelende concentraties organische dampen
• Robuust cupontwerp, past op de meeste gezichten
• 3M geavanceerd Electret Filter, effectieve fi ltratie gecombineerd met

lage ademweerstand
• Carbonlaag biedt bescherming tegen vervelende concentraties

organische dampen (onder grenswaarde)
• Kleur: grijs
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M 9914 stofmasker FFP1 NR D 
met uitademventiel 

Art.nr.: 4.99.914.00
• Cupvormig model
• Beschermt uw luchtwegen op effectieve, comfortabele en hygiënische

wijze tegen stof, nevel en vervelende concentraties organische dampen
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige
omstandigheden

• Robuust cupontwerp, past op de meeste gezichten
• 3M geavanceerd Electret Filter, effectieve fi ltratie gecombineerd met

lage ademweerstand
• Carbonlaag biedt bescherming tegen vervelende concentraties

organische dampen (onder grenswaarde)
• Kleur: grijs
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M Aura 9310+ stofmasker FFP1 NR D 

Art.nr.: 4.99.310.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve

fi lterbescherming en tevens lagere ademweerstand en verbeterd
ademgemak en comfort

• Gevormd neuspaneel vormt zich goed naar contouren van ogen en
neus, geeft een goed gezichtsveld en verbetert compatibiliteit met
oogbescherming

• Innovatieve kinband zorgt er voor dat het masker makkelijk opgezet en
op het gezicht afgesteld kan worden

• Bovenpaneel met reliëf
• Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een

goede, comfortabele afdichting
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
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Moldex Smart 238501 stofmasker 
FFP1 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.385.00*
• Cupvormig model
• FFP Masker met comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig

op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Moldex Smart 238001 stofmasker 
FFP1 NR D

Art.nr.: 4.82.380.00*
• Cupvormig model
• FFP Masker met comfortabele neusafdichting
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig

op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

3M Aura 9312+ stofmasker FFP1 NR D 
met uitademventiel met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.312.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige
omstandigheden

• Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve
fi lterbescherming en tevens lagere ademweerstand en verbeterd
ademgemak en comfort

• Gevormd neuspaneel vormt zich goed naar contouren van ogen en 
neus, geeft een goed gezichtsveld en verbetert compatibiliteit met 
oogbescherming

• Innovatieve kinband zorgt er voor dat het masker makkelijk opgezet en
op het gezicht afgesteld kan worden

• Bovenpaneel met reliëf
• Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een

goede, comfortabele afdichting
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
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MSA Affi nity 2111 stofmasker 
FFP1 NR D met uitademventiel 

Art.nr.: 4.05.271.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel voor een koeler en prettig zittend masker
• Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
• Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren

aan
• Kleurcodering voor betere en snelle identifi catie van het type gelaatsstuk
• Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen

aan
• Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
• Hygiënische verpakking in zakformaat
• Kleur: wit/groen
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Moldex Classic 236515 stofmasker 
FFP1 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.365.00
• Cupvormig model
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• Het uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde

Moldex Classic 236015 stofmasker 
FFP1 NR D 

Art.nr.: 4.82.360.00
• Cupvormig model
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
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3M 8810 stofmasker FFP2 NR D

Art.nr.: 4.98.810.00
• Cupvormig model
• Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
• Comfortabel en lichtgewicht
• Duurzame, indeukbestendige schaal
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

M-Safe 4210 stofmasker FFP2 NR D
met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.421.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel om te dragen
• Per stuk verpakt
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

M-Safe 6210 stofmasker FFP2 NR D
met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.621.00
• Cupvormig model
• Uitademventiel
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel om te dragen
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

6210, blisterverpakking 
à 3 stuks

Art.nr.: 4.05.621.10

M-Safe 6200 stofmasker FFP2 NR D

Art.nr.: 4.05.620.00
• Cupvormig model
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel te dragen
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
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3M 8825+ stofmasker FFP2 R D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.825.00
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• 3M Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker

om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in
vochtige omstandigheden en in hitte

• Flexibele afdichting voor een gepersonaliseerde pasvorm bij
verschillende gelaatsvormen en maten

• Innovatief gebogen ontwerp, speciaal ontwikkeld voor een betere
afsluiting rond de neus

• Verstelbare hoofdbanden
• 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8322 stofmasker FFP2 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.322.00
• Cupvormig model
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige
omstandigheden

• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter

draaggemak
• Het 3M Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers gemakkelijk

door het masker kunnen ademen voor een comfortabele bescherming
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8320 stofmasker FFP2 NR D

Art.nr.: 4.98.320.00
• Cupvormig model
• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter

draaggemak
• Extra duurzame constructie van buitenschaal
• Het 3M Electret filtermateriaal zorgt ervoor dat dragers gemakkelijk

door het masker kunnen ademen voor een comfortabele bescherming
• De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
• Dankzij de flexibele textuurrand past hij comfortabel en goed
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 8822 stofmasker FFP2 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.822.00
• Cupvormig model
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een

comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige
omstandigheden

• Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
• Duurzame, indeukbestendige schaal
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

8822S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.003.00
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3M Aura 9322+ stofmasker FFP2 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.322.00
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een

comfortabelere bescherming
• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel
• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige,

uitgeademde lucht
• Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

9322+S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.007.00

3M Aura 9320+ stofmasker FFP2 NR D

Art.nr.: 4.99.320.00
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve

filterbescherming en tevens lagere weerstand voor ademhaling
• Ingenieus ontwerp met drie panelen, past daardoor op veel

verschillende gezichten
• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich

goed naar contouren van ogen en neus
• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet en op

het gezicht afgesteld worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige,

uitgeademde lucht door het bovenpaneel
• Hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven een

goede, comfortabele afdichting
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 9928 stofmasker FFP2 R D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.928.00
• Robuust schelp- en cupdesign: brandvertragend buitenoppervlak

vermindert het effect van lasspatten
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
•  Zachte binnenring voor gezichtsafdichting
• Speciaal ontworpen voor lastoepassingen om bescherming te bieden tegen

ozon- en lasdampen, en om verlichting te bieden voor hinderlijke geuren
• 3M Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker

om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in
vochtige omstandigheden en in hitte

• 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M 9925 stofmasker FFP2 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.925.00
• Robuust schelp- en cupdesign: brandvertragend buitenoppervlak

vermindert het effect van lasspatten
• Ontworpen voor lastoepassingen om bescherming te bieden tegen ozon- 

en lasdampen en om verlichting te bieden voor hinderlijke geuren
• 3M Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker

om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in
vochtige omstandigheden en in hitte

• 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

9925S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.010.00
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Moldex Classic 240515 stofmasker 
FFP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.405.00
• Cupvormig model
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Classic 240015 stofmasker 
FFP2 NR D

Art.nr.: 4.82.400.00
• Cupvormig model
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

uvex silv-Air 2210 stofmasker 
FFP2 NR D met uitademventiel 

Art.nr.: 4.70.221.00
• Cupvormig model
• Uitademventiel voor minimale uitademweerstand
• De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten

positie van het masker
• Flexibele en comfortabele neusbeugel
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

3M Aura 9422+ stofmasker FFP2 NR D 
met uitademventiel met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.422.00*
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Speciaal geschikt voor de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw, voor

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige
omstandigheden

• Zeer zichtbaar en metaal detecteerbaar, gemaakt zonder nietjes of
kleine afneembare delen

• Verborgen, afstelbare neusklem, wordt stevig op zijn plaats gehouden
binnen de lagen van het masker

• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profi el en vormt zich
goed naar contouren van ogen en neus

• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige,

uitgeademde lucht
• Gelaste hoofdbanden, houdt het masker stevig op zijn plaats en geeft

een goede, comfortabele afdichting
• Kleur: blauw
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
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Moldex Smart 243501 stofmasker 
FFP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.435.00*
• Cupvormig model
• FFP Masker met filtrerende laag van actiefkool
• Ideaal voor hinderlijke geuren
• Comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig

op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Air Plus 330501 FFP2 R D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.83.305.00
• Cupvormig herbruikbaar model
• Het masker kan langer dan één shift gebruikt worden
• Te reinigen gezichtsafsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en

huidvriendelijk TPE materiaal
• Zeer lage ademweerstand door vouwfilter technologie: 260% meer

filteroppervlak
• Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door  ActivForm
• Rondom lopende draagband met verstelbare clip voor snel, simpel en

veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Smart Solo 249501 stofmasker 
FFP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.495.00
• Cupvormig model
• FFP Masker met speciale hoofdband voor snel en gemakkelijk op- en

afzetten, zelfs met handschoenen
• Comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex Smart 248501 stofmasker 
FFP2 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.485.00
• Cupvormig model
• FFP Masker met comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig

op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
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MSA Affi nity 2120 stofmasker 
FFP2 NR D 

Art.nr.: 4.05.272.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
• Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren

aan
• Kleurcodering voor betere en snelle identifi catie van het type gelaatsstuk
• Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen

aan
• Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
• Hygiënische verpakking in zakformaat
• Kleur: wit/geel
• Inzetbaar tegenstofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

Moldex 310501 AIR stofmasker FFP2 
NR D met uitademventiel 

Art.nr.: 4.83.105.00*
• Cupvormig model
• FFP Masker met laagste ademweerstand door vouwfi lter technologie:

260% meer fi lteroppervlak
• Hoge fi ltercapaciteit, langere gebruiksduur
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• Individueel verpakt
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Comfortabele neusafdichting
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig

op- en afzetten
• Maat M/L
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde

MSA Affi nity 2121 stofmasker 
FFP2 NR D met uitademventiel 

Art.nr.: 4.05.273.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel voor een koeler en prettig zittend masker
• Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
• Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de

gezichtscontouren aan
• Kleurcodering voor betere en snelle identifi catie van het type gelaatsstuk
• Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen

aan
• Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
• Hygiënische verpakking in zakformaat
• Kleur: wit/geel
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
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3M 8835+ stofmasker FFP3 R D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.835.09
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een
• comfortabelere bescherming
• Flexibele afdichting voor een gepersonaliseerde pasvorm bij

verschillende gelaatsvormen en maten
• Innovatief gebogen ontwerp, speciaal ontwikkeld voor een betere

afsluiting rond de neus
• Gemakkelijk op en af te zetten
• Verstelbare hoofdbanden
• 4-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

3M 8833 stofmasker FFP3 R D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.98.833.00
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw
• Gevlochten hoofdbanden
• M-neusklem is snel en gemakkelijk rond de neus te vormen voor groter

draaggemak
• De superzachte kussenvoering zorgt voor een prettig gevoel
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

8833S, kleinverpakking à 5 stuks
Art.nr.: 4.79.004.00

M-Safe 6340 stofmasker FFP3 NR D
met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.634.00
• Cupvormig model
• Uitademventiel
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel om te dragen
• Instelbare hoofdbanden
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

6340 in blisterverpakking 
à 2 stuks

Art.nr.: 4.05.634.10

M-Safe 4310 stofmasker FFP3 NR D
met uitademventiel

Art.nr.: 4.05.431.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel
• Makkelijk te vormen neusbeugel
• Comfortabel om te dragen
• Per stuk verpakt
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
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De juiste pasvorm, 
beter beschermd.
3M™ 8835+ Stofmaskers.

De afdichting van een herbruikbaar 
masker, gecombineerd met vernieuwd 
hoogwaardig filtermateriaal voor de 
bescherming en comfort die u nodig heeft.

www.3MSafety.be/8835plus
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uvex silv-Air 7312 stofmasker 
FFP3 R D met uitademventiel 

Art.nr.: 4.70.731.20
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• Uitademventiel voor minimale uitademweerstand
• De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten

positie van het masker
• Flexibele en comfortabele neusbeugel
• Sluit perfect af rond de neus zonder de noodzaak om een neusbeugel in

te stellen
• 4-punts hoofdband voor een comfortabele, veilige pasvorm
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

3M Aura 9432+ stofmasker FFP3 NR D 
met uitademventiel 

Art.nr.: 4.99.432.00*
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Speciaal geschikt voor de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie
• 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor

een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige
omstandigheden

• Zeer zichtbaar en metaal detecteerbaar, gemaakt zonder nietjes of
kleine afneembare delen

• Verborgen, afstelbare neusklem, wordt stevig op zijn plaats gehouden
binnen de lagen van het masker

• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profi el en vormt zich
goed naar contouren van ogen en neus

• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige,

uitgeademde lucht door het bovenpaneel
• Gelaste hoofdbanden houden het masker stevig op zijn plaats en geven

een goede, comfortabele afdichting
• Kleur: blauw
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

3M Aura 9332+ stofmasker FFP3 NR D 
met uitademventiel met uitademventiel

Art.nr.: 4.99.332.00
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Met 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een

comfortabelere bescherming
• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profi el
• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige,

uitgeademde lucht door het bovenpaneel
• Hoofdbanden houden houdt het masker stevig op zijn plaats
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

9332+S, 
kleinverpakking à 5 stuks

Art.nr.: 4.79.008.00

3M Aura 9330+ stofmasker FFP3 NR D 

Art.nr.: 4.99.330.00*
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve

fi lterbescherming en tevens lagere ademweerstand
• Ingenieus ontwerp met drie panelen, past op veel verschillende

gezichten
• Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profi el en vormt zich

goed naar contouren van ogen en neus
• Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet en op

het gezicht afgesteld worden
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige,

uitgeademde lucht door het bovenpaneel
• Hoofdbanden houden houdt het masker stevig op zijn plaats
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

De juiste pasvorm,
beter beschermd.
3M™ 8835+ Stofmaskers.

De afdichting van een herbruikbaar
masker, gecombineerd met vernieuwd
hoogwaardig filtermateriaal voor de
bescherming en comfort die u nodig heeft.

www.3MSafety.be/8835plus
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Moldex Classic 255501 stofmasker 
FFP3 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.555.00
• Duurzaam FFP masker met bewezen vorm
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• De sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband voor snel, simpel en veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Smart 250501 stofmasker 
FFP3 NR D met uitademventiel

Art.nr.: 4.82.505.00
• Cupvormig model
• FFP masker met comfortabele neusafdichting
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in masker
• DuraMesh: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
• ActivForm: geen neusbeugel nodig
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig

op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

uvex silv-Air 2310/2312 stofmasker 
FFP3 NR D met uitademventiel 

silv-Air 2310 met uitademventiel - Art.nr.: 4.70.231.00
• Cupvormig model
• Uitademventiel voor minimale uitademweerstand
• De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten 

positie van het masker
• Flexibele en comfortabele neusbeugel
• 4-punts hoofdband voor een comfortabele, veilige pasvorm
• Goed te gebruiken in combinatie met uvex veiligheidsbrillen
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
• Model 2312 is gemaakt voor smallere gezichten

silv-Air 2312 (Small) met uitademventiel
Art.nr.: 4.70.231.20*
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MSA Affi nity 2131 stofmasker 
FFP3 NR D met uitademventiel 

Art.nr.: 4.05.274.00
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Uitademventiel voor een koeler en prettig zittend masker
• Dun en licht materiaal voor comfortabele pasvorm
• Voorgevormde neusklem past zich makkelijk aan de gezichtscontouren

aan
• Kleurcodering voor betere en snelle identifi catie van het type gelaatsstuk
• Elastische hoofdband past zich perfect aan verschillende gezichtsvormen

aan
• Gelaatsafdichting aan binnenzijde voor een betere pasvorm
• Hygiënische verpakking in zakformaat
• Kleur: wit/rood
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Air 350501 stofmasker 
FFP3 NR met uitademventiel

Art.nr.: 4.83.505.00
• Cupvormig model
• FFP Masker met zeer lage ademweerstand door vouwfi lter technologie:

260% meer fi lteroppervlak
• Te reinigen gezichtsafsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en

huidvriendelijk TPE materiaal
• Hoge fi ltercapaciteit, langere gebruiksduur
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Rondom lopende draagband met verstelbare clip voor snel, simpel en

veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Air 340501 FFP3 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.83.405.00
• Cupvormig herbruikbaar model
• Dit masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
• Te reinigen gezichtsafsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en

huidvriendelijk TPE materiaal
• Zeer lage ademweerstand door vouwfi lter technologie: 260% meer

fi lteroppervlak
• Hoge fi ltercapaciteit, langere gebruiksduur
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door  ActivForm
• Rondom lopende draagband met verstelbare clip voor snel, simpel en

veilig op- en afzetten
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Moldex Air 320501 FFP3 NR D 
met uitademventiel

Art.nr.: 4.83.205.00
• Cupvormig model
• FFP Masker met laagste ademweerstand door vouwfi lter technologie:

260% meer fi lteroppervlak
• Hoge fi ltercapaciteit, langere gebruiksduur
• Uitademventiel vermindert warmte en condens in het masker
• Individueel verpakt
• Sterke en duurzame DuraMesh structuur, houdt het masker vormvast
• Geen neusbeugel nodig door ActivForm
• Comfortabele neusafdichting
• Rondom lopende draagband met clipsluiting voor snel, simpel en veilig

op- en afzetten
• Maat: M/L
• Kleur: wit
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
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Moldex 110001 hygiënemasker 

Art.nr.: 4.81.100.00
• Hygiënemasker, geen ademhalingsbescherming
• Elastieke sluiting
• Vormvaste DuraMesh buitenschaal
• Kleur: wit

M-Safe hygiënemasker

Art.nr.: 4.05.100.00
• Neusbeugel
• Voorzien van elastiek
• Hygiënemasker, geen ademhalingsbescherming
• Verpakt per 50 stuks
• Doosverpakking: 20x50 stuks
• Kleur: wit
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Moldex 5000-serie halfgelaatsmaskers 

590401, FFA1B1E1K1 - Art.nr.: 4.85.904.00
• Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker
• Voorgemonteerd en gebruiksklaar
• Lichtgewicht tweecomponenten materiaal
• Comfortabel en ruim gezichtsveld
• Maat: M/L

598401, 
FFA1B1E1K1-P3 R D
Art.nr.: 4.85.984.00

517401, FFA1-P2 R D
Art.nr.: 4.85.174.00*

510401, FFA1
Art.nr.: 4.85.102.00*

Moldex CompactMask 
halfgelaatsmasker 

512001, FFA1-P2 R D  - Art.nr.: 4.85.120.00
• Uiterst compact halfgelaatmasker
• Onderhoudsvrij en gebruiksklaar
• Ruim gezichtsveld
• Onbegrensde bewegingsvrijheid
• Lichtgewicht en comfortabel
• Vouwfi lter technologie: laagste ademweerstand, lange gebruiksduur

523001,
FFA2-P3 R D

Art.nr.: 4.85.230.00

543001, 
FFA1B1E1K1-P3 R D
Art.nr.: 4.85.430.00

3M 4000-serie halfgelaatsmaskers 

4251, FFA1-P2 R D - Art.nr.: 4.94.251.00
• Filtert om te beschermen tegen fi jnstof, nevel op olie en waterbasis en

organische dampen
• Zachte, getextureerde gelaatsafdichting zorgt ervoor dat het masker

comfortabel zit
• Inademventielen langs beide zijden en grote, meerlagige koolstoffi lters

om de ademweerstand te verlagen, aangevuld met een parabolisch
uitademventiel met lage weerstand

• Het lage profi el zorgt voor een breed gezichtsveld
• Makkelijke en veilige aanpassing van de nekband en het hoofdharnas
• Gelaatsmasker is gemaakt van thermoplastisch elastomeer

4255, FFA2-P3 R D 
Art.nr.: 4.94.255.00

4277, FFA1B1E1-P3 R D
Art.nr.: 4.94.277.00

4279, FFA1B1E1K1-P3 R D 
Art.nr.: 4.94.279.00
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3M 6500 Standaard serie 
halfgelaatsmaskers halfgelaatsmaskers

6502 Standaard, maat M - Art.nr.: 4.96.502.00
• Siliconen gelaatsafdichting biedt comfort en stabiliteit met een zachte

maar stevige afdichting
• Behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte
• Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment

gas-, damp- en stoffi lters
• Aanpasbaar hoofdharnas met duurzame harnasriemen
• 3M Cool Flow uitademventiel voor meer comfort dankzij minder hitte en

vocht. Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de ademhaling

6501 Standaard, 
maat S

Art.nr.: 4.96.501.00*

6503 Standaard, 
maat L

Art.nr.: 4.96.503.00

3M 6000-serie halfgelaatsmaskers 

6200, maat M - Art.nr.: 4.96.200.00
• Met uitademventiel en gemakkelijk te bevestigen nekband
• Zacht, lichtgewicht elastomeermasker verzekert comfort
• V-vormige ophanging voor goede pasvorm en draagcomfort
• Tweezijdig fi lterdesign zorgt voor een verminderde ademweerstand, een

beter uitgebalanceerde pasvorm en een groter gezichtsveld
• Veilig, zeker bajonetkliksysteem voor plaatsing fi lters
• Makkelijk en veilig aanpasbaar
• Maskers kunnen ook worden gebruikt in combinatie met 3M systemen

met luchttoevoer voor extra gemak en fl exibiliteit

6100, maat S
Art.nr.: 4.96.100.00

6300, maat L
Art.nr.: 4.96.300.00

MSA Advantage 420 
halfgelaatsmasker 

Maat M - Art.nr.: 4.14.309.20
• Dubbele bajonetaansluiting en bandenstel voor makkelijk op- en afdoen
• Drop-down modus, hierdoor kan de gebruiker de adembescherming

verwijderen en veilig op de borst dragen terwijl hij hoofdbescherming
draagt

• Lock-down modus, biedt de gebruiker de optie van een vaste maat
• Het neusstuk is vervaardigd uit een stevig kunststof met een zachte

coating van siliconen
• Bandenstel uit één stuk met nekgespen en verstelbare hoofdband

Maat S
Art.nr.: 4.14.309.10*

Maat L
Art.nr.: 4.14.309.30

MSA Advantage 200 LS 
halfgelaatsmasker 

Maat M - Art.nr.: 4.14.302.00
• Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• Vervaardigd uit thermoplastisch rubber
• Met zijn gepatenteerde MultiFlex-systeem biedt de Advantage 200 LS

maximale bescherming en hoog draagcomfort
• De zachte, vormbare combinatie van rubber en plastic zorgt voor een

op maat gemaakte en drukvrije pasvorm, die zich direct aanpast aan de
unieke gezichtscontouren van de drager

• Voorgevormd Anthrocurve-neusstuk en verstelbaar bandenstel
• Gemakkelijk te reinigen

Maat S
Art.nr.: 4.14.301.00

Maat L
Art.nr.: 4.14.303.00

Zie pagina 305, 
307 en 309 voor de 
bijbehorende fi lters

Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende fi lters

Zie pagina 305, 
307 en 309 voor de 
bijbehorende fi lters

Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende fi lters
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Spasciani Duetta halfgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.250.00
• Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• Ideaal halfgelaatsmasker voor gebruik bij verf en pesticiden spuiten en

bij de behandeling van chemische producten
• Het masker zit comfortabel op het gezicht
• Het Duetta halfgelaatsmasker moet altijd gebruikt worden in combinatie

met de Spasciani 2000-serie filters

3M 7500-serie halfgelaatsmasker

7502, maat M - Art.nr.: 4.97.502.00
• Bajonetkliksysteem voor een groot aantal dubbele, lichtgewicht filters
• Siliconen rubber gelaatsstuk
• De verminderde ademweerstand van het uitademventiel reduceert de

opbouw van warmte in het masker en vergroot uw comfort
• 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
• Aan beide zijden gemonteerde filters zorgen voor een evenwichtiger

gevoel en beter gezichtsveld

7501, maat S
Art.nr.: 4.97.501.00

7503, maat L
Art.nr.: 4.97.503.00

3M 7000-serie halfgelaatsmaskers

7002, maat S/M - Art.nr.: 4.97.002.00
• Masker wordt 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. Masker kan ook
worden gebruikt met het 3M S-200 luchttoevoersysteem voor nog meer
gemak en flexibiliteit

• Lichtgewicht
• Flexibel systeem (uitvoerbaar met gas/damp en/of deeltjesfilters en met

luchttoevoer)
• Rubber gelaatsstuk
• Goede gewichtsverdeling

7003, maat M/L
Art.nr.: 4.97.003.00

3M 6500 QL-serie halfgelaatsmaskers

6502QL, maat M - Art.nr.: 4.96.505.00
• Halfgelaatsmasker met Quick Latch (QL) snelsluitmechanisme. Makkelijk

opzetten en afnemen bij het in- en uitlopen van verontreinigde zones
• Siliconen gelaatsafdichting biedt comfort en stabiliteit met een zachte

maar stevige afdichting
• Behoudt zijn vorm in omgevingen met grote hitte
• Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment

gas-, damp- en stoffilters
• Aanpasbaar hoofdharnas met duurzame harnasriemen
• 3M Cool Flow uitademventiel voor meer comfort dankzij minder hitte en

vocht. Minder uitademingsweerstand vergemakkelijkt de ademhaling

6501QL, maat S
Art.nr.: 4.96.504.00

6503QL, maat M
Art.nr.: 4.96.506.00

Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 305, 
307 en 308 voor de 
bijbehorende filters

catalogus2016_4.indd   297 10-04-17   13:37



HALFGELAATSMASKERS - MET BAJONETAANSLUITING

298ADEMHALINGSBESCHERMING

Moldex 8000-serie halfgelaatsmaskers

800201, maat M - Art.nr.: 4.88.002.00
• Maskergedeelte gemaakt van zacht en huidvriendelijk thermoplastisch

elastomeer (TPE)
• Radiale bevestiging, inademventiel bij iedere nieuwe cartridge
• Eenvoudig in onderhoud en makkelijk te reinigen
• Ontworpen voor verhoogd draagcomfort en verbeterd gezichtsveld
• Verwisselbare gasfilterpatronen met ingebouwd inademventiel bieden

bescherming tegen gassen en dampen
• Verwisselbare fijnstoffilterkussens bieden bescherming tegen stof, nevel

en rook

800101, maat S
Art.nr.: 4.88.001.00

800301, maat L
Art.nr.: 4.88.003.00

Moldex 7000-serie siliconen 
halfgelaatsmaskers

700501, maat M - Art.nr.: 4.87.005.00
• Herbruikbaar halfgelaatsmasker in siliconen uitvoering
• Zelfs bij lage temperaturen onder 10°C blijft het masker aangenaam

zacht. Bij hoge stralingswarmte of bij reinigen en desinfecteren met
temperaturen van 100°C en hoger, behoudt het masker ook zijn veilige
pasvorm

• De Easylock aansluiting maakt het mogelijk om de Easylock filters in alle
combinaties zonder adapter(s) te bevestigen

• Eenvoudig te onderhouden en te reinigen
• Ruime keuze Easylock filters beschikbaar

700401, maat S
Art.nr.: 4.87.004.00*

700601, maat L
Art.nr.: 4.87.006.00

Moldex 7000-serie halfgelaatsmaskers

700201, maat M - Art.nr.: 4.87.002.00
• Herbruikbaar halfgelaatsmasker in zacht huidvriendelijk hypoallergeen

TPE
• De Easylock aansluiting maakt het mogelijk om de Easylock filters in alle

combinaties zonder adapter(s) te bevestigen
• Eenvoudig te onderhouden en te reinigen
• Drop down optie, het masker kan tijdens onderbreking om de nek

gedragen worden
• Ruime keuze Easylock filters beschikbaar

700101, maat S
Art.nr.: 4.87.001.00

700301, maat L
Art.nr.: 4.87.003.00

Spasciani Duo halfgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.260.00
• Een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden

halfgelaatsmasker
• Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• Maskergedeelte gemaakt van zacht en huidvriendelijk thermoplastisch

elastomeer (TPE)
• Het Duo halfgelaatsmasker moet altijd gebruikt worden in combinatie

met de Spasciani 2000-serie filters

Zie pagina 305, 
307 en 308 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 305, 
306 en 309 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 305, 
306 en 309 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 304 
en 306 voor de 
bijbehorende filters
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MSA Advantage 410 
halfgelaatsmasker halfgelaatsmasker

Maat M - Art.nr.: 4.14.308.20
• Halfgelaatsmasker met enkelvoudige schroefdraad EN 148-1 aansluiting

en uniek bandenstel voor gemakkelijker op en afdoen
• Drop-down modus, hierdoor kan de gebruiker de adembescherming

verwijderen en veilig op de borst dragen terwijl hij hoofdbescherming
draagt en Lock-down modus, biedt de gebruiker de optie van vaste maat

• Plat bandenstel uit één stuk elimineert drukpunten op het hoofd wanneer
hoofdbescherming wordt gebruikt

• Aangeraden wordt om geen combinatiefi lters te gebruiken i.v.m. het
gewicht van de fi lters

Maat S
Art.nr.: 4.14.308.10*

Maat LMaat L
Art.nr.: 4.14.308.30

Spasciani ST85 halfgelaatsmasker 

Art.nr.: 4.17.400.00
• Halfgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden

halfgelaatsmasker
• De anatomische vorm van het masker en het hoofdbandenstel zorgen

voor een comfortabel zittend masker
• Aangeraden wordt om geen combinatiefi lters te gebruiken i.v.m. het

gewicht van de fi lters

Zie pagina 305 
em 307 voor de 
bijbehorende fi lters

Zie pagina 305 
en 307 voor de 
bijbehorende fi lters
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Moldex 9000-serie volgelaatsmaskers

900201, maat M - Art.nr.: 4.89.002.00
• Extreem lichtgewicht volgelaatsmasker weegt slechts 360 gram
• Frameloos panoramavenster met ruimzicht
• Maskergedeelte gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE
• Combineren met ruim programma EasyLock gas- en stoffilters, zonder

adapters te koppelen
• Eenvoudig te onderhouden en makkelijk te reinigen door geavanceerde

waterafstotende coating
• Eenvoudig op- en afzetten
• Brilmontuur (999802) voor in het masker is los te bestellen
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

900101, maat S
Art.nr.: 4.89.001.00*

900301, maat L
Art.nr.: 4.89.003.00

MSA Advantage 3200-serie 
volgelaatsmaskers

3221 Twin, maat M - Art.nr.: 4.14.304.20
• Volgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• De zachte afdichting van hypoallergeen siliconen zorgt voor een

drukvrije pasvorm
• Het grote, optisch gecorrigeerde zichtscherm zorgt voor een helder, niet-

vervormd zichtveld
• Het aantrekken van het masker gaat ongelooflijk snel, eenvoudig en

zonder pijnlijk getrek aan het haar. Het Advantage-bandenstel zorgt
voor een perfecte pasvorm van het gezichtstuk op het gezicht

• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

3211 Twin, maat S
Art.nr.: 4.14.304.10*

3231 Twin, maat L
Art.nr.: 4.14.304.30

3M 7907S volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.97.907.00
• Volgelaatsmasker van siliconenrubber met dubbele bajonetaansluiting
• Het masker kan ook worden gebruikt met het 3M S-200

luchttoevoersysteem voor nog meer gemak en flexibiliteit
• Zacht, plooibaar, niet-allergeen materiaal van het gelaatsstuk
• Twee filters voor een verminderde ademweerstand en verbeterde

gewichtsverdeling, resulterend in meer comfort
• Groot kras- en schokbestendig polycarbonaat venster
• Dubbele afdichtingsrand voor betere pasvorm
• Spreekdiafragma verbetert de communicatie
• Hoofdbandenstel met zes banden voor makkelijk instellen en een

betrouwbare pasvorm
• Zacht neusstukvoering voor meer comfort
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

3M 6000-serie volgelaatsmaskers

6800, maat M - Art.nr.: 4.96.800.00
• Volgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
• Uitademopening zorgt voor extra duurzaamheid en is gemakkelijk

schoon te houden
• Zacht en hypoallergeen gelaatsstuk van elastomeer
• 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
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 1)

6700, maat S
Art.nr.: 4.96.700.00*

6900, maat L
Art.nr.: 4.96.900.00







 

Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 305, 
307 en 309 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 304, 
306 en 308 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 305, 
306 en 309 voor de 
bijbehorende filters
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Spasciani TR 2002 Dupla 
volgelaatsmasker 

Art.nr.: 4.17.540.00
• TPE volgelaatsmasker met onderdruk
• EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting zit onder het Dupla

aansluitstuk
• Door het Dupla aansluitstuk kunnen fi lters uit de 2000-serie gebruikt

worden
• Het polycarbonaat vizier heeft een goed panoramisch gezichtsveld
• Het vijf banden bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker

gemakkelijk
• Draagriem
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

Spasciani TR 2002 volgelaatsmasker 

TR 2002 CL2 blauw TPE - Art.nr.: 4.17.535.00
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Volgelaatsmasker met onderdruk
• Het polycarbonaat vizier heeft een goed panoramisch gezichtsveld
• Het vijf banden bandenstel maakt snel op- en afzetten van het masker

gemakkelijk
• Voorzien van draagriem
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (art.nr. 4.17.535.00 is klasse 2 en

art.nr. 4.17.545.00 en 4.17.547.00 zijn klasse 3)

TR 2002 CL3 zwart 
neopreen

Art.nr.: 4.17.545.00*

2002 CL3 geel 
siliconen

Art.nr.: 4.17.547.00*

Spasciani TR 82 volgelaatsmasker 

TR 82 neopreen, PC vizier - Art.nr.: 4.17.520.00
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Het vizier heeft het een goed en breed gezichtsveld
• Het masker is voorzien van een 5-punts verstelbaar bandenstel
• Volgelaatsmasker met onderdruk en voorzien van spreekmembraan
• Met de draagriem kan het masker op de borst worden gedragen, klaar

om gebruikt te worden
• Luchtcirculatieventielen in het binnenmasker zorgen voor een condensvrij

vizier
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)

TR 82 siliconen, 
krasbestendig PC vizier
Art.nr.: 4.17.530.00

TR 82 neopreen, 
veiligheidsglas

Art.nr.: 4.17.515.00

TR 82 neopreen, 
krasbestendig PC vizier
Art.nr.: 4.17.510.00

Zie pagina 305, 
307 en 308 voor de 
bijbehorende fi lters

Zie pagina 305, 
307 en 308 voor de 
bijbehorende fi lters

Zie pagina 305, 
307 en 308 voor de 
bijbehorende fi lters
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VOLGELAATSMASKERS - MET SCHROEFDRAADAANSLUITING

MSA Advantage Single 
volgelaatsmasker

Advantage 3121, maat M - Art.nr.: 4.17.576.00*
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• De zachte afdichting van hypoallergeen siliconen zorgt voor een

drukvrije pasvorm
• Het grote, optisch gecorrigeerde gelaatsscherm zorgt voor een helder,

niet-vervormd zichtveld
• Het aantrekken van het masker gaat ongelooflijk snel, eenvoudig en

zonder pijnlijk getrek aan het haar
• Het Advantage-bandenstel zorgt voor een perfecte pasvorm van het

gezichtstuk op het gezicht
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)

Advantage 3131, maat L
Art.nr.: 4.17.575.00*

MSA Ultra Elite volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.580.00
• Ronde schroefdraad RD 40 verbinding (EN 148-1)
• Volgelaatsmasker voor 2-weg ademhalen (inadem en uitademventiel).

Voor ademluchttoestellen en ademluchtsystemen, ademluchtfilters en
turbo filteringtoestellen

• 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
• Het kinstuk heeft veel ruimte voor alle gezichtsvormen en maten
• Universele maat
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)

MSA 3S Basic Plus volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.570.10
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Het polycarbonaat vizier is krasbestendig en bijna onbreekbaar
• Het vizier heeft een goed gezichtsveld en is voorzien van een wit

afdichtraam en is eenvoudig te vervangen
• Een deel van de adapter is het geïntegreerde uitademventiel, die ook

wordt gebruikt voor spraakcommunicatie. Perfect geplaatst voor de
mond geeft het de stem effectief en begrijpelijk door

• Het 5-punts bandenstel met rolgespen maakt snel opzetten en afnemen
van het masker mogelijk, zonder voorafgaande instellingen

• Het masker is gemakkelijk te onderhouden. De onderdelen die
regelmatig moeten worden vervangen zoals ventielschijven, zijn
gemakkelijk toegankelijk

• Let op! Het masker is niet goedgekeurd voor gebruik door de brandweer
of als gelaatsstuk in combinatie met een onafhankelijk ademluchtoestel

• Universele maat
• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 2)

MSA 3S volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.570.00
• Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• De gelaatsafdichting is vervaardigd van een speciale

rubbersamenstelling, wat het zacht en comfortabel maakt
• Het brede afdichtingsvlak en een diepe kin-insteek waarborgen een

goede, comfortabele pasvorm en een goede afdichting
• De ruit is vervaardigd uit slagbestendig polycarbonaat en is gasdicht

ingeklemd in een 2-delig kunststof frame
• Het aansluitstuk bevat roldraadaansluiting of snelkoppeling,

inademventiel en spreekmembraan
• Het uitademventiel bevindt zich in het laagste punt van het masker.

Door de grote diameter is er sprake van een lage uitademweerstand
• De hoofdband is snel en eenvoudig in te stellen. 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

• Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 3)

Zie pagina 305, 
307 en 309 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 305, 
307 en 309 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 305, 
307 en 309 voor de 
bijbehorende filters

Zie pagina 305, 
307 en 309 voor de 
bijbehorende filters

catalogus2016_4.indd   303 10-04-17   12:13



FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS - STOFFILTERS

304ADEMHALINGSBESCHERMING

Moldex 8000-serie stoffilters

807001 stoffilter P2 R D - Art.nr.: 4.88.070.00
• Stoffilterhouder 809501 noodzakelijk voor montage op masker
• Filterhouder 809001 noodzakelijk voor montage op gasfilters
• Stoffilters met vouwfilter technologie: lagere ademweerstand, meer

draagcomfort
• Geschikt voor de 5000- en 8000-serie halfgelaatsmaskers

808001 stoffilter P3 R D
Art.nr.: 4.88.080.00

806001 stoffilter P1 R D
Art.nr.: 4.88.060.00*

3M 6000-serie stoffilters

6035 stoffilter P3 R - Art.nr.: 4.96.035.00
• De 3M 6035 en de 3M 6038 trapeziumvormige stoffilters combineren

excellente bescherming met uitstekend comfort en balans
• Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter

stevig vast zit
• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers

6038 combinatiefilter P3 R
Art.nr.: 4.96.038.00*

3M 5000-serie stoffilters

5911 stoffilter P1 R - Art.nr.: 4.95.911.00
• Trapezoïdaal gevormde filter beschermt tegen nevel op olie en

waterbasis en stof
• Zeer licht
• Lage ademweerstand
• Uitstekend gezichtsveld
• De 3M 501 houder wordt gebruikt om de filters op hun plek te houden
• Om de 3M stoffilters uit de 5000-serie alleen te gebruiken tegen

deeltjesbescherming, worden ze op het gelaatsstuk bevestigd met een
3M 603 verhoging en de 3M 501 houder

• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers

5925 stoffilter P2 R
Art.nr.: 4.95.925.00

5935 stoffilter P3 R
Art.nr.: 4.95.935.00

3M 2000-serie stoffilters

2125 stoffilter P2 R - Art.nr.: 4.92.125.00
• Lichtgewicht met een lage ademweerstand
• Dankzij het unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan het filter

eenvoudig op de plaats geklikt worden
• Belemmert niet het gezichtsveld
• Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter

stevig vast zit
• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers

2128 stoffilter P2 R
Art.nr.: 4.92.128.00

2135 stoffilter P3 R
Art.nr.: 4.92.135.00

2138 stoffilter P3 R
Art.nr.: 4.92.138.00
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FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS - STOFFILTERS

Spasciani  stoffilters

2030 stoffilter LD-P3 R, bajonet - Art.nr.: 4.18.000.00
• Filter met bajonetaansluiting
• De 2030 stoffilters zijn verpakt per vier stuks en de 100 stoffilters zijn

verpakt per twee stuks
• De 2030 stoffilters zijn geschikt voor de Duo en Duetta

halfgelaatsmaskers en 100 stoffilters zijn geschikt voor de TR 82, TR
2002 en ST85 maskers

100 stoffilter LD-P3 R, 
schroefdraad

Art.nr.: 4.18.295.00

MSA PlexTec stoffilter P3

Art.nr.: 4.18.652.00
• Standaard EN 148-1 schroefdraad aansluiting
• 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

• Verpakt per tien stuks
• Geschikt voor alle MSA maskers met EN 148-1 schroefdraad aansluiting

MSA Advantage stoffilter P3 R

Art.nr.: 4.18.625.00
• Filter met bajonetaansluiting
• Licht in gewicht, compact
• Biedt op het hoogste niveau goed presterend filter met een gering

gewicht
• Verpakt per twee stuks
• Geschikt voor de MSA Advantage 200 LS en MSA Advantage 3000

maskers

Moldex 9000-serie stoffilters

903001 stoffilter P3 R - Art.nr.: 4.89.030.00
• Zeer lage ademweerstand en hoge filtercapaciteit door vouwfilter

technologie
• Bevordert draagcomfort en vermindert vermoeidheid
• Door Easylock aansluiting direct te bevestigen aan het gelaatstuk of op

gasfilter zonder houders of adapters
• Geschikt voor de  Easylock 7000- en 9000-serie maskers

902001 stoffilter P2 R
Art.nr.: 4.89.020.00

901001 stoffilter P1 R
Art.nr.: 4.89.010.00*

catalogus2016_4.indd   305 10-04-17   12:13



FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS - GAS- EN DAMPFILTERS

306ADEMHALINGSBESCHERMING

Moldex 9000-serie gas- en dampfilters

910001 gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.89.100.00
• Eenvoudige montage door Easylock aansluiting
• Zonder adapters te combineren met Easylock stoffilters
• Geschikt voor de 7000- en 9000-serie maskers
• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop

920001 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.89.200.00

940001 gas- en 
dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.89.400.00

960001 gas- en 
dampfilter AX

Art.nr.: 4.89.600.00*

Moldex 8000-serie gas- en dampfilters

810001 gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.88.100.00
• Filterhouder 809501 is noodzakelijk voor montage filter op masker
• Te combineren met stoffilters, voor montage is filterhouder 809001

noodzakelijk
• Geschikt voor de 8000-serie maskers

820001 gas- en 
dampfilter A1B1E1

Art.nr.: 4.88.200.00*

850001 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.88.500.00

890001 gas- en 
dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.88.900.00

3M 6000-serie gas- en dampfilters 
met Service Life Indicator

6051i gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.96.001.00
• Deze filters zijn uitgevoerd met een Service Life Indicator. Deze

End of Service Life Indicator (ESLI) helpt gebruikers in bepaalde
werkomstandigheden met wanneer ze hun filters moeten vervangen

• De ESLI is bevestigd in de filter naast het actief kool. Omdat organische
dampen door de filter heen bewegen, zullen ze ook worden
geabsorbeerd in de ESLI

• Bajonetkliksysteem zorgt voor precieze en veiligere vergrendeling
• Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op

het masker
• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers

6055i gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.96.002.00

3M 6000-serie gas- en dampfilters

6051 gas- en dampfilter A1 - Art.nr.: 4.96.051.00
• Combineert een uitstekende bescherming met geweldig draagcomfort en

balans
• Bajonetkliksysteem zorgt voor precieze en veiligere vergrendeling
• Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op

het masker
• Zorgt voor een uitstekend gezichtsveld als gevolg van de unieke

aflopende vorm
• Geschikt voor de 6000- en 7000-serie half- en volgelaatsmaskers

6055 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.96.055.00

6057 gas- en 
dampfilter A1B1E1

Art.nr.: 4.96.057.00

6059 gas- en 
dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.96.059.00
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FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS - GAS- EN DAMPFILTERS

MSA 90 gas- en dampfilters met  
EN 148-1 schroefdraadaansluiting

90 gas- en dampfilter A2 - Art.nr.: 4.18.655.00
• Filters met EN 148-1 standaard schroefdraadaansluiting
• Robuuste metalen behuizing
• Geschikt voor de Advantage 410 halfgelaatsmasker, de Advantage

3000 volgelaatsmaskers, de 3S volgelaatsmaskers en de Ultra Elite
volgelaatsmaskers

• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop

90 gas- en 
dampfilter A2B2

Art.nr.: 4.18.656.00

90 gas- en 
dampfilter AXA2

Art.nr.: 4.18.658.00

90 gas- en dampfilter 
A2B2E2K1

Art.nr.: 4.18.670.00

MSA 201 gas- en dampfilters 
met bajonetaansluiting

201 gas- en dampfilter A2B2E1K1 - Art.nr.: 4.18.630.00
• Filters met bajonetaansluiting
• Eenvoudig te bevestigen met de bajonetsluiting en bieden een goede

bescherming
• De patronen klikken door hun lage uitsteeksel en inschuifaansluiting met

een enkele draaibeweging op hun plek
• Verpakt per twee stuks
• Geschikt voor de Advantage 200 LS en Advantage 3200 maskers

201 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.18.650.00

Spasciani gas- en dampfilters met  
EN 148-1 schroefdraadaansluiting

202 gas- en dampfilter AX - Art.nr.: 4.18.245.00
• Filters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Verpakt per vier stuks
• Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop

200 gas- en 
dampfilter A2

Art.nr.: 4.18.255.00

100 gas- en 
dampfilter K2

Art.nr.: 4.18.285.00

202 gas- en 
dampfilter A2B2E2K2
Art.nr.: 4.18.305.00

Spasciani 2030 gas- en dampfilters 
met bajonetaansluiting

2030 gas- en dampfilter A2 - Art.nr.: 4.18.005.00
• Filters met bajonetaansluiting
• Verpakt per vier stuks
• Geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers

2030 gas- en 
dampfilter A1B1

Art.nr.: 4.18.015.00*

2030 gas- en 
dampfilter A1B1E1K1
Art.nr.: 4.18.025.00
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FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS - COMBINATIEFILTERS

3M filterkits

5535 filterkit - Art.nr.: 4.95.535.00
• Om de levensduur van het masker te optimaliseren is het belangrijk de

filters tijdig te vervangen
• De 3M 5535 filterkit bevat: 4x 6055 A2 gas- en dampfilters,

8x 5935 deeltjesfilters en 2x 501 houders
• De 3M 5125 filterkit bevat: 4x 6051 A1 gas- en dampfilters,

8x 5925 deeltjesfilters en 2x 501 houders

5125 filterkit
Art.nr.: 4.95.125.00*

3M 6000-serie combinatiefilters

6098 combinatiefilter AX-P3 R - Art.nr.: 4.96.098.00
• Dankzij het 3M bajonetkliksysteem kan het filter voor een optimaal

gebruiksgemak eenvoudig op de plaats geklikt worden
• Typische industriële toepassingen voor filters zijn laboratoria en

deeltjestoepassingen
• Geschikt voor de de 6000- en 7000-serie volgelaatsmaskers

6099 combinatiefilter 
A2B2E2K2-P3

Art.nr.: 4.96.099.00

6096 combinatiefilter 
A1Hg-P3 R

Art.nr.: 4.96.096.00*

Spasciani combinatiefilters met  
EN 148-1 schroefdraadaansluiting

203 combinatiefilter A2B2E2K2-P3 R - Art.nr.: 4.18.365.00
• Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
• Verpakt per vier stuks
• Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop

202 combinatiefilter 
A2-P3 R

Art.nr.: 4.18.325.00

202 combinatiefilter 
A2B2-P3 R

Art.nr.: 4.18.375.00

203 combinatiefilter 
A2B2E2K2Hg-P3 R

Art.nr.: 4.18.380.00

Spasciani combinatiefilters met 
bajonetaansluiting

2050 combinatiefilter A2-P3 R - Art.nr.: 4.18.010.00
• Filter met bajonetaansluiting
• Verpakt per vier stuks
• Geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers

2040 combinatiefilter 
A1B1E1K1-P3 R

Art.nr.: 4.18.030.00

2040 combinatiefilter 
A1B1-P3 R

Art.nr.: 4.18.020.00*
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Honeywell combinatiefilters

Combinatiefilter A2B2E2K2-P3 - Art.nr.: 4.18.161.00
• Aluminium filters met RD40 aansluitsysteem (EN 148-1 aansluiting)
• Geschikt voor het N5400 volgelaatsmasker
• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop

Combinatiefilter 
A2-P3

Art.nr.: 4.18.173.00

Combinatiefilter 
A2B2-P3

Art.nr.: 4.18.175.00*

Combinatiefilter 
AX-P3

Art.nr.: 4.18.184.00*

Moldex combinatiefilters

923001 combinatiefilter A2-P3 R - Art.nr.: 4.89.230.00
• Door Easylock aansluiting direct te bevestigen aan gelaatstuk zonder

adapters
• Geschikt voor de Easylock 7000- en 9000-serie maskers

943001 combinatiefil-
ter A1B1E1K1-P3 R

Art.nr.: 4.89.430.00

912001 combinatiefilter 
A1-P2 R

Art.nr.: 4.89.120.00*

973001 combinatiefilter 
A1B1E1K1Hg-P3 R D
Art.nr.: 4.89.730.00*

MSA combinatiefilters met EN 148-1 
schroefdraadaansluiting

93 combinatiefilter A2-P3 R D - Art.nr.: 4.18.681.00
• Filters met EN 148-1 standaard schroefdraadaansluiting
• Geschikt voor de Advantage 410 halfgelaatsmasker, de Advantage

3000 volgelaatsmaskers, de 3S volgelaatsmaskers en de Ultra Elite
volgelaatsmaskers

• Meerdere filters verkrijgbaar, raadpleeg afdeling Verkoop

93 combinatiefilter 
A2B2E2K2Hg-P3 R D
Art.nr.: 4.18.685.00

93 combinatiefilter 
A2B2E2K1Hg-P3 R D
Art.nr.: 4.18.686.00

92 combinatiefilter 
A2B2E2K1-P2 R D

Art.nr.: 4.18.695.00*

MSA combinatiefilters met 
bajonetaansluiting

Combinatiefilter A2B2E1K1-P3 R - Art.nr.: 4.18.635.00
• De Advantage filters zijn eenvoudig te bevestigen met de bajonetsluiting

en bieden een goede bescherming
• De filters klikken door hun lage uitsteeksel en inschuifaansluiting met een

enkele draaibeweging op hun plek
• Verpakt per twee stuks
• Geschikt voor de Advantage 200 LS en Advantage 3200 maskers

Combinatiefilter 
A2-P3 R

Art.nr.: 4.18.651.00
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ACCESSOIRES HALF- EN VOLGELAATSMASKERS

3M 502 stoffilteraansluitstuk

Art.nr.: 4.90.502.00*
• 3M stoffilteraansluitstuk voor 2000-serie
• Aansluitstuk voor het bevestigen van het stoffilter boven op de gas- en

dampfilter
• Set à 2 stuks

3M 6885 vizierbeschermer 
volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.96.885.00
• Vizierbescherming voor volgelaatsmasker
• Te gebruiken voor de 6000-serie volgelaatsmaskers
• Beschermt het vizier van het volgelaatsmasker
• Verpakt per 100 stuks

3M 501 filterhouder

Art.nr.: 4.90.501.00
• Filterhouder om stoffilters te monteren op gas- en dampfilters
• Ook te gebruiken in combinatie met filterhouder 603 om stoffilters direct

te monteren op 3M half- en volgelaatsmaskers
• Kleur: transparant

3M 0105 maskerreiniger

Art.nr.: 4.90.200.00
• Vochtige doekjes waarmee u het masker kunt reinigen en verfrissen

zonder dit te beschadigen
• Doekjes per stuk verpakt
• Doos à 40 stuks
• Kleur: wit
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MSA Advantage opbergbus

Art.nr.: 4.17.370.00
• Plastic 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

• Inclusief draagbanden
• Kleur: zwart

3M 0106 draagtas t.b.v. 
halfgelaatsmaskers

Art.nr.: 4.90.106.00*
• Draagtas is ontworpen om 3M halfgelaatsmaskers en benodigdheden

(filters) mee te nemen
• De tas kan over de schouder of rond het middel worden gedragen
• Kleur: zwart

3M witte opbergemmer t.b.v. 
volgelaatsmasker

Art.nr.: 4.90.140.00
• Emmer om uw volgelaatsmasker in te bewaren
• Kleur: wit

3M 603 houder stoffilter

Art.nr.: 4.90.603.00*
• 3M houder voor 5000-serie stoffilter
• Houder om stoffilter direct op een 3M half- of volgelaatsmasker te

kunnen dragen
• Kleur: grijs
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ACCESSOIRES HALF- EN VOLGELAATSMASKERS

Moldex 809501 stoffilterhouder 
t.b.v. 8000-serie

Art.nr.: 4.88.095.00
• Geschikt voor 8000-serie halfgelaatsmaksers
• Filterhouder om stoffilters direct op het masker te monteren

Moldex 809001 filterhouder t.b.v. 
5000- en 8000-serie maskers

Art.nr.: 4.88.090.00
• Filterhouder t.b.v. 5000- en 8000-serie maskers
• Filterhouder om stoffilters te monteren op gas- en dampfilters

Moldex 809301 hersluitbare 
opbergbox

Art.nr.: 4.88.093.00
• Hersluitbare luchtdichte opbergbox met beschrijfbare ruimte voor

halfgelaatsmaskers
• Kleur: transparant

MSA heuptas t.b.v. Advantage 200 LS 
halfgelaatsmasker

Art.nr.: 4.17.375.00*
• De heuptas is van licht materiaal met een zichtvenster, inclusief

draagriem voor het opbergen en meedragen van een Advantage 200
LS halfgelaatsmasker

• Er is ruimte voor de Advantage 200 LS inclusief twee combinatiefilters
• Kleur: zwart
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3M S-Serie Hoofdkappen 3M M-Serie Hoofdkappen

3M  Motoraangedreven Ademhalingssystemen 3M  Systemen met luchttoevoer

3M
S-133/333G
Hoofdkappen

3M
TR-300+ 
Motorunit

3M
S-433/533
Hoofdkappen met
schouderbedekking

3M
TR-600 
Motorunit

3M
S-655/657/
757/855E
Premium
hoofdkappen met
schouderbedekking

3M Jupiter
Motorunit

3M
M-106/107 
Vizieren

3M
V-100E 
Koelings-
regelventiel

3M
M-306/307
Helmen

3M
V-200E 
Verwarmings-
regelventiel

3M
M-406/407
Helmen met
schouder -
bedekking

3M
V-500E
Regelventiel

Modulair betekent veelzijdig. 
Selecteer makkelijk uw systeem. 

1 |  Kies een hoofdkap

3 |  Kies een systeem 

3M  BT-Serie Ademslangen

2 |  Selecteer de juiste ademslang

3M  BT-20 S/L 
Ademslang

3M   BT-30
Ademslang* in lengte aanpasbaar

3M  BT-40 
Duurzame ademslang

*BT-30  is niet goedgekeurd voor gebruik met de M-400 hoofdkap of TR-600 Motorunit combinaties. BT-20 S/L of BT-40 ademslangen dienen hierbij gebruikt te worden.

4 |  Kies de bijbehorende accessoires: 
Indien u keuze heeft gemaakt uit een systeem, dan heeft u per systeem een keuze uit 

op de volgende pagina's of kunt u opvragen bij afdeling Verkoop.
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AFHANKELIJKE ADEMHALINGSSYSTEMEN

3M Versaflo TR-315E starterkit 
motorunit

Art.nr.: 4.38.500.00
• Deze kit bevat de TR-302E motor unit, stofdeeltjesfilter, standaard

riem, hoge capaciteits batterijpack, batterijladerkit, zelfaanpassende
ademhalingsslang en luchtstroomindicator

• Gebruiksvriendelijk, veelzijdig ademhalingssysteem voor omgevingen
met deeltjes

• De unit is beduidend lichter en dunner dan de bestaande motorunits 3M
• Omdat hij zo smal is, is hij goed te gebruiken in krappe ruimtes
• Bescherming tegen deeltjes
• Eenvoudig af te stellen en te onderhouden
• Hoorbaar en visueel alarm voor lage luchtstroom en lage batterijspanning
• Indicator voor batterij opladen
• Via een venster op de unit kan er direct gezien worden welk filter er

geïnstalleerd is
• Levensduur batterij: 5-6 uur (spaarbatterij), 10-12 uur (batterij met hoge

capaciteit)
• Type batterij: Li-ion

3M TR-602E Versaflo motorunit

Art.nr.: 4.38.564.00*
• Bevat debiet indicator TR-971 en vonkenvanger TR-662 (x2). Hier zit

geen filter, riem, batterij of oplader bij
• Te combineren met de andere 3M Versaflo componenten
• Comfortabele luchtstroom. Drie debieten om tussen te kiezen
• Tijdens het gebruik toont het scherm de laadstatus van de batterij en de

deeltjeslading
• Elektronisch visueel, geluids- en trillingsalarm wanneer de batterij bijna

leeg is en/of er te weinig debiet is
• Twee opties voor de riem: De Easy-clean riem met vlakke oppervlakken

dat grondige reiniging eenvoudig maakt en de extra duurzame riem
voor werk in hete of ruwe omgevingen biedt langere levensduur en is
vonk- en vlamwerend

• Inlaatdoppen voor volledige onderdompeling en reiniging, voldoet
aan de normen IP54 en IP67 voor gebruik in decontaminatiedouche
en tijdelijke onderdompeling indien gebruikt met reinigings- en
opslagdoppen

• Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar,
raadpleeg de afdeling Verkoop

3M Jupiter 085-00-10P motorunit

Art.nr.: 4.38.015.00
• Volledig compatibel met alle 3M Versaflo vizierhelmen/hoofdkappen en

ademslangen
• Beschermt uw luchtwegen tegen stof en gassen
• Een geïntegreerd akoestisch en visueel alarm geeft aan of de luchtstroom

naar de hoofdkap te laag wordt of als de batterij bijna leeg is
• De unit heeft een AAN/UIT-schakelaar met besturingsmodule
• Aansluiting voor ademslang
• Comfortabele ontsmetbare riem voor een beter draagcomfort en

gemakkelijke reiniging
• Filteraansluiting en vijf verschillende filtertypes
• Kan in de douche gedragen worden tijdens de ontsmetting
• Kan in explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt worden
• Intelligente batterijlader om batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan
• Type batterij: NiMH
• Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar,

raadpleeg de afdeling Verkoop

3M Jupiter JP-RTU-1 starterspakket

Art.nr.: 4.38.000.00
• Dit pakket 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

• De Jupiter motorunit is volledig compatibel met alle 3M Versaflo
vizierhelmen/hoofdkappen en ademslangen

• Een geïntegreerd akoestisch en visueel alarm geeft aan of de luchtstroom
naar de hoofdkap te laag wordt of als de batterij bijna leeg is

• De unit heeft een AAN/UIT-schakelaar met besturingsmodule
• Aansluiting voor ademslang
• Comfortabele ontsmetbare riem voor een beter draagcomfort en

gemakkelijke reiniging
• Filteraansluiting
• Kan in de douche gedragen worden tijdens de ontsmetting
• Kan in explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt worden
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Honeywell Compact Air motorunit 

Bajonet aansluiting - Art.nr.: 4.30.145.00
• Door zijn compacte constructie met afzonderlijke batterij, kan deze unit

eenvoudig en comfortabel gedragen worden
• Wordt geleverd met een comfortabele rugsteun, die het gewicht

gelijkmatig over de rug verdeelt
• Het ventilatordeel en de batterij zijn apart van elkaar verwisselbaar
• Zowel de batterij als de motor zijn waternevelbestendig en kunnen

zodoende gemakkelijk ontsmet worden
• Het systeem is spatwaterdicht en wordt geleverd in een koffer inclusief

ventilator plus riem, oplaadbare batterij en oplader, een spiraalslang
van 0,8 meter, een Flow indicator, zekering 1.6A en afsluitdop

Schroefdraad aansluiting
Art.nr.: 4.30.130.00*

Spasciani TM 1702 PAPR motorunit

Art.nr.: 4.17.505.00*
• Kan worden gebruikt in combinatie met twee 100 P3 of 203

A2B2-P3 filters (apart te bestellen) die direct op de schroefaansluiting
bevestigd kunnen worden

• Is in combinatie met het TR 2002 CL2 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
• Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar,

raadpleeg de afdeling Verkoop

MSA OptimAir 3000 motorunit

3000 - Art.nr.: 4.35.020.00*
• Beschermt tegen gevaarlijke stoffen, gassen en dampen. De

luchtslangaansluiting bevindt zich parallel aan uw rug om de slang dicht
bij uw lichaam te houden en de afgeronde hoeken voorkomen scheuren

• Inhoud unit 3000: 130 L volumestroom, NiMH accu, laadapparaat en
comfort gordel

• Inhoud unit 3000 A: 160 L volumestroom, OptimAir masker m/slang,
deeltjesfilter (pak van 10), NiMH accu, laadapparaat en Decon gordel

• Inhoud unit 3000 EX: Unit met 130 L volumestroom, NiMH EX accu,
laadapparaat en comfortgordel. Deze unit is voorzien van ontsteking
vrije onderdelen voor gebruik in mogelijk explosieve (ATEX) omgevingen

3000 A
Art.nr.: 4.35.021.00*

3000 EX
Art.nr.: 4.35.022.00*

3M Versaflo TR-302E motorunit

Art.nr.: 4.38.501.00*
• De lichtgewicht 3M Versaflo TR-302E motorunit is een

gebruiksvriendelijk, veelzijdig ademhalingssysteem voor omgevingen
met deeltjes

• Met zijn compacte, goed uitgebalanceerd ontwerp voldoet de Versaflo
TR-302E unit qua ademhalingsbescherming voor veelgebruikers
uitstekend

• Omdat hij zo smal is, is hij goed te gebruiken in krappe ruimtes
• Bescherming tegen deeltjes
• Eenvoudig af te stellen en te onderhouden
• Hoorbaar en visueel alarm voor lage luchtstroom en lage batterijspanning
• Indicator voor batterij opladen
• Via een venster op de unit kan er direct gezien worden welk filter er

geïnstalleerd is
• Levensduur batterij: 5-6 uur (spaarbatterij), 10-12 uur (batterij met hoge

capaciteit)
• Type batterij: Li-ion
• Vele onderdelen en accessoires zijn apart verkrijgbaar,

raadpleeg de afdeling Verkoop
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Honeywell Clearflow 3 
persluchtsysteem

Draagbaar - Art.nr.: 4.35.111.00*
• Filtereenheden voor luchttoevoer met drie elemementen en twee

CEJN-aansluitingen
• Zeer sterk ontwerp voor langere levensduur van het product
• Hoge filtercapaciteit voor optimale bescherming
• Kan worden gebruikt voor maximaal vier personen of twee personen die

spuitpistolen gebruiken
• Luchtstroom tot 1600 l/min
• Bescherming tegen deeltjes door zeer efficiënte coalescerende filter

(filtratie tot 0,01 micron)
• Actief koolstoffilter met grote capaciteit

Wandmontage
Art.nr.: 4.35.110.00*

Spasciani ACS 952 persluchtsysteem

Art.nr.: 4.17.507.00*
• 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

3M Aircare filtereenheid

Art.nr.: 4.40.315.00*
• Voert lucht van hoge kwaliteit aan uit een externe bron van perslucht

waaruit water- en olieresten, vaste deeltjes en geuren zijn verwijderd
• De unit elimineert ook condensatie en vervuiling binnen in het

verluchtingssysteem voor de lucht naar de gebruiker gevoerd wordt
• Een drietrapsfiltersysteem verwijdert deeltjes, water- en oliedruppels en

koolstofdampen
• Eenvoudige, vastschroefbare elementen voor eenvoudig en veilig onderhoud
• Halfautomatische afvoeren legen de schalen in de eerste en tweede stap

wanneer de overdruk uit het systeem wordt weggenomen
• Stevige constructie met aluminium schaal voor meer stevigheid
• Drukverschilmeter geeft aan wanneer de filter van de tweede trap moet

worden vervangen/gecontroleerd
• Biedt luchtstroom bij overschrijding van 1200 liter per minuut
• Meerdere gebruikers/gereedschap, tweerichtings- en

drierichtingsspruitstukken beschikbaar

3M S-200+ verseluchtsysteem

Art.nr.: 4.90.201.00
• Comfortabel en veelzijdig ademhalingssysteem met luchttoevoer voor

gebruik met de 6000-, 6500- en 7000-series maskers
• Kan gebruikt worden als standaard verse luchtsysteem of in ‘dual mode’

met filter in gevallen waar de luchttoevoer kan worden verbroken
• Dubbel actie koppeling om het risico van per ongeluk loskoppelen te

minimaliseren en een verstelbare regelknop om de luchtstroom te regelen
• Gemakkelijk te onderhouden, reserve onderdelen zijn gemakkelijk en

snel te vervangen
• Gebalanceerd systeem voor een constant stroom van lucht langs het

gezicht voor een betere koeling en comfort
• Regelbare luchttoevoer met verstelbare regelknop
• De S-200+ bevat een Flow Check Bag die ervoor zorgt dat er een test

gedaan kan worden voor gebruik om ervoor te zorgen dat de juiste
hoeveelheid lucht in de kap geblazen wordt

• Onopvallende ademslang met kleine diameter voor ongehinderde
bewegingsvrijheid

• Gemakkelijk aan te sluiten, krachtig bajonetkliksysteem om aan te sluiten
op gelaatsmasker en filter
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MSA AirGo Compact ademluchttoestel
Art.nr.: 4.14.400.00* 

• 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)

Vele onderdelen en accessoires zijn apart
verkrijgbaar, raadpleeg de afdeling Verkoop
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VLUCHTMASKERS

MSA S-Cap vluchtmasker 

S-Cap in kartonnen doos - Art.nr.: 4.14.250.10
• Voorzien van een duidelijk zichtbare felgele kap, met een brede ruit
• Het fi lter beschermt tegen talloze verontreinigingen
• 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
• Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
• Inzetduur van 15 minuten

S-Cap in
lichtrefl ecterende muurbox

Art.nr.: 4.14.250.00
S-Cap in tas

Art.nr.: 4.14.253.00*

MSA miniSCAPE vluchtmasker 

Art.nr.: 4.14.280.00
• Met het modernste fi ltermedium, TabTec technologie, is de miniSCAPE

een vluchttoestel voor eenmalig gebruik, met een inzetduur van
vijf minuten en een comfortabel siliconen mondstuk en een neusclip

• Voorzien van 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
• Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
• Het is ondergebracht in een esthetisch en robuuste transparante

draagcontainer
• Beschermt tegen talloze toxische gassen

MSA MSR vluchtmasker 

MSR 2 vluchtmasker - Art.nr.: 4.14.240.10
• Verpakt in een robuuste draagcontainer met riemclip
• Goed passend halfgelaatsmasker met hoofdbandenstel met snelgespen
• Geschikt voor bevestiging aan de riem van een gebruiker
• Inzetduur van 15 minuten
• Verpakt in kunststof doos voor riem- of muurbevestiging
• Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
• 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 deeltjesfi lter

MSR 1 vluchtmasker
Art.nr.: 4.14.240.05*

Honeywell Evamasque Din 
vluchtmasker 

Art.nr.: 4.14.205.00*
• Halfgelaatsvluchtmasker voor evacuatie uit chemische omgevingen
• Comfortabel en eenvoudig en veilig te gebruiken
• Compact en licht en eenvoudig te dragen aan een gordel
• Visueel comfort
• Levensduur tot 12 jaar (4 jaar zonder service of twee fi ltervervangingen

tijdens de maximale bewaarperiode)
• Inzetduur van 15 minuten
• Voorgevormd halfgelaatsmasker in zwart EPDM, elastomeer hoofdband,

siliconen en neopreen ventielen
• Niet te gebruiken bij kans op zuurstoftekort
• Biedt bescherming tegen gevaarlijke gassen van het type A, B, E en K
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VLUCHTMASKERS   DRAAGBARE GASDETECTIE

Draagbare gasmeetapparaten en personenmonitors kunnen 
worden ingedeeld in drie toepassingsgebieden:

1. Brandbare gassen
Er zijn drie elementen die samen dienen te komen om brandbaar
gas te ontsteken:
1. Brandstof of brandbaar gas
2. Hitte of ontstekingsbron
3. Zuurstof om verbranding te ondersteunen

Dit wordt ook wel de driehoek van het vuur genoemd. Als u één 
van deze elementen uitsluit, kan geen ontsteking of explosie 
plaatsvinden. Het percentage brandbaar gas in de lucht speelt 
tevens een belangrijke rol. 

Volgens de ATEX productierichtlijn 94/9/EC en de 
gebruikersrichtlijn 99/92/EC, moet iedere gasdetector voor 
brandbare gassen goedgekeurd zijn als het als waarschuwings-
apparaat voor de verlaging explosierisico’s wordt ingezet.

De verklaring van ATEX EC-typeonderzoek van het product dient 
ten minste te beschikken over conformiteit met EN 61779 (of 
EN 50054) als minimumvereiste om een ATEX goedkeuring te 
verkrijgen. 

2. Zuurstof
Apparaten ter bewaking van zuurstoftekort en zuurstofverrijking
(meting in Vol% bereik), voor het waarschuwen voor
verstikkingsgevaar of controle op de inertie van tanks en
containers.

3. Toxische gassen
Voor het herkennen en meten van toxische stoffen in de ademlucht
(normaliter in ppm – deeltjes per miljoen), worden multigas
instrumenten, zoals de MSA ALTAIR 5 gebruikt.

ADEMHALINGSBESCHERMING 
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DRAAGBARE GASDETECTIE

Keuzewijzer MSA gasdetectoren
Enkelvoudige of 2-gassen Meerdere gassen

Altair Altair Pro Altair 2X Altair 4X Altair 5X Sirius

Gedetecteerde gassen 1 1 Maximaal 2 Maximaal 4 Maximaal 6 1-5
Aantal sensoren 1 1 1* 1-3* 1-5* 1-5
Brandbare gassen
0 –100% LEL
0 –100% LEL voor zware koolwaterstoffen en oplosmiddelen
0 –100% LEL voor mijnen/toepassingen met LNG
0 –100 Vol.% 
Zuurstof (O2)
Zuurstof (O2)
Toxische gassen
Ammoniak (NH3)
Koolmonoxide (CO)
Koolmonoxide (CO) bestand tegen kruisgevoeligheid met waterstof
Koolmonoxide (CO) hoge concentratie
Koolstofdioxide (CO2)
Chloor (Cl2)
Chloordioxide (ClO2)
Blauwzuur (HCN)
Zwavelwaterstof (H2S)
Zwavelwaterstof (H2S) lage concentratie
Stikstofdioxide (NO2)
Fosfine (PH3)
Zwaveldioxide (SO2)
Vluchtige organische stoffen (VOC)
Kenmerken
Valtest 3 m 3 m 7,5 m 6 m 3 m 1 m
Bewegingsalarm (man down alarm)
InstantAlert (activeert alarmen handmatig)
Afzonderlijke bumptest (zonder kalibratiegas)**
Indicator einde sensorlevensduur
Vinkje 24-uurs bump 
Gebeurtenisregistratie
Gegevensregistratie
Glow-in-the-dark behuizing beschikbaar
Compatibel met Galaxy GX2-systeem
Compatibel met Altair QuickCheck

* Xcell sensoren voor twee gassen leverbaar

**  alleen Altair 2XP

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.

Buisjes voor detectie, actie, training en sampling
- Detectiebuisjes worden gebruikt om gevaarlijke stoffen te meten

op de werkplek of in de omgeving
- Actiebuisjes hebben een korte testprocedure (slechts twee

slagen) voor het snel evalueren van gevaarlijke situaties, bijv.
voor de brandweer (met waarschuwingsmarkeringen)

- Trainingsbuisjes voor scholings- en demonstratiedoeleinden.
Deze bevatten een gasvormige testsubstantie die reageert met
de detectiebuisjes als ze via een slang met elkaar in verbinding
komen

- Verzamelbuisjes met verschillend adsorptiemateriaal dienen
voor het nemen van monsters van gevaarlijke stoffen in de lucht
met behulp van een tweedelige slang met een verzamellaag
en een monsterlaag. De monsters worden in het laboratorium
geanalyseerd

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van draagbare 
gasdetectie, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
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We onderscheiden in deze catalogus de volgende hoofdtypen
been- en voetbescherming:
• Veiligheidsschoenen
• Veiligheidslaarzen
• Klompen
• Toebehoren en onderhoud
• Overschoenen en overlaarzen

Veiligheidsschoenen en
veiligheidslaarzen

Afhankelijk van het soort werk en het gevaar dat dit oplevert
moet het type veiligheidsschoen bepaald worden.
De Europese Unie (EU) heeft diverse normeringen voor
veiligheidsschoenen opgesteld. In Europa worden voornamelijk de
EN ISO 20345:2011 en EN ISO 20347:2012 normen gebruikt
voor veiligheidsschoenen. Deze normen zijn opgedeeld in diverse
eisen en deze hebben allen een aparte code. Dit type schoeisel
wordt aangeduid met de S-codering (EN ISO 20345) van Safety
of met een O-codering (EN ISO 20347) van Occupational.

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor
veiligheidsschoenen.

Eisen schoeisel Klasse I
(leer of ander materiaal,
uitgezonderd rubber en polymeren)

EN ISO
20345:2011
(veiligheidsschoenen)

EN ISO
20347:2012
(beroepsschoenen)

Basis eisen voor schoenen en
impact weerstand van de bescher-
mende neus. De afkorting SB is
afgeleid van de woorden ‘Safety’
(= veiligheid) en ‘Base’  (= basis)

SB
200 joule

OB
geen eisen

Bijkomende eisen:
• Gesloten hiel
• Antistatisch
• Schokabsorberende hak

S1

O1
(+ brandstof
bestendige
loopzool)

Bijkomende eisen:
zoals hierboven +
• Een stalen of kunststof tussenzool
(min. 1100 N)

S1P -

Bijkomende eisen:
zoals hierboven +
• Weerstand bovenmateriaal tegen
penetratie en absorptie van water

S2 O2

Bijkomende eisen:
zoals hierboven +
• Perforatie bescherming
• Geprofileerde loopzool
•  Een stalen of kunststof

tussenzool (min. 1100 N)

S3 O3

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor
veiligheidslaarzen.

Eisen schoeisel Klasse II
(fabricage in één stuk, bijv.
rubber en polymeren)

EN ISO
20345:2011
(veiligheidsschoenen)

EN ISO
20347:2012
(beroepsschoenen)

Basis eisen voor schoenen
en impact weerstand van de
beschermende neus. De afkorting
SB is afgeleid van de woorden
‘Safety’ (= veiligheid) en ‘Base’
(= basis)

SB
200 joule

OB
geen eisen

Bijkomende eisen:
• Gesloten hiel
• Schokabsorberende hak

S4 O4

Bijkomende eisen:
zoals hierboven +
• Perforatie bescherming
• Geprofileerde loopzool
•  Een stalen of kunststof

tussenzool (min. 1100 N)

S5 O5

De fundering van een mens begint bij de schoen. Een goede schoen die de gewrichten ontzorgt, is dan ook geen
overbodige luxe. Vooral niet bij een statisch arbeidsproces dat plaatsvindt op een vierkante meter en waarbij
medewerkers veel om hun as draaien. Dat voorkomt klachten van onderrug, knieën en vooral: enkels.
En het bespaart nog geld ook. Werknemers moeten zich er dan ook van 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.

 BEEN- EN VOETBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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We onderscheiden in deze catalogus de volgende hoofdtypen 
been- en voetbescherming: 
• Veiligheidsschoenen
• Veiligheidslaarzen
• Klompen
• Toebehoren en onderhoud
• Overschoenen en overlaarzen

Veiligheidsschoenen en 
veiligheidslaarzen

Afhankelijk van het soort werk en het gevaar dat dit oplevert 
moet het type veiligheidsschoen bepaald worden. 
De Europese Unie (EU) heeft diverse normeringen voor 
veiligheidsschoenen opgesteld. In Europa worden voornamelijk de 
EN ISO 20345:2011 en EN ISO 20347:2012 normen gebruikt 
voor veiligheidsschoenen. Deze normen zijn opgedeeld in diverse 
eisen en deze hebben allen een aparte code. Dit type schoeisel 
wordt aangeduid met de S-codering (EN ISO 20345) van Safety 
of met een O-codering (EN ISO 20347) van Occupational. 

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor 
veiligheidsschoenen.

Eisen schoeisel Klasse I 
(leer of ander materiaal, 
uitgezonderd rubber en polymeren)

EN ISO 
20345:2011
(veiligheidsschoenen)

EN ISO 
20347:2012
(beroepsschoenen)

Basis eisen voor schoenen en 
impact weerstand van de bescher-
mende neus. De afkorting SB is 
afgeleid van de woorden ‘Safety’ 
(= veiligheid) en ‘Base’  (= basis)

SB
200 joule

OB
geen eisen

Bijkomende eisen:
• Gesloten hiel
• Antistatisch
• Schokabsorberende hak

S1

O1
(+ brandstof 
bestendige 
loopzool)

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven + 
• Een stalen of kunststof tussenzool
(min. 1100 N)

S1P -

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven + 
• Weerstand bovenmateriaal tegen
penetratie en absorptie van water

S2 O2

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven +
• Perforatie bescherming
• Geprofi leerde loopzool
•  Een stalen of kunststof

tussenzool (min. 1100 N)

S3 O3

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor 
veiligheidslaarzen.

Eisen schoeisel Klasse II
(fabricage in één stuk, bijv. 
rubber en polymeren)

EN ISO 
20345:2011
(veiligheidsschoenen)

EN ISO 
20347:2012
(beroepsschoenen)

Basis eisen voor schoenen 
en impact weerstand van de 
beschermende neus. De afkorting 
SB is afgeleid van de woorden 
‘Safety’ (= veiligheid) en ‘Base’  
(= basis)

SB
200 joule

OB
geen eisen

Bijkomende eisen:
• Gesloten hiel
• Schokabsorberende hak

S4 O4

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven +
• Perforatie bescherming
• Geprofi leerde loopzool
•  Een stalen of kunststof

tussenzool (min. 1100 N)

S5 O5

De fundering van een mens begint bij de schoen. Een goede schoen die de gewrichten ontzorgt, is dan ook geen 
overbodige luxe. Vooral niet bij een statisch arbeidsproces dat plaatsvindt op een vierkante meter en waarbij 
medewerkers veel om hun as draaien. Dat voorkomt klachten van onderrug, knieën en vooral: enkels. 
En het bespaart nog geld ook. Werknemers moeten zich er dan ook van 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.

 BEEN- EN VOETBESCHERMING
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Additionele eisen

Een overzicht van de additionele eisen voor speciale toepassingen 
is hieronder met bijbehorende symbolen voor markering 
weergegeven.

Symbool Toelichting

Voor de gehele schoen

HI
Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging 
in de schoen wordt vertraagd (< 22 °C)

CI
Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging 
in de schoen wordt afgeremd (< 10 °C)

C
Elektrische weerstand geleidend (elektrische weerstand 
< 100 kΩ)

A
Elektrische weerstand antistatisch (elektrische weerstand 
tussen 100 kΩ en 1000 MΩ)

E Energieabsorptie in de hak: 20 Joule

WR
Waterdichte aanhechting zool/schacht van de lederen 
schoenen

I Elektrisch isolerende schoen (elektrische klasse 0 of 00)

Voor de zool en hiel

ORO Tegen koolwaterstoffen bestendige loopzool

HRO
Hittebestendig van de zool tegen contactwarmte van 
300°C/ 60 sec.

P Stalen tussenzool (penetratieweerstand tot 1100 N)

AN Enkelbescherming

Voor het bovenleer

WRU Waterdicht en waterafstotend bovenmateriaal

ORU Bestand tegen vloeibare brandstoffen en olie

M Wreefbescherming (metatarsal bescherming)

CR Tegen snijden bestendige schacht

Slipweerstand

Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een antisliptest 
volgens de EN ISO 13287:2012 norm. De fabrikant moet met 
een markering de classifi catie aangeven (SRA, SRB of SRC).

De EN ISO 13287 norm specifi ceert een testmethode voor de 
slipweerstand voor schoenen met normale zolen, bescherming 
en gebruik. Het is niet van toepassing op speciaal schoeisel met 
spikes, metalen noppen en dergelijke.

Het schoeisel wordt tijdens het testen op een oppervlak geplaatst, 
onderworpen aan een normale kracht en horizontaal bewogen, 
relatief tot het oppervlak. De frictiekracht word gemeten en de 
dynamische coëffi ciënt van de frictie word berekend.

Wanneer de buitenzool zowel de keramische tegeltest (SRA) 
en de stalen vloertest (SRB) met succes doorstaat, wordt deze 
gemarkeerd als SRC.

Eisen voor slipweerstand volgens 
EN ISO 13287:2012

Frictie coëffi ciënt

Symbool Testmethode
Voorwaartse 
hielslip

Voorwaartse 
vlakke slip

SRA
Slipweerstand op een 
keramische tegel met een 
laag schoonmaakmiddel

 0.28  0.32

SRB
Slipweerstand op een 
stalen plaat met glycerine 
(olie substantie)

 0.13  0.18

SRC

SRA + SRB (als de zool 
zowel de SRA + SRB test 
heeft doorstaan ontvangt 
deze automatisch de
SRC normering)

  0.28
 0.13

 0.32
 0.18

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 
elektriciens, noch voor werkzaamheden aan leidingen 
onder spanning.

Markering veiligheidsschoen

Veiligheidsschoeisel dient 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 uit de van toepassing zijnde normering.
Alle markeringen dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn
aangebracht aan de schoen of laars. Iedere gebruiker moet dus in
staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen.

Alle veiligheids- en werkschoeisel moet worden gemerkt met:
• Maat
• Fabrikant
• Typeaanduiding van de fabrikant
• Fabricagejaar en (ten minste) kwartaal
• Norm, bijv. ISO 20345:2011
• Symbolen

Beschermneus

Veiligheidsschoenen moeten volgens de EN ISO 20345 voorzien
zijn van een stalen neus die bescherming biedt tegen mechanische
beschadiging van de voorvoet. Dit houdt in dat bij een impact van
200 Joule er geen beschadiging van de voorvoet mag ontstaan
(voor beschermschoenen (EN ISO 20346) geldt een impact van
100 Joule). Deze impact komt overeen met de energie, welk een
scherp voorwerp van 20 kilo, vallend van een hoogte van circa
1 meter, veroorzaakt. De beschermneus mag ook uit andere
materialen bestaan, als hij de voorvoet maar volgens de norm
beschermt.

Een beschermneus is beschikbaar in verschillende materialen:
• Traditioneel is de stalen neus het meest gekend
• Aluminium neuzen zijn licht in gewicht, anti magnetisch en

ergonomisch
• Kunststof neuzen voldoen eveneens aan deze kenmerken, maar

hebben als extra pluspunt de aard van het materiaal.
De kunststof is thermisch isolerend en de elasticiteit van de
grondstof creëert een soort ‘geheugeneffect’ waardoor de voet
niet ingeklemd wordt na een impact en, ook na extreme
belasting, gemakkelijk weer vrijkomt

• Composiet neuzen hebben dezelfde voordelen maar kennen niet
het ‘geheugeneffect’ waarvan sprake bij de kunststof variant.

Overneus

De in het design geïntegreerde overneus (ook wel kruipneus) biedt
de schoen extra bescherming tegen slijtage van het leder rondom
het neusgebied. Schoenen met een overneus zijn ideaal voor
beroepen waarbij men veel knielt of kruipt zoals een tegellegger,
bouwvakker, etc.

Tussenzool

De tussenzool is wat je voet beschermt tegen ellende van onder.
Denk aan scherpe objecten op de vloer, betonijzer wat omhoog
steekt, etcetera. Deze werd voornamelijk gemaakt van staal, maar
tegenwoordig zijn lichtere flexibele alternatieven zoals kevlar en
keramische materialen sterk in opkomst. Een stalen of kunststof
tussenzool beschermt de voet tegen het binnendringen van scherpe
voorwerpen via de onderkant van de schoen. Een tussenzool is
bestand tegen een puntbelasting van minimaal 1100 N.

• Stalen tussenzool: antistatische eigenschappen van de
tussenzool blijven intact

• Kunststof tussenzool: flexibeler en lichter als een stalen
tussenzool, maar minder gevoelig voor temperaturen en onge-
voelig voor detectiepoortjes

Loopzool

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. Het is belangrijk dat de juiste zool
gekozen wordt in functie van de ondergrond waarop gewerkt
wordt. De zool moet voldoende slipweerstand hebben en moet
een natuurlijke voetafwikkeling toelaten. De meest voorkomende
zolen zijn polyurethaan zolen en zolen van rubber.

Polyurethaan (PU)
PU loopzolen worden aangelijmd of aangespoten, aanspuiten
is de meest duurzame oplossing voornamelijk wanneer het gaat
om aanhechting aan de veiligheidsschoenen. PU loopzolen zijn
hittebestendig tot circa 100°C en hebben uitstekende temperatuur
isolerende eigenschappen. PU staat bekend om de flexibiliteit en
is uiterst geschikt voor mensen die graag lopen op soepele zolen.
De PU zolen zijn geschikt voor lichtere tot middelzware industrie
werkzaamheden.

TPU
TPU (thermoplastisch polyurethaan) loopzolen hebben dezelfde
eigenschappen als de PU loopzolen, maar het is niet hittebestendig
maar wel slijtvast en zeer comfortabel als schoenzool.

Rubber
Ook de rubberzool kan zijn aangelijmd of wel aangespoten,
ook hiervoor geldt aanspuiten is altijd duurzamer. Ze zijn
hittebestendig tot ruim 300°C. Bovendien zijn ze goed bestand
tegen beschadigingen door scherpe voorwerpen, benzine, olie
en zuren. De loopzool kan in combinatie zijn met een penetratie
bestendige tussenzool. Het gewicht van de rubberen loopzool is
relatief een stuk hoger ten opzichte van de PU-zool.

Elk merk heeft een eigen benaming voor de verschillende soorten
zolen. Wilt u meer informatie over een bepaalde zool, neemt u
dan contact op met afdeling Verkoop.

 BEEN- EN VOETBESCHERMING
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Additionele eisen

Een overzicht van de additionele eisen voor speciale toepassingen
is hieronder met bijbehorende symbolen voor markering
weergegeven.

Symbool Toelichting

Voor de gehele schoen

HI
Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging
in de schoen wordt vertraagd (< 22 °C)

CI
Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging
in de schoen wordt afgeremd (< 10 °C)

C
Elektrische weerstand geleidend (elektrische weerstand
< 100 kΩ)

A
Elektrische weerstand antistatisch (elektrische weerstand
tussen 100 kΩ en 1000 MΩ)

E Energieabsorptie in de hak: 20 Joule

WR
Waterdichte aanhechting zool/schacht van de lederen
schoenen

I Elektrisch isolerende schoen (elektrische klasse 0 of 00)

Voor de zool en hiel

ORO Tegen koolwaterstoffen bestendige loopzool

HRO
Hittebestendig van de zool tegen contactwarmte van
300°C/ 60 sec.

P Stalen tussenzool (penetratieweerstand tot 1100 N)

AN Enkelbescherming

Voor het bovenleer

WRU Waterdicht en waterafstotend bovenmateriaal

ORU Bestand tegen vloeibare brandstoffen en olie

M Wreefbescherming (metatarsal bescherming)

CR Tegen snijden bestendige schacht

Slipweerstand

Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een antisliptest
volgens de EN ISO 13287:2012 norm. De fabrikant moet met
een markering de classificatie aangeven (SRA, SRB of SRC).

De EN ISO 13287 norm specificeert een testmethode voor de
slipweerstand voor schoenen met normale zolen, bescherming
en gebruik. Het is niet van toepassing op speciaal schoeisel met
spikes, metalen noppen en dergelijke.

Het schoeisel wordt tijdens het testen op een oppervlak geplaatst,
onderworpen aan een normale kracht en horizontaal bewogen,
relatief tot het oppervlak. De frictiekracht word gemeten en de
dynamische coëfficiënt van de frictie word berekend.

Wanneer de buitenzool zowel de keramische tegeltest (SRA)
en de stalen vloertest (SRB) met succes doorstaat, wordt deze
gemarkeerd als SRC.

Eisen voor slipweerstand volgens
EN ISO 13287:2012

Frictie coëffi ciënt

Symbool Testmethode
Voorwaartse
hielslip

Voorwaartse
vlakke slip

SRA
Slipweerstand op een
keramische tegel met een
laag schoonmaakmiddel

 0.28  0.32

SRB
Slipweerstand op een
stalen plaat met glycerine
(olie substantie)

 0.13  0.18

SRC

SRA + SRB (als de zool
zowel de SRA + SRB test
heeft doorstaan ontvangt
deze automatisch de
SRC normering)

  0.28
 0.13

 0.32
 0.18

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
elektriciens, noch voor werkzaamheden aan leidingen
onder spanning.

Markering veiligheidsschoen

Veiligheidsschoeisel dient te worden onderzocht en gecertifi ceerd 
door een onafhankelijk laboratorium. Op grond van dit onderzoek 
mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt 
op basis van de criteria uit de van toepassing zijnde normering. 
Alle markeringen dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn 
aangebracht aan de schoen of laars. Iedere gebruiker moet dus in 
staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen.

Alle veiligheids- en werkschoeisel moet worden gemerkt met:
• Maat
• Fabrikant
• Typeaanduiding van de fabrikant
• Fabricagejaar en (ten minste) kwartaal
• Norm, bijv. ISO 20345:2011
• Symbolen

Beschermneus

Veiligheidsschoenen moeten volgens de EN ISO 20345 voorzien 
zijn van een stalen neus die bescherming biedt tegen mechanische 
beschadiging van de voorvoet. Dit houdt in dat bij een impact van 
200 Joule er geen beschadiging van de voorvoet mag ontstaan 
(voor beschermschoenen (EN ISO 20346) geldt een impact van 
100 Joule). Deze impact komt overeen met de energie, welk een 
scherp voorwerp van 20 kilo, vallend van een hoogte van circa 
1 meter, veroorzaakt. De beschermneus mag ook uit andere 
materialen bestaan, als hij de voorvoet maar volgens de norm 
beschermt. 

Een beschermneus is beschikbaar in verschillende materialen:
• Traditioneel is de stalen neus het meest gekend
• Aluminium neuzen zijn licht in gewicht, anti magnetisch en

ergonomisch
• Kunststof neuzen voldoen eveneens aan deze kenmerken, maar

hebben als extra pluspunt de aard van het materiaal.
De kunststof is thermisch isolerend en de elasticiteit van de
grondstof creëert een soort ‘geheugeneffect’ waardoor de voet
niet ingeklemd wordt na een impact en, ook na extreme
belasting, gemakkelijk weer vrijkomt

• Composiet neuzen hebben dezelfde voordelen maar kennen niet
het ‘geheugeneffect’ waarvan sprake bij de kunststof variant.

Overneus

De in het design geïntegreerde overneus (ook wel kruipneus) biedt 
de schoen extra bescherming tegen slijtage van het leder rondom 
het neusgebied. Schoenen met een overneus zijn ideaal voor 
beroepen waarbij men veel knielt of kruipt zoals een tegellegger, 
bouwvakker, etc. 

Tussenzool

De tussenzool is wat je voet beschermt tegen ellende van onder. 
Denk aan scherpe objecten op de vloer, betonijzer wat omhoog 
steekt, etcetera. Deze werd voornamelijk gemaakt van staal, maar 
tegenwoordig zijn lichtere fl exibele alternatieven zoals kevlar en 
keramische materialen sterk in opkomst. Een stalen of kunststof 
tussenzool beschermt de voet tegen het binnendringen van scherpe 
voorwerpen via de onderkant van de schoen. Een tussenzool is 
bestand tegen een puntbelasting van minimaal 1100 N. 

• Stalen tussenzool: antistatische eigenschappen van de
tussenzool blijven intact

• Kunststof tussenzool: fl exibeler en lichter als een stalen
tussenzool, maar minder gevoelig voor temperaturen en onge-
voelig voor detectiepoortjes

Loopzool

De zolen behoren tot de belangrijkste onderdelen van de 
veiligheidsschoen en worden daarom in de EN-norm uitvoerig 
beschreven. Zaken zoals profi eloppervlak, de profi eldiepte, de 
dikte tussen het profi el en oliebestendigheid van de zool zijn aan 
normeringen onderworpen. Het is belangrijk dat de juiste zool 
gekozen wordt in functie van de ondergrond waarop gewerkt 
wordt. De zool moet voldoende slipweerstand hebben en moet 
een natuurlijke voetafwikkeling toelaten. De meest voorkomende 
zolen zijn polyurethaan zolen en zolen van rubber.

Polyurethaan (PU)
PU loopzolen worden aangelijmd of aangespoten, aanspuiten 
is de meest duurzame oplossing voornamelijk wanneer het gaat 
om aanhechting aan de veiligheidsschoenen. PU loopzolen zijn 
hittebestendig tot circa 100°C en hebben uitstekende temperatuur 
isolerende eigenschappen. PU staat bekend om de fl exibiliteit en 
is uiterst geschikt voor mensen die graag lopen op soepele zolen. 
De PU zolen zijn geschikt voor lichtere tot middelzware industrie 
werkzaamheden.

TPU
TPU (thermoplastisch polyurethaan) loopzolen hebben dezelfde 
eigenschappen als de PU loopzolen, maar het is niet hittebestendig 
maar wel slijtvast en zeer comfortabel als schoenzool. 

Rubber
Ook de rubberzool kan zijn aangelijmd of wel aangespoten, 
ook hiervoor geldt aanspuiten is altijd duurzamer. Ze zijn 
hittebestendig tot ruim 300°C. Bovendien zijn ze goed bestand 
tegen beschadigingen door scherpe voorwerpen, benzine, olie 
en zuren. De loopzool kan in combinatie zijn met een penetratie 
bestendige tussenzool. Het gewicht van de rubberen loopzool is 
relatief een stuk hoger ten opzichte van de PU-zool.

Elk merk heeft een eigen benaming voor de verschillende soorten 
zolen. Wilt u meer informatie over een bepaalde zool, neemt u 
dan contact op met afdeling Verkoop. 
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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.

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.

Bata wijdtematen
Diverse Bata schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. 
Bata werkt met de volgende wijdtes: W, XW en XXW.

uvex wijdtematen
Diverse uvex schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. 
uvex werkt met de volgende wijdtes: 10, 11, 12 en 14.

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 225 232 240 247 255 262 270

Franse maten 36 37 38 39 40 41 42

UK 3 4 5 6 6,5 7 8

USA vrouwen 5 6 7 7,5 8 9 10

USA mannen 3 4 5 6 7 7,5 8

Mondopoint 277 285 292 300 307 315 322

Franse maten 43 44 45 46 47 48 49

UK 9 9,5 10 11 12 13 14

USA vrouwen - - - - - - -

USA mannen 9 10 11 12 13 14 15

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.

Veiligheidslaarzen 

Veiligheidslaarzen worden vooral gebruikt wanneer er veel in een 
natte of vochtige omgeving gewerkt moet worden. Het is dan ook 
van belang dat de laarzen goed waterdicht zijn. U kunt dan het 
beste kiezen voor veiligheidslaarzen van leder. Omdat er vaak 
ook een voering in de lederen laarzen zit, worden deze ook vaak 
ingezet bij koude werkzaamheden.

Kunststof veiligheidslaarzen worden voornamelijk gebruikt 
wanneer een lederen laars niet meer toereikend is. Dit is het geval 
bij te vochtige omstandigheden en wanneer er gewerkt wordt met 
chemicaliën die door het leder heen kunnen dringen. 

Toebehoren en onderhoud

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 bijvoorbeeld 
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.

Erg vuil schoeisel moet je ‘bevrijden’ van dit vuil. Dit doe je 
door ze met lauw water of een schoenreinigingsmiddel schoon 
te borstelen. Het leer is nu weer luchtig en kan weer ‘ademen’. 
Met alleen drogen en schoonmaken ben je er nog niet. Water, 
gecombineerd met vuil, wast namelijk de conserverende 
substanties uit het leer, waardoor het broos wordt en gaat 
scheuren. Met bijvoorbeeld ledervet kan je deze substanties in 
het leer terugbrengen. Ook als je werkschoenen niet nat of vuil 
geworden zijn moet je dit één á twee keer per maand doen. 

Voor alle toebehoren en producten voor het onderhoud van uw 
schoen verwijzen wij u graag naar de artikelen verderop in dit 
hoofdstuk.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep
been- en voetbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de
toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een
overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN ISO 20344:2011 Beproevingsmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Veiligheidsschoeisel

EN ISO 20346:2014 Beschermend schoeisel

EN ISO 20347:2012 Werkschoenen

EN 15090:2012 Schoeisel voor brandweerlieden

EN 13832-1:2006
Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën
- Deel 1: Terminologie en beproevingsmethoden

EN 13832-2:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën -
Deel 2: Eisen voor schoeisel voor de bescherming
tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandighe-
den

EN 13832-3:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen
chemicaliën - Deel 3: Eisen voor schoeisel dat in
hoge mate beschermt tegen chemicaliën onder
laboratoriumomstandigheden

EN ISO 13287:2012
Beproevingsmethode voor de bepaling van
slipweerstand

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment been- en voetbescherming. Mocht u een bepaald
product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste
keuze te komen.
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Het merendeel van de artikelen in de catalogus

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.

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.

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.

Bata wijdtematen
Diverse Bata schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen.
Bata werkt met de volgende wijdtes: W, XW en XXW.

uvex wijdtematen
Diverse uvex schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen.
uvex werkt met de volgende wijdtes: 10, 11, 12 en 14.

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 225 232 240 247 255 262 270

Franse maten 36 37 38 39 40 41 42

UK 3 4 5 6 6,5 7 8

USA vrouwen 5 6 7 7,5 8 9 10

USA mannen 3 4 5 6 7 7,5 8

Mondopoint 277 285 292 300 307 315 322

Franse maten 43 44 45 46 47 48 49

UK 9 9,5 10 11 12 13 14

USA vrouwen - - - - - - -

USA mannen 9 10 11 12 13 14 15

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.

Veiligheidslaarzen

Veiligheidslaarzen worden vooral gebruikt wanneer er veel in een
natte of vochtige omgeving gewerkt moet worden. Het is dan ook
van belang dat de laarzen goed waterdicht zijn. U kunt dan het
beste kiezen voor veiligheidslaarzen van leder. Omdat er vaak
ook een voering in de lederen laarzen zit, worden deze ook vaak
ingezet bij koude werkzaamheden.

Kunststof veiligheidslaarzen worden voornamelijk gebruikt
wanneer een lederen laars niet meer toereikend is. Dit is het geval
bij te vochtige omstandigheden en wanneer er gewerkt wordt met
chemicaliën die door het leder heen kunnen dringen.

Toebehoren en onderhoud

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 bijvoorbeeld
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.

Erg vuil schoeisel moet je ‘bevrijden’ van dit vuil. Dit doe je
door ze met lauw water of een schoenreinigingsmiddel schoon
te borstelen. Het leer is nu weer luchtig en kan weer ‘ademen’.
Met alleen drogen en schoonmaken ben je er nog niet. Water,
gecombineerd met vuil, wast namelijk de conserverende
substanties uit het leer, waardoor het broos wordt en gaat
scheuren. Met bijvoorbeeld ledervet kan je deze substanties in
het leer terugbrengen. Ook als je werkschoenen niet nat of vuil
geworden zijn moet je dit één á twee keer per maand doen.

Voor alle toebehoren en producten voor het onderhoud van uw
schoen verwijzen wij u graag naar de artikelen verderop in dit
hoofdstuk.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
been- en voetbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de 
toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een 
overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN ISO 20344:2011 Beproevingsmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Veiligheidsschoeisel

EN ISO 20346:2014 Beschermend schoeisel

EN ISO 20347:2012 Werkschoenen

EN 15090:2012 Schoeisel voor brandweerlieden

EN 13832-1:2006
Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën 
- Deel 1: Terminologie en beproevingsmethoden

EN 13832-2:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - 
Deel 2: Eisen voor schoeisel voor de bescherming 
tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandighe-
den

EN 13832-3:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen 
chemicaliën - Deel 3: Eisen voor schoeisel dat in 
hoge mate beschermt tegen chemicaliën onder
laboratoriumomstandigheden

EN ISO 13287:2012
Beproevingsmethode voor de bepaling van 
slipweerstand

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment been- en voetbescherming. Mocht u een bepaald 
product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste 
keuze te komen. 
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Emma Ruffneck Jordan/Jack 
veiligheidsschoen S1P

Jordan, hoog - Art.nr.: 5.93.590.00*
• Metaalvrij model van nubuck leder met Denim met vetersluiting
• Composite neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Nitrilrubber loopzool en PU tussenzool
• Antibacteriële inlegzool en Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: denimblauw
• Maten: 39 t/m 48

Jack, laag
Art.nr.: 5.83.590.00*

Emma Steve veiligheidsschoen S1P

Art.nr.: 5.83.660.00*
• Laag model van microfiber met klittenbandsluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• GripForce Easy Twist loopzool en PU tussenzool
• Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Antibacteriële inlegzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35 t/m 49

Emma Storm/Stan veiligheidsschoen 
S1P

Storm, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.630.00*
• Model van microfiber met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• GripForce Easy Twist loopzool en PU tussenzool
• Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Antibacteriële inlegzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35 t/m 49 (wijdte XD vanaf 37)

Storm, hoog, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.632.00*

Stan, laag, 
wijdte D

Art.nr.: 5.83.650.00*

Stan, laag, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.83.652.00*

Aimont Blue veiligheidsschoen S1P

Art.nr.: 5.75.725.00
• Laag model van suede leder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Prikbestendige niet-metalen Flex-System tussenzool biedt totale

bescherming van de zool van de voet
• Beschermende Light-Plus neus is gemaakt van synthetisch materiaal
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming

aan de achillespees
• Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef
• Een Confort Plus inlegzool van PU die antistatisch en anatomisch

gevormd is
• PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 35 t/m 47

catalogus2016_5.indd   329 10-04-17   12:42



VEILIGHEIDSSCHOENEN - S1P

330BEEN- EN VOETBESCHERMING

Redbrick Marble/Coral 
veiligheidsschoenen S1P

Marble, hoog - Art.nr.: 5.14.095.00*
• Model met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• De veiligheidsschoen is gemaakt van leder/Mesh
• Voorzien van een Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool
• De zool is antistatisch met antislipprofi el
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/wit
• Maten: 40 t/m 48

Coral, laag
Art.nr.: 5.14.225.00*

Jallatte Jalmatch veiligheidsschoen S1P 

Art.nr.: 5.73.110.00
• Laag model van suede leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Geperforeerde stukken aan de bovenzijde en zijkanten voor een betere

ventilatie van de voet
• Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming

aan de achillespees
• Gewatteerde suède tong om de bovenkant van de voet te beschermen
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan

debuitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Uitneembare, antistatische, anatomisch gevormde inlegzool
• Twee densiteiten (Softane) PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: grijs
• Maten: 36 t/m 47

Redbrick Pink/Blue/Brown/Red 
veiligheidsschoenen S1P 

Pink - Art.nr.: 5.14.060.00*
• Hoog model van Suede met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• PU- overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage 
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 36 t/m 42 (Brown t/m 48)

Blue
Art.nr.: 5.14.160.00*

Brown
Art.nr.: 5.14.165.00*

Red
Art.nr.: 5.14.190.00*
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uvex motorsport 9496/9 
veiligheidsschoen S1

Art.nr.: 5.12.035.00
• Laag model van ademend en flexibel nappa leder met vetersluiting
• Moderne schoen met een motorsport look
• Ademende voering van textiel
• Extra lange veterruimte voor meer aanpassingsvermogen aan de

individuele voet
• Zachte gewatteerde stof bij tong
• Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en

vochtabsorberend is
• Uitneembare comfortabele hydroflex gel binnenzool, die antistatisch en

vochtabsorberend is met gel voor optimale demping van de hiel
• Reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
• Uitzonderlijk flexibele en slijtvaste antislip rubberen loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: 10
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 36 t/m 48

uvex motorsport 9497/9 
veiligheidsschoen S1

Art.nr.: 5.12.044.00*
• Laag model van ademend en flexibel nappa leder met vetersluiting
• Moderne schoen met een motorsport look
• Ademende voering van textiel
• Extra lange veterruimte voor meer aanpassingsvermogen aan de

individuele voet
• Zachte gewatteerde stof bij tong
• Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en

vochtabsorberend is
• Uitneembare comfortabele hydroflex gel binnenzool, die antistatisch en

vochtabsorberend is met gel voor optimale demping van de hiel
• Reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
• Uitzonderlijk flexibele en slijtvaste antislip rubberen loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: 10
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

uvex 1 8543/8542 veiligheidsschoen 
S1

8543/8, vetersluiting - Art.nr.: 5.12.092.00*
• Laag model van waterbestendig micro velours
• 100% metaalvrije uvex xenova neus
• uvex climazone-technologie zorgt voor een optimaal draagcomfort
• Ademend, geperforeerd bovenmateriaal en Mesh voering
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Twee densiteiten PU-loopzool met zelfreinigend loopvlak
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: zwart/geel
• Maten: 35 t/m 52

8542/8, velcrosluiting
Art.nr.: 5.12.077.00*

Emma Daytona/LeMans 
veiligheidsschoen S1

Daytona, velcrosluiting, wijdte D - Art.nr.: 5.83.360.00
• Laag model van nubuck leder met vetersluiting en stalen neus
• Smartec Air Sanitized Silver voering voor een optimale vochthuishouding
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

LeMans, vetersluiting, 
wijdte D

Art.nr.: 5.83.370.00*

LeMans, vetersluiting, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.83.372.00*
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Emma Ringo/Roy veiligheidsschoen S2

Ringo, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.300.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49 (wijdte XD vanaf 37)

Ringo, hoog, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.302.00

Roy, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.300.00

Roy, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.302.00

uvex motion light 6984/6983 
veiligheidsschoen S2

6984/8, hoog - Art.nr.: 5.12.106.00*
• Model van nubuck leder met vetersluiting en stalen neus
• Antidraai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen

verzwikken van de enkels
• Uitneembare comfortabele binnenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• PUR-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

6983/8, laag
Art.nr.: 5.12.105.00*

uvex 2 6505/6504  
veiligheidsschoen S2

6505/8, hoog - Art.nr.: 5.12.337.00*
• Model van leder met vetersluiting
• 100% metaalvrije veiligheidsschoen
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Distance Mesh voering zorgt voor optimale luchtdoorlatendheid
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: grijs/oranje
• Maten: 35 t/m 52

6504/8, laag
Art.nr.: 5.12.332.00*

uvex 1 8545/8544  
veiligheidsschoen S2

8545/8, hoog - Art.nr.: 5.12.082.00*
• Model met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen en kunststof xenova neus
• Ademend, waterbestendig bovenmateriaal en gepolsterde tong
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Twee densiteiten PU-loopzool met zelfreinigend loopvlak
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 52

8544/8, laag
Art.nr.: 5.12.066.00
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Emma Vera veiligheidsinstapper S2

Wijdte D - Art.nr.: 5.83.620.00
• Instapper model van microfiber met stalen neus
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Buitenwerk is volledig afwasbaar en zool is speciaal ontwikkeld voor

harde tegelvloeren die je vaak ziet in de voedingsindustrie en catering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren antistatische binnenzool en verwisselbare antibacteriële inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: wit
• Maten: 35 t/m 49 (Wijdte XD vanaf 37)
• Verkrijgbaar met verschillende kleuren loopzolen

Wijdte XD
Art.nr.: 5.83.622.00*

Emma Venus veiligheidsinstapper S2

Wijdte D - Art.nr.: 5.82.130.00
• Instapper model van volnerfleder
• Stalen neus
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

Wijdte XD
Art.nr.: 5.82.132.00*

Emma Corona/Cas  
veiligheidsschoen S2

Corona, hoog - Art.nr.: 5.93.440.00
• Hoog model van microfiber met vetersluiting en stalen neus
• Speciaal ontwikkeld voor bijna alle beroepen in de voedingsindustrie
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale

vochthuishouding
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: wit
• Maten: 37 t/m 48 (Cas vanaf 35 t/m 48)

Cas, laag
Art.nr.: 5.83.450.00*

Emma Silverstone/Spa 
veiligheidsschoen S2

Silverstone, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.340.00
• Model van nubuck leder met Cordura met vetersluiting
• Stalen neus
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: blauw/grijs
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

Silverstone, hoog, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.342.00*
Spa, laag, wijdte D

Art.nr.: 5.83.340.00
Spa, laag, wijdte XD

Art.nr.: 5.83.342.00*
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Bata Traxx 92 veiligheidsschoen S2

Art.nr.: 5.11.714.00
• Hoog model van nubuck leder met vetersluiting
• Stalen neus
• 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
• Waterbestendig en beschikt over waterbestendig schachtmateriaal
• Non woven binnenzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: W
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Bata PWR310/PWR307 
veiligheidsschoen S2

PWR310, hoog - Art.nr.: 5.13.745.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus
• Textiel voering, voorzien van de Bata Cool Comfort technologie
• Walkline Inside technologie
• Non woven binnenzool
• PU-rubberen-loopzool met TriTechPlus technologie
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: W (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: XW en XXW)
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

PWR307, laag
Art.nr.: 5.13.730.00

Bata ACT128/ACT127 
veiligheidsschoen S2

ACT128, hoog - Art.nr.: 5.13.635.00
• Model van nubuck leder met vetersluiting en stalen neus
• Textiel voering, voorzien van de Bata Cool Comfort technologie
• Walkline Inside technologie
• Non woven binnenzool
• PU-PU-loopzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: W (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: XW en XXW)
• Kleur: bruin
• Maten: 35 t/m 49

ACT127, laag
Art.nr.: 5.13.630.00

Bata ACT109/ACT104 
veiligheidsschoen S2

ACT109, hoog - Art.nr.: 5.13.540.00
• Model van nubuck leder met vetersluiting
• Stalen neus
• Textiel voering, voorzien van de Bata Cool Comfort technologie
• Non woven binnenzool
• Walkline Inside technologie
• PU-PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: W
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49

ACT104, laag
Art.nr.: 5.13.515.00
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Blåkläder 2419 Asfalt 
veiligheidsschoen S2

Art.nr.: 5.80.010.00
• Hoog model van waterafstotend volnerf rundsleder met gespsluiting
• Stalen neus
• Ideale schoen voor dakdekkers en asfalteerders
• De warmtereflecterende binnenzool en de buitenzool uit onbehandeld

nitril rubber bieden de juiste bescherming, hittebestendig tot 300°C en
comfort op pas aangebrachte dakbanen en asfalt

• De vlakke buitenzool zorgt er bovendien voor dat het asfalt niet aan
de schoen kleeft en dat de schoen geen afdrukken achter laat op de
dakbaan en de asfaltlaag

• Voering in mesh
• Verstevigde hiel
• Water- en olieafstotend
• Ventilerende binnenzool in PU en tussenzool in PU
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Aimont Aster veiligheidsinstapper S2

Art.nr.: 5.74.243.00
• Laag model instapper van synthetisch Wat-Out materiaal
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Lichtgewicht, niet magnetische neus gemaakt van composiet
• Schoen is wasbaar met water en zeep
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Gewatteerde kraag voor extra comfort
• Non-woven binnenzool
• Goede pasvorm door de elastische band
• Anatomische ontworpen en antistatisch voetbed gemaakt van PU en

textiel
• Antistatische inlegzool
• PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 47

Jallatte Jalbio veiligheidsinstapper S2

Art.nr.: 5.75.150.00
• Laag model instapper met aseptane bovenkant met microfiber
• Stalen neus
• Bestand tegen vetten en gemorste vloeistoffen en spatten
• Wasbaar met water en zeep
• Ideale schoen voor in de foodindustrie
• Goede pasvorm dankzij de elastische band onder de

beschermende tong
• Non-woven binnenzool
• Versterkt hielgedeelte
• Uitneembare, antistatische, anatomisch gevormde inlegzool
• De speciale samenstelling van de Triftane antistatische loopzool in

Softane/NBR geeft een betere stabiliteit, een optimale grip op alle
oppervlakken en een uitstekende schokabsorptie

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: wit
• Maten: 35 t/m 47

Bata ACT144 veiligheidsinstapper S2

Wijdte W - Art.nr.: 5.13.690.00
• Instapper model van volnerf leder
• Stalen neus
• Non woven binnenzool
• Lederen voering
• De 2-densiteiten PU-zool is schokabsorberend, wat u uitstekende grip en

stabiliteit geeft
• Walkline Inside technologie
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49 (Wijdte XW vanaf 38)

Wijdte XW
Art.nr.: 5.13.691.00*
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Emma Bjorn/Brian  
veiligheidsschoen S3

Bjorn, wijdte D - Art.nr.: 5.93.520.00*
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Model Bjorn ook verkrijgbaar in de volgende wijdte: XXD
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49 (wijdte XD vanaf 39 t/m 49)

Bjorn, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.522.00*

Brian, PU-overneus, 
wijdte D

Art.nr.: 5.93.540.00*

Brian, PU-overneus, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.542.00*

Emma Patrick/Paul  
veiligheidsschoen S3

Patrick, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.320.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale

vochthuishouding
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een

zachtere PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Patrick, hoog,  
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.322.00*

Paul, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.320.00

Paul, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.322.00*

Emma Billy/Bas veiligheidsschoen S3

Billy, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.330.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een

zachtere PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49

Billy, hoog, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.332.00

Bas, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.330.00

Bas, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.332.00*

Emma Lukas/Leo veiligheidsschoen S3

Lukas, hoog - Art.nr.: 5.93.310.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: XD en XXD-6t)
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49

Leo, laag
Art.nr.: 5.83.310.00
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Emma Zolder veiligheidsschoen S3

Wijdte D - Art.nr.: 5.83.400.00
• Laag model van Oil nubuck leder met vetersluiting en voorzien van

volnerf nappaleder/splitlederen voering
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een

zachtere PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: bruin
• Maten: 37 t/m 49

Wijdte XD
Art.nr.: 5.83.402.00*

Emma Nestor veiligheidsschoen S3

Wijdte D - Art.nr.: 5.93.480.00*
• Hoog model van Oil nubuck leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale

vochthuishouding
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/bruin
• Maten: 35 t/m 49 (wijdte XD vanaf 37)

Wijdte XD
Art.nr.: 5.93.482.00*

Emma Melvin/Max  
veiligheidsschoen S3

Melvin, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.550.00*
• Metaalvrij model van volnerfleder met vetersluiting
• Composite neus en geweven antipentratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale

vochthuishouding
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48 (wijdte XD vanaf 38)

Melvin, hoog, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.552.00*

Max, laag, 
wijdte D

Art.nr.: 5.83.550.00*

Max, laag, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.83.552.00*

Emma Ranger/Rocky 
veiligheidsschoen S3

Ranger, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.470.00*
• Model van nubuck leder met Cordura met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale

vochthuishouding
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: grijs
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

Ranger, hoog, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.472.00*

Rocky, laag, 
wijdte D

Art.nr.: 5.83.470.00*

Rocky, laag, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.83.472.00*
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Emma Mack M veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.92.260.00*
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Hydro-Tec Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale

vochthuishouding
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een

zachtere PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• De ultieme schoen om te dragen tijdens lassen en verzinken van metaal
• Een gesloten voorflap beschermt je voeten tegen vonken en

rondspattende hete metalen splinters. De Mack-M biedt bovendien extra
wreefbescherming

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: XD
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Emma Vulcanus veiligheidsschoen S3

Wijdte XD - Art.nr.: 5.92.160.00
• Hoog van volnerfleder model met velcroluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Volnerf Nappaleder/Smartec Air Sanitized Silver voering
• Gripforce DUO-loopzool: nitril rubberen loopzool en PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Speciale lasschoen, voor werken met metaal in extreme temperaturen
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49 (wijdte XD vanaf 39)

Wijdte D
Art.nr.: 5.92.162.00*

Emma Primus veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.93.460.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Waterdicht Sympatex membraan, daardoor zijn de schoenen tot

zeven uur waterproof
• Ideale schoen voor iedereen die werkt in natte werkomstandigheden
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale

vochthuishouding
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een

zachtere PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: XD
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 37 t/m 49

Emma Pluvius veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.92.130.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Chemicaliën bestendig door CR-PU-coating op het leder, daardoor een

ideale schoen voor werkzaamheden in de chemische sector
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Waterdicht Sympatex membraan, daardoor zijn de schoenen tot zeven

uur waterproof
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale

vochthuishouding
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een

zachtere PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: XD
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 37 t/m 49

EMMA SAFETY FOOTWEAR
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Emma Venus veiligheidsinstapper S3

Wijdte D - Art.nr.: 5.99.150.00*
• Instapper model van volnerfleder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

Wijdte XD
Art.nr.: 5.99.152.00*

Emma Anouk veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.93.571.00*
• Hoog model van microfiber met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• GripForce Easy Twist loopzool (1-densiteit polyurethaan zool)
• Antibacteriële inlegzool en Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 42

Emma Ruffneck Donovan/Clyde/Dave/
Clay veiligheidsschoen S3

Donovan, hoog, bruin - Art.nr.: 5.93.600.00
• Model van nubuck leder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Nitrilrubber loopzool en PU-tussenzool
• Antibacteriële inlegzool en Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Door speciaal hakontwerp o.a. zeer geschikt voor het beklimmen van

ladders
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Maten: 39 t/m 49

Clyde, hoog, zwart
Art.nr.: 5.93.610.00*

Dave, laag, bruin
Art.nr.: 5.83.600.00

Clay, laag, zwart
Art.nr.: 5.83.610.00*

uvex motion light 6986/6985 
veiligheidsschoen S3

6986/2, hoog - Art.nr.: 5.12.108.00*
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Ademende textielen voering en uitneembare comfortabele binnenzool
• Antidraai hiel gedeelte voor betere stabiliteit
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• PUR-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

6985/2, laag
Art.nr.: 5.12.107.00*
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uvex quatro 8415/2 
veiligheidsschoen S3 

Art.nr.: 5.12.140.00*
• Hoog model van waterafstotende volnerfl eder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Extra brede pasvorm
• Gepolsterde tong
• Waterbestendige en ademende voering in Gore-tex
• Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en

vochtabsorberend is
• uvex 3D hydrofl ex foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in

de hiel en onder de voorvoet
• PUR DUO-loopzool voorzien van outdoor loopprofi el
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

uvex quatro pro 8401/8400 
veiligheidsschoen S3 

8401/2, hoog - Art.nr.: 5.12.172.00
• Model van waterafstotende volnerfl eder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Uitneembare comfortabele binnenzool en 3D hydrofl ex foam inlegzool
• Overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Twee densiteiten PUR-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 50

8400/2, laag
Art.nr.: 5.12.171.00

uvex 2 6503/6502 
veiligheidsschoen S3 

6503/2, hoog - Art.nr.: 5.12.327.00*
• Model van leder met vetersluiting
• 100% metaalvrije veiligheidsschoen
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Distance Mesh voering zorgt voor optimale luchtdoorlatendheid
• Verwijderbare antistatische comfort inlegzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: zwart/oranje
• Maten: 35 t/m 52

6502/2, laag
Art.nr.: 5.12.352.00*

veiligheidsschoen S3

• Model van leder met vetersluiting
• 100% metaalvrije veiligheidsschoen
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Distance Mesh voering zorgt voor optimale luchtdoorlatendheid
• Verwijderbare antistatische comfort inlegzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: zwart/oranje
• Maten: 35 t/m 52
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Jallatte Jalsiberien  
veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.74.205.00
• Hoog model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Fluorescerende accenten aan de achterzijde van de hiel voor een betere

zichtbaarheid
• Gore-Tex Performance Comfort membraan en Thinsulate voering, wat

de schoen zeer geschikt maakt voor werkzaamheden in extreem koude
omstandigheden

• Gewatteerde lederen tong voor betere bescherming aan de wreef
• Antistatische inlegzool
• Kompact Vibram loopzool met schokabsorber om de rug en gewrichten

te beschermen tegen trillingen
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 47

Jallatte Jalmaïa/Jaltoura 
veiligheidsschoen S3

Jalmaïa, hoog - Art.nr.: 5.74.250.00
• Metaalvrij model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde,

ademend en sneldrogend
• Antistatische en niet magnetische veiligheidsschoen
• Uitneembare inlegzool en non-woven binnenzool
• Triftane loopzool in Softane/NBR
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Jaltoura, laag
Art.nr.: 5.73.250.00

Jallatte Jalmars/Jalscand 
veiligheidsschoen S3

Jalmars, hoog - Art.nr.: 5.74.140.00
• Model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde,

ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Triftane loopzool in Softane/NBR
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 47

Jalscand, laag
Art.nr.: 5.73.140.00

Jallatte Jaldelevan X²/Jalencke X² 
veiligheidsschoen S3

Jaldelevan X², hoog - Art.nr.: 5.74.055.00
• Metaalvrij model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde,

ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Uitneembare, antistatische en comfortabele J-Multitech inlegzool
• Lightane loopzool in Softane/Néotril
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/oranje
• Maten: 39 t/m 47

Jalencke X², laag
Art.nr.: 5.73.055.00
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Aimont Thor/Flag veiligheidsschoen S3

Thor, hoog - Art.nr.: 5.75.715.00
• Metaalvrij model van waterbestendig leder met vetersluiting
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde
• Fluorescerende accenten aan de achterzijde van de hiel voor een betere

zichtbaarheid
• Confort Plus inlegzool en non-woven binnenzool
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

Flag, laag
Art.nr.: 5.75.710.00

Jallatte Jalskate veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.73.425.00
• Laag model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef
• Gewatteerde kraag met compact flexibel schuim voor extra comfort
• Antistatische, geperforeerde, van zacht PU gemaakte inlegzool
• Softane/TPU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 47

Jallatte Jalkendo veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.73.420.00
• Laag model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Fluorescerende accenten aan de zijkanten van de schoen voor een

betere zichtbaarheid
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht

aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde lederen tong voor betere bescherming aan de wreef en

gewatteerde kraag met compact flexibel schuim voor extra comfort
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Softane/TPU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/geel
• Maten: 38 t/m 47

Jallatte Jalmont veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.74.300.00
• Hoog model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming

aan de achillespees
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: bruin
• Maten: 36 t/m 48
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Lima/Quinto veiligheidsschoen S3

Lima, hoog - Art.nr.: 5.11.880.00
• Model van waterafstotend nerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48

Quinto, laag
Art.nr.: 5.11.890.00

Aimont Roboris veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.75.730.00
• Laag model van waterbestendig leder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming

aan de achillespees
• Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef
• Confort Plus inlegzool. Een flexibele inlegzool van PU die antistatisch en

anatomisch gevormd is
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 47

Aimont Torino/Napoli/Meina 
veiligheidsschoen S3

Torino, hoog, PU-overneus - Art.nr.: 5.75.690.00
• Model van waterbestendig nerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Model Torino en Napoli voorzien van PU-overneus
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde,

ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48 (Meina vanaf 35 t/m 48)

Napoli, laag, 
PU-overneus

Art.nr.: 5.75.695.00

Meina, hoog
Art.nr.: 5.75.689.00

Aimont Egis/Artis veiligheidsschoen S3

Egis, hoog - Art.nr.: 5.75.705.00
• Metaalvrij model van waterbestendig leder met vetersluiting
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde,

ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Confort Plus inlegzool
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: bruin
• Maten: 36 t/m 47

Artis, laag
Art.nr.: 5.75.700.00
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Bata PWR318/PWR315 
veiligheidsschoen S3

PWR318, hoog, wijdte W - Art.nr.: 5.13.865.00
• Model van nubuck leder (met nylon mesh) met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Gore-Tex voering houdt uw voeten droog en laat de schoen ademen
• PU-rubber loopzool en non woven binnenzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Ook verkrijgbaar in de volgende wijdte: XXW
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

PWR318, hoog, 
wijdte XW

Art.nr.: 5.13.866.00*

PWR315, laag, 
wijdte W

Art.nr.: 5.13.850.00

PWR315, laag, 
wijdte XW

Art.nr.: 5.13.851.00*

Bata PWR311 veiligheidsschoen S3

Wijdte W - Art.nr.: 5.13.750.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-rubberen loopzool met TriTechPlus technologie
• Textiel voering, voorzien van de Cool Comfort technologie
• Walkline Inside technologie
• Non woven binnenzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48 (wijdte XXW vanaf 40 t/m 46)

Wijdte XW
Art.nr.: 5.13.751.00*

Wijdte XXW
Art.nr.: 5.13.752.00*

Bata ACT119 veiligheidsschoen S3

Wijdte W - Art.nr.: 5.13.590.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• PU-PU loopzool en textiel voering, voorzien van Cool Comfort

technologie
• Non woven binnenzool
• Walkline Inside technologie
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49 (wijdte XW vanaf 38 en XXW vanaf 40 t/m 46)

Wijdte XW
Art.nr.: 5.13.591.00*

Wijdte XXW
Art.nr.: 5.13.592.00*

Bata PWR312/PWR309 
veiligheidsschoen S3

PWR312, hoog, wijdte W - Art.nr.: 5.13.755.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• PU-rubberen loopzool met TriTechPlus technologie
• Textiel voering, voorzien van de Cool Comfort technologie
• Walkline Inside technologie
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Ook verkrijgbaar in de volgende wijdte: XXW
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

PWR312, hoog, 
wijdte XW

Art.nr.: 5.13.756.00*

PWR309, laag, 
wijdte W

Art.nr.: 5.13.740.00

PWR309, laag, 
wijdte XW

Art.nr.: 5.13.741.00*
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Grisport 803/801 var 21 
veiligheidsschoen S3

803, hoog - Art.nr.: 5.12.440.00
• Model van leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/nitril-loopzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Versteviging bij de hiel voor extra support
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48

801, laag
Art.nr.: 5.12.435.00

Bickz 305 veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.13.305.00
• Hoog model van volnerfleder met Boa sluitsysteem
• Het Boa sluitsysteem is 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

• Composiet neus en Flexguard tussenzool
• Metaalvrije schoen
• EVA/rubberen-loopzool
• Bickz Cool System voering
• Rubberen neusbescherming
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: W
• Kleur: zwart/geel
• Maten: 38 t/m 48

Bickz 204/203 veiligheidsschoen S3

204, hoog - Art.nr.: 5.13.204.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Composiet neus en Flexguard tussenzool
• Metaalvrije schoen
• EVA/rubberen-loopzool
• Bickz Cool System voering
• Rubberen neusbescherming
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: W
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

203, laag
Art.nr.: 5.13.203.00

Bickz 201 veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.13.201.00
• Laag model van nubuck leder met vetersluiting
• Composiet neus en Flexguard tussenzool
• Metaalvrije schoen
• EVA/Rubberen-loopzool
• Bickz Cool Comfort voering
• Rubberen neusbescherming
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: W
• Kleur: grijs
• Maten: 38 t/m 48
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Redbrick Sunstone/Flint 
veiligheidsschoen S3

Sunstone, hoog - Art.nr.: 5.14.015.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Flint, laag
Art.nr.: 5.14.055.00*

Redbrick Onyx/Ruby 
veiligheidsschoen S3

Onyx, hoog - Art.nr.: 5.14.030.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Ruby, laag
Art.nr.: 5.14.050.00*

Redbrick Granite/Slate 
veiligheidsschoen S3

Granite, hoog - Art.nr.: 5.14.025.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool
• De zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: grijs/zwart
• Maten: 36 t/m 48

Slate, laag
Art.nr.: 5.14.035.00*

Redbrick Gold/Bronze 
veiligheidsschoen S3

Gold, hoog - Art.nr.: 5.14.010.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool
• De zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Bronze, laag
Art.nr.: 5.14.040.00
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Redbrick Jumper/Fly 
veiligheidsschoen S3

Jumper, hoog - Art.nr.: 5.14.115.00*
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Versteviging bij de hiel voor extra support
• Lederen tong en lederen polster
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 51

Fly, laag
Art.nr.: 5.14.100.00*

Redbrick Ice veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.14.130.00
• Hoog model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Voering van imitatie wol
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool
• De zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Redbrick Jesper/Druse 
veiligheidsschoen S3

Jesper, hoog - Art.nr.: 5.14.145.00*
• Model van nubuck leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: taupe
• Maten: 36 t/m 48

Druse, laag
Art.nr.: 5.14.175.00*

Redbrick Smaragd/Emerald 
veiligheidsschoen S3

Smaragd, hoog - Art.nr.: 5.14.020.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: bruin
• Maten: 36 t/m 48

Emerald, laag
Art.nr.: 5.14.045.00*
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Blåkläder 2305/2310 
veiligheidsschoen S3 

2305, bruin, hoog - Art.nr.: 5.80.001.00
• Model van waterafstotend nubuckleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Mesh voering en microvezel versterking aan de binnenzijde van de hiel
• Verstevigde hiel
• Schokdemping
• Binnenzool en tussenzool in PU en buitenzool in TPU
• Water- en olieafstotend
• Antistatisch
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 38 t/m 48 (model 2310 vanaf 36 t/m 48)

2305, zwart, hoog
Art.nr.: 5.80.002.00

2310, bruin, laag
Art.nr.: 5.80.003.00

2310, zwart, laag
Art.nr.: 5.80.004.00

Haix Protector Pro 
veiligheidsschoen S3 veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.47.740.00*
• Hoog model van ademend en waterbestendig leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast

en ademend en heeft bovendien een fl eece tussenlaag
• Kunststof binnnenzool
• Voetbed is verwisselbaar, heeft een goede vochtopname en droogt snel
• Goed gevoerde beschermende neus
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• De rubber/PU-loopzool is antislip en bestendig tegen olie en bezine
• Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Zeer goede demping door de PU-schuim in de hele zool en tevens

goede koude en warmte-isolatie door het MicroSoftLight-System
• Het "Sun-Refl ect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder

door direct zonlicht
• De schoen is voorzien van zaagklasse bescherming 1
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 49

Haix Trekker Pro veiligheidsschoen S3 

Art.nr.: 5.47.245.00
• Hoog model van ademend en waterbestendig leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast

en ademend en heeft bovendien een fl eece tussenlaag
• Kunststof binnnenzool
• Het verwisselbare voetbed is anatomisch gevormd en heeft een goede

vochtopname en droogt snel
• Anatomisch gevormde en goed gevoerde beschermende neus
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• De rubber/PU-loopzool is antislip en bestendig tegen olie en bezine
• Haix Climate-System die met bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Zeer goede demping door de PU-schuim in de hele zool en tevens

goede koude en warmte-isolatie door het MicroSoftLight-System
• Het "Sun-Refl ect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder

door direct zonlicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50

Haix Airpower X11 Low 
veiligheidsschoen S3 

Art.nr.: 5.47.754.00
• Laag model van ademend en waterbestendig leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast

en ademend en heeft een fl eece tussenlaag
• Non-woven binnnenzool absorbeert vocht
• Het voetbed is anatomisch gevormd. verwisselbaar, heeft een goede

vochtopname en droogt snel
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• De TPU/PU-loopzool is zeer slijtvast, antislip en bestendig tegen olie en

bezine en heeft bovendien een goede isolatie tegen koude
• Haix Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht

afvoert
• Het "Sun-Refl ect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder

door direct zonlicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRB
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50
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Emma Frontier Vito/Marco 
veiligheidsschoen S3

Frontier Vito, zwart - Art.nr.: 5.82.540.00*
• Laag model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• TPU-loopzool en PU comfort pads tussenzool
• Antibacteriële inlegzool met lederen toplaag
• Hydro-Tec Sanitized Silvervoering en Wellness leder
• Voldoet aan de antislipnorm SRB
• Wijdte: D
• Maten: 39 t/m 48

Frontier Marco, 
bruin

Art.nr.: 5.82.535.00*

Emma Frontier Martino/Valentino/
Barocco veiligheidsschoen S3

Frontier Martino, bruin - Art.nr.: 5.82.545.00*
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• TPU-loopzool en PU comfort pads tussenzool
• Antibacteriële inlegzool met lederen toplaag
• Hydro-Tec Sanitized Silver voering en Wellness leder
• Voldoet aan de antislipnorm SRB
• Wijdte: D
• Maten: 39 t/m 48

Frontier Valentino, 
zwart

Art.nr.: 5.82.550.00*

Frontier Barocco,
blauw

Art.nr.: 5.82.555.00*

Emma Bologna veiligheidsschoen S3

Wijdte D - Art.nr.: 5.82.525.00
• Laag model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• De nitrilrubber loopzool staat garant voor een goede slipweerstand en

hoge slijtweerstand
• Voorzien van Wellness leder/Smartec Air Sanitized Silver voering
• Antibacteriële inlegzool met leren toplaag
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48

Wijdte XD
Art.nr.: 5.82.526.00*

Emma Modena veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.82.515.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipentratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• De nitrilrubber loopzool staat garant voor een goede slipweerstand en

hoge slijtweerstand
• Voorzien van Wellness leder/Smartec Air Sanitized Silver voering, die

zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat
garant voor hygiëne en frisheid

• Antibacteriële inlegzool met leren toplaag
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: D
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
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Haix Airpower C1 uniformschoen O2

Art.nr.: 5.47.715.00*
• Laag model van ademend en waterafstotend leder met vetersluiting
• Voering bestaat uit 3-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast

en zeer goed ademend
• Non-woven binnnenzool absorbeert vocht
• Voetbed is anatomisch gevormd, verwisselbaar, heeft een goede

vochtopname en droogt snel
• Goed gevoerde beschermende neus
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• De TPU/PU-loopzool is zeer slijtvast, antislip en bestendig tegen olie en

bezine en heeft bovendien eem goede isolatie tegen koude
• Het Haix AS System ondersteunt de natuurlijke curve van de voet,

hierdoor blijft de voet in de ideale positie voor optimale ondersteuning
• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder

door direct zonlicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 51

uvex office 9542/2  
veiligheidsschoen S1P

Art.nr.: 5.12.135.00*
• Laag model van soepel volnerfleder met vetersluiting
• Stalen tussenzool
• "Office" schoen met een klassiek Engels design
• Ademende voering
• PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 47

Jallatte Jalgalaad  
veiligheidsschoen S1P

Art.nr.: 5.73.235.00
• Laag model van volnerf leder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Ergonomische schoen met een brede neus met geperforeerd synthetisch

polymeer wat de schoen nog lichter maakt
• Antistatische en niet magnetische veiligheidsschoen
• Flextane tussenzool van 100% composiet
• Non-woven binnenzool
• Met uitneembare, antistatische, anatomisch gevormde inlegzool
• Twee densiteiten (Softane) PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 47

Emma Bergamo uniformschoen O3

Art.nr.: 5.82.235.00*
• Laag model van volnerfleder met vetersluiting
• Deze schoen heeft geen veiligheidsneus en is daardoor uitzonderlijk

licht, comfortabel en wendbaar
• Antibacteriële inlegzool met leren toplaag
• Geweven antipentratie tussenzool
• Waterafstotend buitenwerk en een geweven binnenzool maken de

schoen vrijwel ondoordringbaar
• De 100% nitril rubberen buitenzool stoot vloeistoffen af en het ingenieus

ontworpen profiel geeft extra grip op alle ondergronden
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: D
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
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De leren laars, speciaal 
geschikt voor de petroleum-
sector en voor 
bouwwerkzaamheden 

De Jalaska SAS laars is speciaal door Jallatte®

vervaardigd voor moeilijke werkterreinen: 

Het succes is te danken aan de combinatie van de diverse 
kwaliteiten van de zool van Softane TM , soepel en licht, 

en van 100% natuurlijk AP 23 TM leer, uitermate stevig,
waterafstotend en olieafstotend. 
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VEILIGHEIDSLAARZEN LEDER

Emma Merula veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.93.070.00
• Veiligheidslaars van volnerfl eder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• Bontvoering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale

warmte-isolatie
• De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de

zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en
de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale
isolatie

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: bruin
• Maten: 37 t/m 49

Emma Mento veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.93.060.00
• Veiligheidslaars van volnerfl eder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• SmartecAir Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale

vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en
frisheid

• De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de
zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en
de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale
isolatie

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: bruin
• Maten: 37 t/m 48

Jallatte Jalartic veiligheidslaars S3 

Jalartic - Art.nr.: 5.76.050.00
• Veiligheidslaars van water- en olie afstotend AP 23 nerfl eder met

aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Warme bont voering die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: beige
• Maten: 36 t/m 48 (met overneus vanaf 39 t/m 47)

Jalartic CAP 
met overneus

Art.nr.: 5.76.055.00

Jallatte Jalaska veiligheidslaars S3 

Jalaska - Art.nr.: 5.76.010.00
• Veiligheidslaars van water- en olie afstotend AP 23 nerfl eder met

aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Ongevoerd model
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: beige
• Maten: 36 t/m 48 (met overneus vanaf 39 t/m 47)

Jalaska CAP 
met overneus

Art.nr.: 5.76.015.00

De leren laars, speciaal 
geschikt voor de petroleum-
sector en voor
bouwwerkzaamheden

De Jalaska SAS laars is speciaal door Jallatte®

vervaardigd voor moeilijke werkterreinen:

Het succes is te danken aan de combinatie van de diverse
kwaliteiten van de zool van Softane TM , soepel en licht, 

en van 100% natuurlijk AP 23 TM leer, uitermate stevig,
waterafstotend en olieafstotend.
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VEILIGHEIDSLAARZEN LEDER

Kynox Husky veiligheidslaars S3

Husky - Art.nr.: 5.11.930.00
• Veiligheidslaars van waterafstotend leder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering van wol die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
• Antistatische en antibacteriële binnenzool
• Vochtabsorberende DRI-LEX binnenvoering
• PU/PU-loopzool, dit maakt de zool extreem slipvast door in de zool

ingebouwde PUR contactgebieden
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: beige
• Maten: 39 t/m 48

Husky met overneus
Art.nr.: 5.11.931.00

Polar veiligheidslaars S3

Art.nr.: 5.11.925.00
• Veiligheidslaars van waterafstotend leder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Gevoerde laars met imitatie bont
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48

Emma Galus veiligheidslaars S2

Art.nr.: 5.92.150.00
• Veiligheidslaars van volnerfleder met ritssluiting
• Stalen neus
• Bontvoering 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

• Leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale
isolatie

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: XD
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Emma Dempo veiligheidslaars S3

Art.nr.: 5.92.271.00*
• Veiligheidslaars van volnerfleder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Extreme veiligheid in extreme temperaturen
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• 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

• Leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance
inlegzool

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49
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Grisport 72401C var 2 
veiligheidslaars S3 veiligheidslaars S3

Art.nr.: 5.12.600.00*
• Veiligheidslaars van leder met aantreklussen
• Stalen neus en Kevlar tussenzool
• Neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het

leer
• Gevoerd met imitatiewol
• Sympatex voering
• PU/nitril-loopzool
• Versteviging bij de hiel voor extra support
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48

uvex quatro pro 8403/2 
veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.12.162.00*
• Veiligheidslaars van waterafstotend leder met ritssluiting voor makkelijk

aan- en uittrekken
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• Extra brede pasvorm
• Warme fl eece-voering
• Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en

vochtabsorberend is
• uvex 3D hydrofl ex foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in

de hiel en onder de voorvoet
• PUR/PUR-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11,5
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 50

Aimont Sherpa veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.75.720.00
• Veiligheidslaars van waterafstotend volnerf leder met treklussen voor

makkelijk aan- en uittrekken
• Metaalvrije veiligheidslaars
• Prikbestendige niet-metalen Flex-System tussenzool biedt totale

bescherming van de zool van de voet
• Voorzien van een kunststof Light-Plus beschermende neuskap
• Dubbele PU-versterking op de neus wat extra bescherming biedt tegen

slijtage
• Warme bontvoering die zorgt voor een goede thermische isolatie in alle

weersomstandigheden
• Gewatteerde kraag met compact fl exibel schuim voor extra comfort
• Een fl exibele inlegzool (Confort Plus) van PU die antistatisch is
• 3D-voering in drielagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: donkerbruin
• Maten: 38 t/m 48

Kynox Arctic veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.11.936.00
• Veiligheidslaars van waterafstotend leder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• Ongevoerd model
• Antistatische en antibacteriële binnenzool
• Vochtabsorberende DRI-LEX binnenvoering
• PU/PU-loopzool, dit maakt de zool extreem slipvast door in de zool

ingebouwde PUR contactgebieden
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: beige
• Maten: 39 t/m 48
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VEILIGHEIDSLAARZEN WATERDICHT

Dunlop Purofort Thermo+ Full Safety 
veiligheidslaars S5 veiligheidslaars S5

Oranje - Art.nr.: 5.38.114.00
• De Purofort Thermo+ is dé laars voor gebruik in koele omgevingen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Geschikt voor condities tot circa -50°C
• De hittevasthoudende zool zorgt dat werkers comfortabel blijven en

de schokabsorberende technologie en fl exibele bovenzool bieden
bewegingsvrijheid

• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 37/38 t/m 48

Groen
Art.nr.: 5.38.214.00

Dunlop Purofort+ Full Safety 
veiligheidslaars S5 

Zwart - Art.nr.: 5.30.201.00
• De zwarte laars is ideaal voor in de constructie en infra, de gele versie

voor industriële toepassingen en de groene voor een verscheidenheid
aan toepassingen in de landbouw

• Stalen neus en stalen tussenzool
• Extra versteviging bij het middenvoetsbeentje en de hiel biedt
• Geïsoleerd tot circa -20°C
• Refl ecterende strook op de hiel voor een betere zichtbaarheid
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 36 t/m 49/50 (zwart vanaf 39)

Geel
Art.nr.: 5.30.213.00

Groen
Art.nr.: 5.30.298.00*

Dunlop Purofort Professional Full 
Safety veiligheidslaars S5 Safety veiligheidslaars S5

Art.nr.: 5.30.109.00
• Met zijn thermische isolatie tot -20°C biedt deze laars alle praktische

eigenschappen van Purofort, dus schokabsorptie, duurzaamheid en een
licht gewicht

• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering is antibacterieel behandeld
• Laars heeft een breed loopvlak voor verschillende ondergronden
• Oliebestendige en antistatische zool
• Energie absorberende zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: groen
• Maten: 37 t/m 48

Dunlop Acifort Heavy Duty Full Safety 
veiligheidslaars S5 veiligheidslaars S5

Zwart - Art.nr.: 5.26.225.00
• De zwarte industriële laars is ideaal voor een veelheid aan

toepassingen op bouwterreinen en de groene is ideaal voor o.a.
boerderijwerkzaamheden

• Stalen neus en stalen tussenzool
• Zeer goed bestand tegen zuren, zoals cement en beton
• Een stevige buitenzool en goed loopvlak
• Oliebestendige en antistatische zool
• Energie absorberende zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Maten: 39 t/m 48 (groen vanaf 40)

Groen
Art.nr.: 5.25.111.00
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Dunlop Purofort Neoprene Chest 
Wader Full Safety waadbroek S5 

Art.nr.: 5.30.230.00
• Deze ademende waadbroek van neopreen is speciaal geschikt voor

actieve werkzaamheden waarbij u veel beweegt en biedt optimaal
draagcomfort tijdens warme lente- en zomerdagen

• Stalen neus en stalen tussenzool
• De bretels zijn uitgevoerd met een verstelbare gesp
• Geïsoleerd tot circa -20°C met temperatuurregeling en een optimaal

comfort
• De schokabsorberende zool verzekert de drager van comfort en het

stevige loopvlak voorkomt uitglijden op natte oppervlakken
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 48

Dunlop Purofort+ Thigh Wader 
Full Safety lieslaars S5 

Art.nr.: 5.30.219.00
• Deze ademende lieslaars is speciaal geschikt voor actieve

werkzaamheden waarbij u veel beweegt en biedt optimaal
draagcomfort tijdens warme lente- en zomerdagen

• Stalen neus en stalen tussenzool
• De vierlaagse stof van een waterdicht en ademend membaam voorkomt

zweten en is lichtgewicht
• De bretels zijn uitgevoerd met een verstelbare gesp
• Thermische isolatie tot circa -20°C
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 49/50

Dunlop Protomastor Full Safety 
veiligheidslaars S5 veiligheidslaars S5

Art.nr.: 5.30.030.00*
• Een praktische en functionele veiligheidslaars
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Dunlop Purofort Rig-Air Full Safety 
veiligheidslaars S5 

Rig-Air Fur Lining (gevoerd) - Art.nr.: 5.54.255.00
• De perfecte werklaars voor boorplatformen en bouwterreinen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• De Rig-Air is lichtgewicht, 100% waterdicht en geïsoleerd circa tot -20°C
• Voorzien van handige lipjes, dus gemakkelijk aan te trekken
• Oliebestendige en antistatische zool
• Model Rig-Air Fur Lining heeft een bontvoering voor extra warmte en een

behaaglijke pasvorm
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: bruin
• Maten: 39 t/m 48

Rig-Air (ongevoerd)
Art.nr.: 5.54.250.00*
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VEILIGHEIDSLAARZEN WATERDICHT

Eurofort veiligheidslaars S4

Art.nr.: 5.50.060.00
• Ideale laars voor in de foodindustrie
• Stalen neus
• 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
• Kleur: wit
• Maten: 37 t/m 48

Eurofort veiligheidslaars S5

Zwart - Art.nr.: 5.50.030.00
• Ideale veiligheidslaars voor in de bouw
• 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
• Maten: 37 t/m 50 (geel en groen t/m 48)

Geel
Art.nr.: 5.50.040.00

Groen
Art.nr.: 5.50.050.00

Phoenix Prisma veiligheidslaars S5

Art.nr.: 5.50.220.00
• Ideale laars voor straal- en spuitwerk en geschikt tot 800 Bar
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Speciale hielconstructie voor schokabsorptie en stabiliteit
• Gevoerd met viscose sok
• Antislip zool
• Wreef- en enkelbescherming
• Kleur: geel
• Maten: 39 t/m 47

The Welly PU S-Light veiligheidslaars 
S5

Art.nr.: 5.55.050.00
• Stalen neus en stalen zool
• Nylon voering
• Antistatische en antislip zool
• Schokabsorberend in het hielgedeelte
• Zool is zuurbestendig
• Kleur: groen
• Maten: 36 t/m 48
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VEILIGHEIDSLAARZEN WATERDICHT

Dunlop Acifort Concrete Full Safety 
veiligheidslaars SB veiligheidslaars SB

Art.nr.: 5.26.230.00
• Deze laars is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens het werken met

beton
• Stalen neus en stalen tussenzool
• De samenstelling van het materiaal is extra resistent tegen de

chemicaliën in beton, de zool is verstevigd voor meer stabiliteit en de
laars is gecertifi ceerd voor enkelbescherming

• Grijze polyamide voering
• Geproduceerd in speciale compound daardoor chemisch resistent
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: grijs
• Maten: 40 t/m 47

Dunlop Acifort High Voltage safety 
veiligheidslaars SB veiligheidslaars SB

Art.nr.: 5.25.132.00
• Een specialistische laars voor industrieel gebruik. Deze laars kan

voltages weerstaan tot 1.000 Volt AC of tot 1.500 Volt DC
• Stalen neus
• Met zijn bestendigheid tegen hoge voltages is deze laars geschikt voor

een verscheidenheid aan elektrische en mechanische omgevingen
• Oliebestendige zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: wit/groen
• Maten: 39/40 t/m 47

Dunlop Acifort Classic+ Safety 
veilgheidslaars S4 

Art.nr.: 5.15.469.00
• Zeer gladde schacht voor een uitmuntende hygiëne in de voedselfabriek
• Stalen neus
• Eenvoudig te reinigen schacht en zool
• Oliebestendige zool
• Antistatisch
• Goede chemische bescherming
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: wit
• Maten: 35 t/m 49

Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip 
Safety veilgheidslaars S4 Safety veilgheidslaars S4

Wit - Art.nr.: 5.30.102.00
• Speciaal ontworpen voor de voedselverwerking. De laars biedt daarom

niet alleen alle voordelen van de Purofort technologie, maar voldoet ook
aan de specifi eke behoeften van eindgebruikers

• Stalen neus
• Extra glad ontwerp en oppervlak schacht
• Eenvoudig te reinigen
• Antibacteriële voering
• Speciaal ontworpen voor orthopedische inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 35/36 t/m 49/50

Groen
Art.nr.: 5.30.103.00

Blauw
Art.nr.: 5.30.104.00*
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VEILIGHEIDSLAARZEN WATERDICHT LAARZEN ONBEVEILIGD

PVC laars

Groen - Art.nr.: 5.53.080.00
• Deze laars is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
• Antislip zool
• Waterdicht
• Maten: 37 t/m 47

Zwart
Art.nr.: 5.53.070.00

Dunlop Pricemastor Chest Wader 
waadbroek

Art.nr.: 5.53.325.00
• Deze waadbroek is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen

tussenzool
• Een ideale waadbroek voor diverse landbouwtoepassingen
• Waterdicht
• Kleur: groen
• Maten: 40 t/m 47

Dunlop Pricemastor laars

Art.nr.: 5.15.225.00*
• Deze laars is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
• Een standaard laars voor minder intensieve landbouwtoepassingen
• Waterdichte laars
• Kleur: groen
• Maten: 35 t/m 47

Dunlop Acifort Classic+ laars

Art.nr.: 5.15.459.00*
• Deze laars is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
• Zeer gladde schacht voor een uitmuntende hygiëne in de voedselfabriek
• Eenvoudig te reinigen schacht en zool
• Antistatische en oliebestendige zool
• Waterdicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: wit
• Maten: 34/35 t/m 49
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BRANDWEERLAARZEN

Haix Florian Europe brandweerlaars

Art.nr.: 5.47.275.00*
• Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast

en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
• Non-woven binnnenzool absorbeert vocht
• Het voetbed is anatomisch gevormd, verwisselbaar, heeft een goede

vochtopname en droogt snel
• Anatomisch gevormde en goed gevoerde beschermende neus
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• Schuim/rubberen loopzool
• Haix Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in

de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie door het
MicroSoftLight-System

• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder
• Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50

Haix Florian Pro brandweerlaars

Art.nr.: 5.47.295.00
• Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast

en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
• De schuim/rubberen loopzool is zeer slijtvast en bestendig tegen hoge

temperaturen en is olie- en bezine bestendig
• Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Het Haix AF-System stabiliseert de voet met een flexibele inzet in de

wreef waardoor de laars hetzelfde aanvoelt als een veterlaars
• Aantreklussen
• Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in

de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie door het
MicroSoftLight-System

• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder
door direct zonlicht

• Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50

Haix Fire Flash Gamma 
brandweerlaars

Art.nr.: 5.47.270.00
• Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast

en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
• De schuim/rubberen loopzool is zeer slijtvast en bestendig tegen hoge

temperaturen en is olie- en bezine bestendig
• Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Two ZoneLacing System zorgt voor een snelle en optimale vetersluiting

en een correcte pasvorm van de laars
• Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in de

hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie
• Veters en alle stiksels zijn gemaakt van Nomex
• Lederen lus aan de rits met ritsversterking
• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder

door direct zonlicht
• De laars is voorzien van zaagklasse bescherming 2
• Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 49

Haix Fire Flash brandweerlaars

Art.nr.: 5.47.250.00
• Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast

en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
• De schuim/rubberen loopzool is zeer slijtvast en bestendig tegen hoge

temperaturen en is olie- en bezine bestendig
• Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Two ZoneLacing System zorgt voor een snelle en optimale vetersluiting
• Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in de

hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie
• Veters en alle stiksels zijn gemaakt van Nomex
• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder

door direct zonlicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50
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KLOMPENBRANDWEERLAARZEN

Sika 29 Comfort veiligheidsklomp SB

Art.nr.: 5.46.140.00
• Gesloten hiel
• Houten binnenzool
• Lederen voering
• Klomp met overneus
• Orthopedisch voetbed
• Polyurethaan loopzool die zeer slijtvast is en niet af geeft en

schokdempend is
• Zool met antislip profiel
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48

ARO 1590 veiligheidsklomp SB

Art.nr.: 5.63.155.00
• Gesloten hiel
• 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
• Maten: 36 t/m 49

ARO 381 veiligheidsklomp S2

Zwart - Art.nr.: 5.63.290.00
• Flexibele veiligheidsschoenklomp met gesloten hiel
• PU loopzool die bestand is tot 140°C, olie-, zuur- en benzine bestendig

en antistatisch
• Hak met een ingebouwde schokdemper
• Het 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
• De lederen bovenkant is zeer waterbestendig, ademend en duurzaam
• Maten: 35 t/m 47

Wit
Art.nr.: 5.63.280.00*

ARO 335 veiligheidsklomp S3

Art.nr.: 5.63.145.00
• Gesloten hiel en overneus
• 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
• Maten: 36 t/m 48
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Microgard SureStep overschoen

Blauw - Art.nr.: 2.65.885.01
• Deze overschoen is voorzien van een revolutionaire monofilament

coating die over uitstekende antislip eigenschappen beschikt
• Deze unieke coating maakt de SureStep ook sterker en duurzamer,

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 t/m maat 46)
• Verpakt per 100 stuks

Wit
Art.nr.: 2.65.886.01

Overschoen PVC

Art.nr.: 2.65.873.00
• Kwaliteit: PVC
• Extra zware kwaliteit
• Zeer slijtvast
• Dikte: 130 mu
• Kleur: blauw
• Universele maat
• Verpakt per 100 stuks

Overschoen polypropyleen/
polyethyleen

Art.nr.: 2.65.832.50
• Kwaliteit: polypropyleen/polyethyleen
• Non woven
• Antislip zool polyethyleen
• Kleur: wit/blauw
• Universele maat
• Verpakt per 50 stuks

Overschoen polyethyleen

30 mu - Art.nr.: 2.65.875.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Ideaal voor kort gebruik
• Geruwd
• Kleur: blauw
• Universele maat
• Verpakt per 100 stuks (de 120 mu uitvoering is verpakt per 1.000 stuks)

55 mu
Art.nr.: 2.65.870.00

120 mu
Art.nr.: 2.65.878.00

OVERSCHOENEN EN OVERLAARZEN
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OVERSCHOENEN EN OVERLAARZEN

Microgard 2500 overlaars

Art.nr.: 2.65.892.00*
• Elastiek aan de bovenkant
• Gesealde naden
• Antistatisch behandeld
• Kleur: wit
• Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
• Verpakt per 400 stuks

Overlaars polyethyleen

Art.nr.: 2.65.950.00
• Elastiek aan de bovenkant
• Afmeting: 51x40 cm
• Dikte: 65 mu
• Kleur: transparant
• Universele maat
• Verpakt per 50 stuks

Dupont Tyvek POS0 overschoen

Art.nr.: 2.67.882.01
• Elastiek aan de enkels
• Antistatisch behandeld
• Lengte 40 cm
• Kleur: wit
• Universele maat
• Verpakt per 400 stuks

Microgard 2500 overschoen

Art.nr.: 2.65.893.01
• Elastiek aan de enkels
• Antistatisch behandeld
• Gesealde naden
• Kleur: wit
• Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
• Verpakt per 700 stuks

OVERSCHOENEN EN OVERLAARZEN
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OVERSCHOENEN, OVERLAARZEN EN SLIPPERS

Asadi badslipper

Art.nr.: 5.56.220.00
• Brede voetband
• Gemaakt van PVC
• Kleur: blauw
• Maten: 39 t/m 46

Overschoen met stalen neus

Art.nr.: 5.63.990.00
• Deze veiligheidsoverschoen beschermt de tenen tegen pletten of stoten
• Aanbevolen voor gebruik in elke industrie, met name geschikt voor de

bouw en zware werkomgevingen waar het risico op teenblessure's het
grootst is of waar een stalen neus vereist is

• Perfect voor bezoekers of uitzendkrachten
• Past strak over bestaande schoenen en is voorzien van een solide

beschermingskap
• Kan comfortabel worden gedragen over schoenen met een lage hak,

sportschoenen en de meeste laarzen
• Gemaakt van flexibel, elastisch en soepel PVC
• Voorzien van antislip zool
• Kleur: zwart
• Maten: XS t/m 3XL

Dupont Tyvek POBO overlaars

Art.nr.: 2.67.902.01
• Hoogte: 48 cm
• Lengte: 42 cm
• Elastiek aan de bovenkant
• Vetersluiting
• Antistatisch behandeld
• Kleur: wit
• Universele maat
• Verpakt per 200 stuks

Microchem 3000 overlaars

Art.nr.: 2.65.900.01*
• Elastiek aan bovenzijde van de laars
• Koordsluiting
• Antistatisch behandeld
• Ultrasoon gelaste naden
• Kleur: geel
• Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
• Verpakt per 300 stuks
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SOKKENOVERSCHOENEN, OVERLAARZEN EN SLIPPERS

Bata Thermo MS 3 sok

Art.nr.: 5.61.365.00
• 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
• Kleur: zwart
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Bata Cool MS 2 sok

Antraciet - Art.nr.: 5.61.376.00
• Kwaliteit: 44% katoen/24% polyamide/20% Pro-Cool (polyester)/

10% SeaCell active (cellulosevezel)/1% Lycra (elastaan)/1% Bekinox
(metaalvezel)

• Door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en droog
• 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
• Verstevigde zones bij de hiel en tenen voor extra duurzaamheid
• ESD
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Zwart
Art.nr.: 5.61.377.00

M-Wear 1260 Russel Thermo sok

Art.nr.: 5.61.260.00
• Kwaliteit: 75% polyester/24% polyamide/1% Lycra (elastaan)
• 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 de 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
• Maten: 35-38 t/m 47-50

M-Wear 1250 Ernesto Worker sok

Art.nr.: 5.61.250.00
• Kwaliteit: 41% katoen/26% polyamide/19% Pro-Guards polyester/

12% SeaCell Active lycocell/1% Bekinox (metaalvezel)/1% Lycra
(elastaan)

• 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
• Extra versteviging bij de hiel 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
• Maten: 35-38 t/m 47-50
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SOKKEN

Emma Hydro-Dry Thermo sok

Art.nr.: 5.00.131.00*
• Kwaliteit: 36% wol/35% polyamide/20% polyester-Coolmax/

7% polyamide-Cordura/2% elastomeer
• Extra dikke, optimaal isolerende sok
• De Hydro-Dry Thermo zorgt ervoor dat je voeten comfortabel en warm

blijven, zelfs in extreme kou
• Comfortabele boord, voorkomt afzakken sok
• Coolmax-vierkanalen vezel die transpiratievocht wegvoert van de huid.

Coolmax zorgt ook voor een betere vochtverdamping en dus voor
drogere voeten

• Cordura slijtvaste vezel in hak en teenpartij
• Standaard gesanitized
• Ventilatiekanalen op de voetwreef
• Antistatisch
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Emma Hydro-Dry Business sok

Art.nr.: 5.00.129.00*
• Kwaliteit: 40% katoen/27% polyamide/25% polyester-Coolmax/

6% polyamide-Cordura/2% elastomeer
• De perfecte sok om te dragen in business schoenen. Zo hou je het veilig

en stijlvol tegelijk
• Comfortabele boord, voorkomt afzakken sok
• Coolmax-vierkanalen vezel die transpiratievocht wegvoert van de huid.

Coolmax zorgt ook voor een betere vochtverdamping en dus voor
drogere voeten

• Cordura slijtvaste vezel in hak en teenpartij
• Standaard gesanitized
• Ventilatiekanalen op de voetwreef
• Antistatisch/ESD
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Emma Hydro-Dry Working sok

Zwart - Art.nr.: 5.00.128.00
• Kwaliteit: 55% katoen/12% polyamide/25% polyester-Coolmax/

6% polyamide-Cordura/2% elastomeer
• Comfortabele boord, voorkomt afzakken sok
• Coolmax-vierkanalen vezel die transpiratievocht wegvoert van de huid
• Cordura slijtvastevezel in hak en teenpartij
• Standaard gesanitized
• Ventilatiekanalen op de voetwreef
• Antistatisch/ESD
• Maten: 35-38 t/m 51-53

Blauw
Art.nr.: 5.00.126.00*

Grijs
Art.nr.: 5.00.127.00*

Bata Thermo HM 1 sok

Art.nr.: 5.61.360.00
• Kwaliteit: 59% Zipro (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 doorvlamwerende, 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
• Kleur: zwart
• Maten: 35-38 t/m 47-50
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SOKKENSOKKEN

Bama laarssok

Art.nr.: 5.61.482.00*
• Extra warm comfort voor laarzen, geeft tevens een modieus effect aan

uw laarzen
• Kleur: groen
• Maten: S t/m L

Bama Sokkets Extra laarssok

Art.nr.: 5.61.480.00*
• Laarssokken, bescherming tegen vocht en kou
• Ideaal voor rubberlaarzen
• De combinatie van materiaal zorgt voor bescherming tegen vocht en kou
• De speciale zachte tussenlaag zorgt bovendien voor een behaaglijke

aangename vulling in rubberlaarzen
• Kleur: blauw
• Maten: 36-37 t/m 50-51

Stapp 27010 thermo sok

Art.nr.: 5.61.545.00
• 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
• Kleur: marineblauw
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Stapp 26305 sok

Art.nr.: 5.61.525.00
• Kwaliteit: 65% polyamide/20% wol Superwash/15% polyacryl
• Goede stevige werksok
• Kleur: marineblauw
• Maten: 38-39 t/m 48-50
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VETERS

Emma Working veter, rond, 140 cm

Art.nr.: 5.00.066.00*
• Vervaardigd uit getaslaniseerd polyestergaren dat loslaten voorkomt
• Voorzien van een polyprop kern die zorgt voor de juiste diametrische

elasticiteit en dikte
• Rond model
• Lengte: 140 cm
• Verpakt in blisterverpakking
• Kleur: zwart/grijs

Emma veter vlamvertragend, rond, 
120 cm

Art.nr.: 5.00.035.00*
• Uitgerust met het unieke Panox Kevlar garen
• Vlamvertragende veters
• Rond model
• Lengte: 120 cm
• Vervaardigd uit getaslaniseerd polyestergaren dat loslaten voorkomt
• Voorzien van een polyprop kern die zorgt voor de juiste diametrische

elasticiteiten dikte
• Verpakt in blisterverpakking
• Kleur: zwart/groen

Bata Sigrafil veter, rond, 90/120 cm

90 cm - Art.nr.: 5.69.748.00
• Gemaakt van Sigrafil
• Vlamvertragend
• Rond model
• Verpakt in blisterverpakking
• Kleur: zwart

120 cm
Art.nr.: 5.69.750.00

Bata veter, rond, 90/120 cm

90 cm, zwart - Art.nr.: 5.69.732.00
• Rond model
• Verpakt in blisterverpakking
• Ook verkrijgbaar in zwart/bruin

90 cm, zwart/grijs
Art.nr.: 5.69.736.00

120 cm, zwart
Art.nr.: 5.69.734.00

120 cm, zwart/grijs
Art.nr.: 5.69.738.00
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Bama Primus Extra inlegzool

Art.nr.: 5.69.997.00*
• Anatomisch gevormd voetbed van 1ste kwaliteit soepel kalfsleer,

zorgt voor optimaal draagcomfort, ondersteunt en ontlast de voet, met
hielkussen

• 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
• Kleur: naturel
• Maten: 36 t/m 46

Bama Deo Active inlegzool

Art.nr.: 5.69.996.00*
• Deodorant inlegzool
• Hygiënisch fris, met antibacteriële behandeling
• Bijzonder effectief tegen voetengeur
• 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
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 51

Bama Alu Therm Airtech inlegzool

Art.nr.: 5.69.995.00
• Alu-inlegzool, een moderne winterinlegzool met luchtcelisolatie
• Biedt een intensieve aluminiumbescherming tegen kou, zeer aanbevolen

voor zeer strenge koude
• Een systeem met luchtcellen in de inlegzool, gesteund door

tweevoudige aluminiumbescherming biedt deze zool buitengewoon
effectieve isolatie tegen de kou

• Dankzij de combinatie van gebruikte materialen is een effectief
thermisch comfort verzekerd

• Antisliplaag om verschuiven in de schoen te voorkomen
• Kleur: zilvergrijs
• Maten: 36 t/m 48

Bama Famoos Mos inlegzool

Art.nr.: 5.69.990.00
• Mos inlegzool, comfort voor alle voeten in alle schoenen
• Met echt mos en antibacteriële behandeling
• Onderlaag in schokabsorberend latexlaag
• Een antibacteriële stof helpt de vorming van bacteriën op het zooltje

tegen te gaan
• Absorbeert vocht op natuurlijke wijze en verhoogt zodoende het

aangename gevoel van droge voeten
• Het zachte kusseneffect rondt de onderste latexlaag biedt nog eens extra

comfort
• Kleur: groen
• Maten: 36 t/m 51
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KNIE- EN BEENBESCHERMERS

Dolfing 441.01 beenpijpen

Groen - Art.nr.: 2.44.591.00*
• Kwaliteit: 75% PolyVinylCloride/25% polyester
• Voorzien van riemlussen
• Verpakt per paar

Zwart
Art.nr.: 2.44.590.00*

Beenbeschermer

Art.nr.: 5.63.090.00
• Hoog model
• Inclusief riempjes om de beenbeschermer vast te maken
• Voor bescherming van het onderbeen en de voet
• Gemaakt van leder
• Kleur: zwart

Knop/riem t.b.v. Harmonica 
kniebeschermer

Knop t.b.v. Harmonica kort model - Art.nr.: 5.59.010.00
• Knop t.b.v. Harmonica kniebeschermer standaard model of lang model
• Riem t.b.v. Harmonica kniebeschermer heeft een lengte van 32 cm
• Kleur: zwart

Knop t.b.v. Harmonica 
lang model

Art.nr.: 5.59.020.00

Riem t.b.v. Harmonica 
kniebeschermer

Art.nr.: 5.59.030.35

Harmonica kniebeschermer

Standaard - Art.nr.: 5.59.050.00
• Volledig rubber
• Vier vouwen en wisselbaar kussen
• Ideaal voor bijvoorbeeld stratenmakers, tegelzetters en vloerenleggers,

waar een goede kniebescherming noodzakelijk is
• Kleur: zwart

Extra lang model 
(met 20 mm padding)
Art.nr.: 5.59.060.00
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Deb Stoko Stokoderm Foot Care spray

Art.nr.: 8.60.070.10
• Speciale alcoholhoudende voetspray om de voeten te beschermen,

bijv. bij het dragen van afsluitend schoeisel, zoals veiligheidsschoenen,
rubberen laarzen, enz.

• De etherische oliën, zoals eucalyptus-, rozemarijn- en salie-olie,
voorkomen effectief onaangename geuren door de microbiële afbraak
van transpiratie en hebben daardoor een aangename, verfrissende
werking

• Dermatologisch getest
• Met alcohol, dit bevordert een snelle droging en ondersteunt het

voorkomen van voetschimmel
• Zonder siliconen, daardoor geen negatieve invloed bij het lakken van

oppervlakken
• Verpakking: 100 ml verstuiver

Bama Shoe Fresh spray

Art.nr.: 5.69.080.00
• Te gebruiken in alle soorten schoenen
• Frisheid en hygiëne van hiel tot teen
• Neutraliseert onaangename geuren en frist de schoen op, met

antibacteriële formule
• Zorgt voor een aangename frisse, dermatologisch geteste geur
• 48-uur werkzaam
• Inhoud: 100 ml

Bama ledervet

Art.nr.: 5.69.115.00*
• Voor schoenen uit alle soorten glad leder
• Voedt, maakt waterdicht, beschermt en conditioneert
• Bevat wassen en oliën van hoger kwaliteit die het leer voeden en

voorkomen dat er water binnendringt
• Zeer goede bescherming tegen water
• Dringt diep in het leder
• Bij gebruik stof en vuil verwijderen van oppervlakte, het product

aanbrengen met een doek en intensief inwrijven en lang laten drogen
• Inhoud: 100 ml
• Kleur: naturel

Bama uitsmeerborstel
Art.nr.: 5.69.110.00

Emma ledervet

Zwart, 150 gram - Art.nr.: 5.69.130.00
• Voor schoenen uit alle soorten glad leder

Naturel, 150 gram
Art.nr.: 5.69.134.00

Zwart, 1 kilogram
Art.nr.: 5.69.140.00*

Naturel, 1 kilogram
Art.nr.: 5.69.144.00
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ONDERHOUD

Emma waterstop 400 ml spray

Art.nr.: 5.00.056.00*
• Helpt u bij de optimale verzorging van uw schoenen
• Maakt de schoen waterdicht
• Inhoud: 400 ml

Emma insmeerborstel

Art.nr.: 5.69.100.00
• Helpt u bij de optimale verzorging van uw schoenen

Haix schoencrème

Tube 75 ml - Art.nr.: 5.69.160.00
• Olie- en vetarm onderhoudsproduct voor een langdurige waterresistentie
• Speciaal voor ademend leer
• Inhoud: 75 ml
• Kleur: zwart

Emmer 2,5 kg
Art.nr.: 5.69.170.00

Haix 3-delig borstelset

Art.nr.: 5.69.180.00
• Set van drie borstels voor schoonmaken, onderhouden en poetsen
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Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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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

We onderscheiden in deze catalogus de volgende 
hoofdtypen hoofdbescherming: 

• Industriële veiligheidshelmen
• Klimhelmen
• Hoofdbedekkingsmiddelen

Industriële veiligheidshelmen

Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te 
beschermen tegen vallende,- omvallende of wegschietende voor-
werpen 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 
verstel-mogelijkheid. 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.

Verplichte testen

Test voor impactabsorptie
• Een rond voorwerp van 5 kg valt op de

helm vanaf 1 meter hoogte
• De maximale krachtoverbrenging is 5kN

Test voor binnendringing
• Een puntig voorwerp van 3 kg valt op de

helm vanaf 1 meter hoogte
• Het voorwerp mag geen contact maken

met het proefhoofd onder de helm

Verankering van kinband
• Eerst wordt 150 N toegepast, wat

vervolgens verhoogd wordt met
20 N/min totdat er gefaald wordt

• De verankering van de kinband moet
loskomen bij een minimale kracht van
150 N en bij niet meer dan 250 N

Brandproef
• Er wordt  gedurende 10 seconden een

brander in een hoek van 45° gericht op
een punt tussen 50 en 100 mm van de
bovenzijde

• Geen zichtbare vlam na 5 seconden

Optionele testen
EN 397 bevat ook een aantal optionele tests voor helmen waarbij 
bijvoorbeeld extra bescherming geclaimd wordt: zeer hoge of zeer 
lage temperaturen, spatten van gesmolten metaal, elektrische 
spanningen en laterale vervorming.

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 veiligheids-
helm 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.

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 

HOOFDBESCHERMING 
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Markering van de veiligheidshelm

Conform de EN 397 norm moeten bovendien de volgende 
gegevens altijd onuitwisbaar aan de binnenzijde van de helm-
schaal 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 aange-
geven. 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:

Fabrikant helm

Maatvoering

CE keur

Type helm

Materiaal

Optionele vereiste

Productiedatum:
Binnenste ring = jaartal
Buitenste ring = maand

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).

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 eigenschap-
pen. 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 
thermoplasten staat in onderstaande tabel:

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken 
duroplasten 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

Materiaalsoort

Textielfenol Glasvezel-
versterkt polyester

Verouderingsweerstand Zeer goed Zeer goed

UV-weerstand Zeer goed Zeer goed

Vormvastheid bij hitte Tot ca. 500°C Tot ca. 500°C

Smeltpunt 1.000°C 1.000°C

Breukvastheid bij koude Zeer goed Zeer goed

Chemische weerstand Goed Goed

Elektrisch isolerend Slecht Slecht

 HOOFDBESCHERMING
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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 weers-
omstandigheden, 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.

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.

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.

Geventileerd of ongeventileerd
Met name in de zomer kan de mogelijkheid tot 
het openen van ventilatieopeningen 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.

Zweetband
Net als het materiaal van het binnenwerk 
heeft ook de zweetband een invloed op het 
draagcomfort. Naast lederen zweetbanden 
zijn er verschillende materialen leverbaar die 
het zweet nog meer absorberen. Dit is per 
merk verschillend. 

Binnenwerk sluiting
Het binnenwerk heeft 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 instel-
len. Hierdoor kan je het binnenwerk snel 
instellen ook als de helm op het hoofd zit.

Binnenwerk materiaal
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 ver-
dient 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.

Aantal bevestigingspunten
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 nade-
len 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.
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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, refl ecterende strips, 
helmmutsen en zweetbanden. De nodige toebehoren en 
onderdelen vindt u terug in dit hoofdstuk.

Levensduur van de veiligheidshelm

De veilige gebruiksduur van een veiligheidshelm is moeilijk te be-
palen, 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. 

Algemeen genomen gaat een veiligheidshelm het langst mee als 
hij correct bewaard wordt in de oorspronkelijke verpakking en 
niet aan direct zonlicht of hitte wordt blootgesteld (bij daglicht 
en temperaturen tussen -5°C en 30°C). 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. 

Meer informatie over de levensduur van een bepaalde helm kunt u 
in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant terugvinden. Dit is altijd 
de enige correcte informatie over de aanbevolen levensduur van de 
veiligheidshelm. Het is aan te bevelen de veiligheidshelm na twee 
jaar gebruik te vernietigen. In extreme omstandigheden kan dit al 
na een jaar moeten gebeuren. De veiligheidshelm dient regelmatig 
beoordeeld te worden na onvolkomenheden en bij twijfel moet de 
veiligheidshelm altijd vernietigd worden. Vervang een veiligheids-
helm onmiddellijk als hij een inslag (bv. laten vallen) of ongeval 
heeft meegemaakt.

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.

 HOOFDBESCHERMING
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Klimhelmen

Bij bepaalde werken moet iemand veel naar boven kijken, bijvoor-
beeld als er gebruik wordt gemaakt van industriële touwtechnieken. 
In dat geval is een klimhelm aanbevolen. De klimhelmen garande-
ren 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

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

In dit hoofdstuk vindt u diverse capuchons, 
mutsen en petten voor de diverse 
toepassingen terug.

EN 397:2012 + A1:2012 Industriële veiligheidshelmen

EN 14052:2012 + A1:2012 Industriële helmen met een 
hoog beschermingsniveau

EN 50365:2012 Elektrisch isolerende helmen voor 
gebruik bij laagspanningsinstallaties

EN 443:2008 Brandweerhelmen voor gebruik 
in gebouwen en andere constructies

EN 12492:2012
Bergbeklimmersuitrusting 
- Helmen voor bergbeklimmers
- Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 812:2012 Industriële stootpetten

Stootpetten

Een stootpet is een licht uitgevoerde pet, voorzien van een 
eenvoudig binnenwerk. De stootpet biedt het hoofd alleen bescher-
ming 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 veiligheids-
helm. Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en 
de uitvoering van stootpetten staan vermeld in de EN 812 norm.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
hoofdbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment hoofdbescherming. Mocht u een bepaald product 
niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen. 

HOOFDBESCHERMING 

Het merendeel van de artikelen in de catalogus

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.
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uvex airwing B 9762 veiligheidshelm

9762-020, wit - Art.nr.: 6.70.010.22
• Helmschaal is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk binnenwerk is voorzien van een

schuifinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
• Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
• Verstelbaar binnenwerk: 51 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, geel en oranje

9762-520, blauw
Art.nr.: 6.70.010.00

9762-920, zwart
Art.nr.: 6.70.011.00*

9762-420, groen
Art.nr.: 6.70.015.00*

M-Safe MH6030 veiligheidshelm

Blauw - Art.nr.: 6.78.071.00
• De ongeventileerde helmschaal is gemaakt van UV-bestendig high

density polyethyleen
• Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
• 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• Voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor werknemers die vaak

klimmen, omhoog moeten kijken of een breed zichtveld nodig hebben
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen

Wit
Art.nr.: 6.78.070.00

Geel
Art.nr.: 6.78.072.00

Oranje
Art.nr.: 6.78.073.00

M-Safe MH6010 veiligheidshelm

Wit - Art.nr.: 6.78.050.00
• Helmschaal is gemaakt van UV-bestendig high density polyethyleen
• Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
• 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm

Blauw
Art.nr.: 6.78.051.00

Geel
Art.nr.: 6.78.052.00

Oranje
Art.nr.: 6.78.053.00

M-Safe MH6000 veiligheidshelm

Geel - Art.nr.: 6.78.002.00
• Helmschaal is gemaakt van UV-bestendig high density polyethyleen
• Het 6-punts plastic binnenwerk is voorzien van een pinlock

schuifinstelling
• Gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
• 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en groen

Wit
Art.nr.: 6.78.000.00

Blauw
Art.nr.: 6.78.001.00

Oranje
Art.nr.: 6.78.003.00
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uvex airwing B-WR 9762 
veiligheidshelm

9762-230, oranje - Art.nr.: 6.70.106.00
• De airwing B-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
• Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, lime en groen

9762-530, blauw
Art.nr.: 6.70.100.00

9762-130, geel
Art.nr.: 6.70.105.00

9762-030, wit
Art.nr.: 6.70.112.00

uvex pheos B-WR 9772 
veiligheidshelm

9772-930, zwart - Art.nr.: 6.70.314.00
• De pheos B-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren, gehoorkappen en lampen met

helmbevestiging
• Drie variabele ventilatieopeningen
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen

9772-130, geel
Art.nr.: 6.70.311.00*

9772-530, blauw
Art.nr.: 6.70.313.00*

9772-030, wit
Art.nr.: 6.70.310.00*

uvex pheos B-S-WR 9772 
veiligheidshelm

9772-031, wit - Art.nr.: 6.70.320.00*
• De pheos B-S-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
• Drie variabele ventilatieopeningen
• De helm is voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor

werknemers die vaak klimmen, omhoog moeten kijken of een breed
zichtveld nodig hebben

• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en donkergrijs

9772-131, geel
Art.nr.: 6.70.321.00*

9772-531, blauw
Art.nr.: 6.70.322.00*

9772-932, zwart
Art.nr.: 6.70.323.00*

uvex pheos E-S-WR 9770 
veiligheidshelm

9770-031, wit - Art.nr.: 6.70.370.00*
• De pheos E-S-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
• De helm is voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor

werknemers die vaak klimmen of omhoog moeten kijken
• Geschikt voor gebruik door elektriciens omdat de schaal geheel gesloten

is. Helm is getest volgens EN 50365 (1.000 V AC)
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm

9770-131, geel
Art.nr.: 6.70.371.00*

9770-832, donkergrijs
Art.nr.: 6.70.372.00*
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MSA V-Gard veiligheidshelm met 
Fas-Trac III binnenwerk 

Rood - Art.nr.: 6.16.861.20
• De V-Gard veiligheidshelm is gemaakt van hard UV-bestendig

high density polyethyleen
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en

met draaiknopinstelling
• Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts en

gehoorbeschermingsaccessoires
• Ongeventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en oranje

Wit
Art.nr.: 6.16.861.00

Geel
Art.nr.: 6.16.861.10

Blauw
Art.nr.: 6.16.861.40

MSA V-Gard veiligheidshelm met 
Push-Key binnenwerk 

Geel - Art.nr.: 6.16.860.10
• De V-Gard veiligheidshelm is gemaakt van hard UV-bestendig

high density polyethyleen
• De Push-Key is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met

schuifknopinstelling en drukknop
• Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts en

gehoorbeschermingsaccessoires
• Ongeventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en oranje

Wit
Art.nr.: 6.16.860.00

Groen
Art.nr.: 6.16.860.30

Blauw
Art.nr.: 6.16.860.40

3M Peltor H-700N veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.118.00
• Helmschaal is gemaakt van high density polyethyleen
• Het 4-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Geventileerd model, effectieve ventilatie is een basis voor goed

draagcomfort, met name in een warm klimaat
• De lichtgewicht helm heeft een uniek helmopontwerp met een korte rand
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en oranje

Blauw
Art.nr.: 6.16.118.10

Rood
Art.nr.: 6.16.118.20

Geel
Art.nr.: 6.16.118.40
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MSA V-Gard 500 ongeventileerde 
veiligheidshelm met Push-Key binnenwerk

Zwart - Art.nr.: 6.16.866.70
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Push-Key is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met

schuifknopinstelling en drukknop
• Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, rood, groen en grijs

Wit
Art.nr.: 6.16.866.00

Geel
Art.nr.: 6.16.866.10*

Blauw
Art.nr.: 6.16.866.40

MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met 
Fas-Trac III binnenwerk en lamphouder

Art.nr.: 6.16.873.01
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met

draaiknopinstelling
• Geventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
• Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende accessoires
• Korte klep voor verbeterd zicht omhoog
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Deze versie wordt geleverd inclusief een lamphouder. De lamp (model

GA1466) is niet inclusief, deze moet apart besteld worden
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Kleur: wit

MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met 
Fas-Trac III binnenwerk

Geel - Art.nr.: 6.16.863.10
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met

draaiknopinstelling
• Geventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
• Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende accessoires
• Korte klep voor verbeterd zicht omhoog
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, oranje en fluo geel

Wit
Art.nr.: 6.16.863.00

Blauw
Art.nr.: 6.16.863.40*

Groen
Art.nr.: 6.16.863.30*

M-Safe MH6020 veiligheidshelm

Blauw - Art.nr.: 6.78.101.00
• De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig ABS
• Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling,

daardoor zeer eenvoudig in te stellen
• Gemakkelijk vervangbare zweetband
• 30 mm sleuven voor gezichts en gehoorbeschermingsaccessoires
• Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm

Wit
Art.nr.: 6.78.100.00

Geel
Art.nr.: 6.78.102.00
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MSA V-Gard 520 veiligheidshelm met 
Fas-Trac III binnenwerk 

Wit - Art.nr.: 6.16.871.00
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met

draaiknopinstelling
• Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Met korte klep/rand voor het werken op hoogte en in kleine ruimtes
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, groen en fl uo oranje

Geel
Art.nr.: 6.16.871.10*

Blauw
Art.nr.: 6.16.871.40*

Oranje
Art.nr.: 6.16.871.50*

MSA V-Gard 500 ongeventileerde veilig-
heidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 

Wit - Art.nr.: 6.16.867.00
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met

draaiknopinstelling
• Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, rood, groen en grijs

Geel
Art.nr.: 6.16.867.10

Blauw
Art.nr.: 6.16.867.40

Zwart
Art.nr.: 6.16.867.70*

MSA V-Gard 500 geventileerde veilig-
heidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 

Rood - Art.nr.: 6.16.865.20
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met

draaiknopinstelling
• Geventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel en groen

Wit
Art.nr.: 6.16.865.00

Blauw
Art.nr.: 6.16.865.40

Oranje
Art.nr.: 6.16.865.50
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MSA produceert al meer dan 50 jaar industriële helmen en is tegenwoordig wereldwijd marktleider
op het gebied van hoofdbescherming voor arbeiders. V-Gard is een bewezen en zeer herkenbaar
merk met onder andere het gepatenteerde ontwerp en handelsmerk in de vorm van een V. Er zijn
al meer dan 120 miljoen helmen verkocht. 

De V-Gard is met zijn iconische V in vrijwel elke regio de meest herkende helm.

World Leading in Head Protection 

MSAsafety.com

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety linkedin.com/company/
msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

Bekijk hier de
V-Gard 930

PG06_Head-Protection_Advert_A4_NL_Mise en page 1  31/01/2017  09:03  Page 1

catalogus2016_6.indd   388 10-04-17   12:34



VEILIGHEIDSHELMEN - ABS

HOOFDBESCHERMING389

3M Peltor G2000DUV veiligheidshelm 

Blauw - Art.nr.: 6.16.001.00
• Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
• Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een pinlock

schuifi nstelling
• Gemakkelijk vervangbare lederen zweetband
• Geventileerd model, effectieve ventilatie is een basis voor goed

draagcomfort, met name in een warm klimaat
• De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet

worden
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en rood

Geel
Art.nr.: 6.16.003.00

Oranje
Art.nr.: 6.16.004.00

Wit
Art.nr.: 6.16.006.00

MSA V-Gard 950 ongeventileerde 
veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.876.00
• Gemaakt van met rubber verstevigd ABS met een Fas-Trac III binnenwerk

met een 6-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
• Ongeventileerd model met helder polycarbonaat gelaatsscherm
• Compleet met 4-punts kinband waarmee de helm beter blijft zitten
• Helm wordt geleverd in een herbruikbare, beschermhoes
• Banden over het hoofd van geweven polyester
• Elektrisch geïsoleerde helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie) en elektrische

boogontlading tot GS-ET-29 Klasse 1 (4kA)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen

Geel
Art.nr.: 6.16.876.10

Rood
Art.nr.: 6.16.876.20*

Blauw
Art.nr.: 6.16.876.40*

MSA V-Gard 930 ongeventileerde 
veiligheidshelm 

Geel - Art.nr.: 6.16.875.10
• Gemaakt van met rubber verstevigd ABS met een Fas-Trac III binnenwerk

met een 6-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
• Ongeventileerd model
• Gecertifi ceerd volgens electrostatic-INERIS voor gebruik in ATEX/

explosieve omgevingen
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
• Banden over het hoofd van geweven polyester
• Geïntegreerde overzetbril met heldere polycarbonaat vizier
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 63 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen

Wit
Art.nr.: 6.16.875.00

Rood
Art.nr.: 6.16.875.20

Blauw
Art.nr.: 6.16.875.40

MSA V-Gard 930 geventileerde 
veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.874.00
• Gemaakt van met rubber verstevigd ABS voorzien van Fas-Trac III

binnenwerk met een 6-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
• Ventilatiegaten op het bovendeel voor optimale luchtstroom
• Gecertifi ceerd volgens electrostatic-INERIS voor gebruik in

ATEX/explosieve omgevingen
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
• Banden over het hoofd van geweven polyester
• Geïntegreerde overzetbril met heldere polycarbonaat vizier
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 63 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen

Geel
Art.nr.: 6.16.874.10

Rood
Art.nr.: 6.16.874.20

Blauw
Art.nr.: 6.16.874.40

MSA produceert al meer dan 50 jaar industriële helmen en is tegenwoordig wereldwijd marktleider
op het gebied van hoofdbescherming voor arbeiders. V-Gard is een bewezen en zeer herkenbaar
merk met onder andere het gepatenteerde ontwerp en handelsmerk in de vorm van een V. Er zijn
al meer dan 120 miljoen helmen verkocht.

De V-Gard is met zijn iconische V in vrijwel elke regio de meest herkende helm.

World Leading in Head Protection

MSAsafety.com

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety linkedin.com/company/
msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

Bekijk hier de
V-Gard 930
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3M Peltor G3001NUV veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.102.00
• Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
• Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een pinlock

schuifi nstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• ongeventileerd model met 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het

vizier naar de nek kan worden gekeerd
• De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet

worden
• Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm

Geel
Art.nr.: 6.16.101.00*

3M Peltor G3000DUV veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.112.00
• Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS met korte klep
• Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een pinlock

schuifi nstelling
• Geventileerd model met 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier

naar de nek kan worden gekeerd
• Gemakkelijk vervangbare lederen zweetband
• De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet

worden
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en oranje

Rood
Art.nr.: 6.16.108.00

Blauw
Art.nr.: 6.16.115.80

Geel
Art.nr.: 6.16.115.85

3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm 

Geel - Art.nr.: 6.16.094.00
• Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS met korte klep
• Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een

draaiknopinstelling
• Geventileerd model met 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier 

naar de nek kan worden gekeerd
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet

worden
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen, rood en fl uo geel

Blauw
Art.nr.: 6.16.093.00

Oranje
Art.nr.: 6.16.096.00

Wit
Art.nr.: 6.16.098.00
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VEILIGHEIDSHELMEN - ABS

Honeywell Peak A79R veiligheidshelm

Roze - Art.nr.: 6.16.278.00
• Gemaakt van ABS
• Voorzien van een 4-punts nylon binnenwerk met een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Ongeventileerde helm model
• De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: hemelsblauw, rood, oranje,

grijs en groen

Marineblauw
Art.nr.: 6.16.260.00

Geel
Art.nr.: 6.16.265.00

Wit
Art.nr.: 6.16.272.00

Honeywell Peak A79 veiligheidshelm

Wit - Art.nr.: 6.16.212.00
• Gemaakt van ABS
• Voorzien van een 4-punts nylon binnenwerk met een pinlock

schuifinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Ongeventileerde helm model
• De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, grijs en groen

Marineblauw
Art.nr.: 6.16.200.00

Geel
Art.nr.: 6.16.205.00

Rood
Art.nr.: 6.16.208.00

Honeywell Peak A69R veiligheidshelm

Geel - Art.nr.: 6.16.285.00
• Gemaakt van ABS
• Voorzien van een 6-punts nylon binnenwerk met een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Ongeventileerde helm model
• De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: hemelsblauw, rood, grijs en

groen

Marineblauw
Art.nr.: 6.16.280.00

Rood
Art.nr.: 6.16.288.00

Wit
Art.nr.: 6.16.292.00

Honeywell Peak A69 veiligheidshelm

Marineblauw - Art.nr.: 6.16.180.00
• Gemaakt van ABS
• Voorzien van een 6-punts nylon binnenwerk met een pinlock

schuifinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Ongeventileerde helm model
• De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: hemelsblauw, oranje en rood

Geel
Art.nr.: 6.16.185.00

Wit
Art.nr.: 6.16.192.00

Groen
Art.nr.: 6.16.195.00
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VEILIGHEIDSHELMEN - GLASVEZEL EN TEXTIELFENOL

Schubert BEN 2 I/80D veiligheidshelm

Art.nr.: 6.16.220.00
• Gemaakt van een hoge kwaliteit textielfenol
• 6-punts plastic binnenwerk met lederen zweetband
• Hoog draagcomfort en veilige pasvorm door het ergonomisch gevormde

en in hoogte verstelbare binnenwerk
• Ideaal voor werken in omgevingen met hoge temperaturen
• Helm is ongevoelig voor chemicaliën
• Voorzien van kinriemhouder
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 61 cm
• Kleur: bruin

Schubert BOP I/80 D veiligheidshelm

Art.nr.: 6.16.452.00
• Gemaakt van met glasvezel versterkt polyester
• 6-punts plastic binnenwerk met lederen zweetband
• Ideaal voor werken in omgevingen met hoge temperaturen
• Helm is ongevoelig voor chemicaliën
• Voorzien van kinriemhouder
• Hoog draagcomfort en veilige pasvorm door het ergonomisch gevormde

en in hoogte verstelbare binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 61 cm
• Kleur: wit

3M G3501 veiligheidshelm

Geel - Art.nr.: 6.16.050.10*
• Gemaakt van glasvezelversterkt nylon
• Ongeventileerde helm met 4-punts binnenwerk met een

draaiknopinstelling
• Bestand tegen hoge temperaturen (+150°C) en lage temperaturen

(–30°C)
• Elektrisch geïsoleerd volgens EN 50365 voor onder spanning werken bij

laagspanningsinstallaties
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen

Wit
Art.nr.: 6.16.050.00*

Rood
Art.nr.: 6.16.050.20*

Blauw
Art.nr.: 6.16.050.40*

MSA ThermalGard veiligheidshelm

Wit - Art.nr.: 6.16.856.00
• Gemaakt van glasvezelversterkt nylon
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met

draaiknopinstelling
• Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Veiligheidshelm voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen
• Bestand tegen hoge temperaturen (+150°C) en lage temperaturen

(–50°C)
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm

Geel
Art.nr.: 6.16.857.00*
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VEILIGHEIDSHELMEN - GLASVEZEL EN TEXTIELFENOL

3M Peltor G2N binnenwerk

Art.nr.: 6.24.636.00
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Kunststof zweetband
• 4-punts textielen binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Kleur: zwart

3M Peltor G2D binnenwerk

Art.nr.: 6.24.635.00
• Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling
• Lederen zweetband
• 4-punts textielen binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Kleur: zwart

MSA Push-Key binnenwerk

Art.nr.: 6.16.818.00*
• Push-Key-ophanging met schuifaanpassing voor gebruik met industriële

V-Gard-veiligheidshelmen
• Voorzien van vervangbare en wasbare zweetband van schuimstof
• Gemakkelijk te gebruiken: drukken om los te maken en knijpen om strak

te zetten
• Kan met één hand worden afgesteld, zelfs tijdens het dragen
• Banden over het hoofd van geweven polyester bieden een hoge mate

aan comfort en langdurige, consistente schokdemping
• Geavanceerde 4-punts bevestiging: goede positionering op het hoofd,

stabiliteit en betere luchtcirculatie
• De nekband kan op twee niveaus ingesteld worden voor een goede

pasvorm
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Kleur: zwart

MSA Fas-Trac III binnenwerk

Art.nr.: 6.24.790.00
• Fas-Trac III-ratchet-ophanging voor gebruik met MSA-helmen, zoals

gespecificeerd
• Voorzien van vervangbare en wasbare zweetband van schuimstof
• De achterste bevestigingen steken niet uit waardoor er geen drukpunten

zijn
• De nekband kan op drie niveaus ingesteld worden voor een goede

pasvorm
• Ratchet met goede grip die zeer soepel draait
• De comfortpadding van de ratchet loopt tot achter op het hoofd voor

een betere luchtcirculatie en om trekken aan het haar te voorkomen
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Kleur: zwart
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M-Safe binnenwerk met draaiknop
t.b.v. MH6020 helm

Art.nr.: 6.78.220.00
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling, daardoor zeer

eenvoudig in te stellen
• Te gebruiken met de M-Safe MH6020 veiligheidshelm
• 6-punts nylon binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Kleur: zwart

M-Safe binnenwerk met draaiknop
t.b.v. MH6010 en MH6030 helm

Art.nr.: 6.78.215.00
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling, daardoor zeer

eenvoudig in te stellen
• Te gebruiken met de M-Safe MH6010 en MH6030 veiligheidshelmen
• 6-punts nylon binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Kleur: zwart

M-Safe binnenwerk met
schuifverstelling t.b.v. MH6000 helm

Art.nr.: 6.78.210.00
• Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling, daardoor

eenvoudig in te stellen
• Te gebruiken met de M-Safe MH6000 veiligheidshelm
• 6-punts plastic binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Kleur: zwart

3M Peltor G2C binnenwerk

Art.nr.: 6.24.630.00*
• Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling
• Kunststof zweetband
• 4-punts textielen binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Kleur: zwart
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - BINNENWERKEN

MSA elastische kinriem

Art.nr.: 6.24.007.00
• Kinband zorgt voor een goede pasvorm en stabiliteit
• Eenvoudig aan de schaal te bevestigen en ervan te verwijderen dankzij

de plastic haken
• Betrouwbaar, comfortabel en aanpasbaar
• 2-punts bevestiging
• Elastische banden
• Kleur: zwart

M-Safe kinriem

Art.nr.: 6.78.200.00
• M-Safe kinriem t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
• Verstelbaar
• Kleur: zwart

uvex kinriemen

9790-005 - Art.nr.: 6.24.030.00
• Model 9790-005 is een lederen kinriem t.b.v. uvex airwing en pheos

veiligheidshelmen met plastic oogjes en verstelbare lengte
• Model 9790-007 is een 4-punts textielen kinband t.b.v. uvex airwing

veiligheidshelmen met drukknoppen voor een snelle bevestiging, oogjes
gemaakt van robuust plastic, een kinpad en verstelbare lengte

• Model 9790-021 is een 4-punts plastic kinband t.b.v. uvex pheos
veiligheidshelmen met drukknoppen voor een snelle bevestiging, oogjes
gemaakt van robuust plastic, een kinpad en verstelbare lengte

• Kleur: zwart

9790-007
Art.nr.: 6.24.032.00*

9790-021
Art.nr.: 6.24.032.10*

3M Peltor kinriemen

GH1 - Art.nr.: 6.24.050.00
• De GH1 kinriem is bestemd voor alle 3M Peltor G22 en G3000

veiligheidshelmen, de GH2 kinriem voor alle 3M Peltor G2000
veiligheidshelmen en de GH4 kinriem voor alle 3M Peltor G3000
veiligheidshelmen

• De GH1 en GH2 kinriemen hebben een 2-punts kinbevestigingsband en
de GH4 heeft een 3-punts kinbevestigingsband

• Kleur: zwart

GH4
Art.nr.: 6.24.051.00

GH2
Art.nr.: 6.24.045.00*
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uvex 9760-005 zweetband

Art.nr.: 6.24.600.00
• Zweetband t.b.v. uvex airwing, pheos, pheos alpine en 9780

veiligheidshelmen
• Gemaakt van imitatie leder
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: bruin

M-Safe zweetband

Art.nr.: 6.78.205.00
• M-Safe zweetband t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
• Gemaakt van kunststof
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: zwart

3M Peltor HYG3/HYG4 zweetband

HYG3, kunststof, zwart - Art.nr.: 6.24.709.00
• Geschikt voor alle 3M Peltor veiligheidshelmen

HYG4, leder, bruin
Art.nr.: 6.24.710.00

MSA Terri-Band zweetband

Art.nr.: 6.24.741.00
• Katoenen zweetband
• Voor gebruik over ingenaaide PVC zweetband
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: wit
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - ZWEETBANDEN

3M Peltor V6 geïntegreerde 
veiligheidsbril 

V6E, helder - Art.nr.: 6.24.065.00
• Schokbestendige lens die bestand is tegen statische en chemische

beschadigingen
• 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.

V6B, smoke
Art.nr.: 6.24.066.00

V6C, geel
Art.nr.: 6.24.067.00*

MSA Stow-Away geïntegreerde 
veiligheidsbril 

Helder - Art.nr.: 7.34.452.00
• Volledig geïntegreerde hoofd- en oogbescherming voor de

MSA veiligheidshelmen V-Gard en V-Gard 200
• De Stow-away kan in de helm worden opgeborgen wanneer

oogbescherming niet nodig is, zodoende wordt het vizier voor schade
behoed

• Zeer comfortabel zonder drukpunten achter de oren
• Compatibel met op de helm gemonteerde gehoorkappen

Donker
Art.nr.: 7.34.453.00*
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - HELMMUTSEN

MSA V-Gard Select-voering helmmuts 

Art.nr.: 6.24.538.00
• Gevoerde, aanpasbare fl appen voor constante bescherming tegen de

kou, met of zonder gehoorkappen
• Voor gebruik met gehoorkappen, niet van invloed op dempingsniveaus
• Open de oorfl ap en zet deze met klittenband achter op de voering vast

indien gebruikt met gehoorkappen
• Twee lagen stof, 10 mm dik
• Waterafstotend
• Vlambestendig tot 50 wasbeurten
• Gele voering met refl ecterende strepen voor betere zichtbaarheid
• Geschikt voor zeer koude omstandigheden met verminderde

zichtbaarheid of nachtelijke werkzaamheden
• Kleur: fl uo geel

MSA V-Gard Supreme-voering 
2-delige helmmuts

Art.nr.: 6.24.541.00
• Meerdere lagen vlambestendige stof
• Hoofdgedeelte waterafstotend
• Stof kan vlambogen weerstaan tot een ATPV van 8 cal/cm²
• Zakje binnenzijde nek voor een warmte-patch
• Rits
• Hoogwaardig vlambestendig gebreid nekgedeelte voor meer

bescherming
• Geschikt voor extreem koude omstandigheden met volledige nek- en

gezichtsbescherming

MSA V-Gard Value-voering helmmuts 

Art.nr.: 6.24.539.00
• Kan onder ieder model helm gedragen worden
• Hoeft niet aan helm bevestigd te worden
• Perfecte oorbescherming zonder het zicht te belemmeren
• Helm blijft stevig op het hoofd zitten
• 100% hoogwaardige acryl

M-Wear 4510 helmmuts

Art.nr.: 6.24.510.00
• Te dragen onder een veiligheidshelm
• Afritsbaar
• Gemaakt van 100% polyester
• Voorzien van kinbevestiging
• Vlamvertragend behandeld
• Kleur: marineblauw
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - NEKFLAPPEN EN KRUINKOELERSACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - HELMMUTSEN

MSA V-Gard kruinkoeler met nekflap

Art.nr.: 6.24.543.00
• Beschermt nek en hoofd tegen gevaarlijke hitte en zonlicht
• Klittenband voor gemakkelijke bevestiging aan de ophanging van

V-Gard helmen
• Kleur: fluo geel/lime (voldoet aan vereisten van de EN ISO 20471

norm)

MSA V-Gard kruinkoeler

Art.nr.: 6.24.542.00
• Bescherming tegen gevaarlijke hitte
• Klittenband voor gemakkelijke bevestiging aan de ophanging van

V-Gard helmen
• Kleur: blauw

3M Peltor nekflappen

GR1C, P3 bevestiging - Art.nr.: 6.24.060.00
• Geeft bescherming tegen regen, sneeuw en zon
• Gemaakt van PVC-gelaagd kunststof weefsel
• Kleur: fluo oranje

GR3C, bevestiging 
aan binnenwerk

Art.nr.: 6.24.070.00

MSA nekflappen

Nomex nekflap - Art.nr.: 6.16.574.00*
• Biedt bescherming tegen wind en regen, stof, deeltjes en vloeistofspatten
• De Nomex nekflap beschermt tegen beperkte vlamuitbreiding en wordt

vooral gebruikt bij toepassingen in de olie-, gas- en petrochemische
industrie en in de staalindustrie

• De PVC nekflap wordt vooral gebruikt voor toepassingen in de bosbouw
• Kleur: fluo oranje

PVC nekflap
Art.nr.: 6.16.582.00*
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - HELMCLIPS EN MONTAGESETS

3M Peltor P3EV/2 montageset

Art.nr.: 3.19.950.00
• Montageset voor het bevestigen van een vizier op een G3000

veiligheidshelm
• Gemaakt van nylon
• Kleur: zwart

3M Peltor P3KV/2 montageset

Art.nr.: 3.19.945.00
• Montageset voor het bevestigen van een vizier op een G2000

veiligheidshelm
• Gemaakt van kunststof
• Kleur: zwart

Protector HXGC helmclip

Art.nr.: 6.24.223.00
• Universele helmclip voor bevestiging aan de regengoot van de

veiligheidshelm
• Geschikt voor de meeste merken ruimzichtbrillen
• Ideaal voor gebruik met de Style 300 en Style 600 veiligheidshelmen
• De helmclip zorgt er voor dat de ruimzichtbril goed bevestigd is en niet

kan afglijden tijdens gebruik
• Kleur: grijs

uvex 9924-010 helmadapter

Art.nr.: 6.24.280.00*
• uvex helmadapter voor montage van ruimzichtbrillen 9302-510 en

9301-544 op de airwing en pheos helmen zonder gehoorkappen
• Kleur: zwart
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ALPINEHELMENACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - HELMCLIPS EN MONTAGESETS

Petzl Vertex Best Duo alpinehelm

Art.nr.: 8.86.346.60*
• Comfortabele helm met ingewerkte dubbele lichtbron
• Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
• Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen

tijdens een val
• Schaal zonder ventilatie
• Voorzien van 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
• Maten: 53 t/m 63 cm
• Kleur: wit

Petzl Vertex Best alpinehelm

Geel - Art.nr.: 8.86.346.00*
• Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
• Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• Inserts voor het bevestigen van een Vizir beschermvizier en

bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
• Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
• Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen
• Schaal zonder ventilatie die beschermt tegen het elektrisch risico en

projecties van smeltend metaal
• Maten: 53 t/m 63 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en rood

Wit
Art.nr.: 8.86.346.10

Blauw
Art.nr.: 8.86.346.20*

Zwart
Art.nr.: 8.86.346.30*

Petzl Vertex ST alpinehelm

Wit - Art.nr.: 8.86.328.50
• Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
• Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• Inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier en

bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
• Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
• Speciale kinband die ontklipt wordt als de helm blijft vasthaken (lagere

resistentie dan 25 daN)
• Schaal zonder ventilatie
• Maten: 53 t/m 63 cm

Rood
Art.nr.: 8.86.328.10*

Petzl Vertex Vent alpinehelm

Wit - Art.nr.: 8.86.328.40
• Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
• Ventilatiegaten met verschuifbare luiken, te bedienen aan de buitenkant
• Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• Inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier en

bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
• Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
• Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen
• Maten: 53 t/m 63 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en rood

Zwart
Art.nr.: 8.86.328.20*

Geel
Art.nr.: 8.86.328.70*

Blauw
Art.nr.: 8.86.328.80*

catalogus2016_6.indd   401 10-04-17   12:35



catalogus2016_6.indd   402 10-04-17   12:35



HOOFDBESCHERMING403

ALPINEHELMEN

uvex pheos alpine 9773 alpinehelm

9773-050, wit - Art.nr.: 6.70.350.00
• Gemaakt van ABS
• Constante ventilatie, helm volledig gesloten aan de voorzijde,

permanent open aan de achterzijde
• 6-punts textiel binnenwerk met makkelijk te vervangen zweetband
• ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende accessoires
• Bevestigingsmogelijkheid voor hoofdlampen
• Haakjes voor band om lamp of ruimzichtbril te bevestigen
• Verstelbaar binnenwerk: 51 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, groen en rood

9773-250, oranje
Art.nr.: 6.70.352.00*

9773-950, zwart
Art.nr.: 6.70.353.00*

9773-550, blauw
Art.nr.: 6.70.354.00*

MSA F2X-Trem alpinehelm

Rood - Art.nr.: 6.16.889.20*
• Dankzij het ventilatiesysteem en de 3-punts kinband kan de F2X-Trem

aan nagenoeg alle soorten reddingsoperaties in een gevaarlijke
omgeving worden aangepast

• Hoogwaardige schaal van thermoplastic voor optimale weerstand tegen
mechanische inslag

• Dankzij zijn geringe gewicht en zijn ergonomische design belemmert hij
u niet in uw bewegingen

• Maten: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: zwart en blauw

Wit
Art.nr.: 6.16.889.00*

Geel
Art.nr.: 6.16.889.40*

Fluo oranje
Art.nr.: 6.16.889.60*

Petzl Alveo Best alpinehelm

Geel - Art.nr.: 8.86.338.60*
• Schokdemping door vervorming van de interne schaal in uitgezet

polystyreenschuim
• Bescherming tegen elektrisch risico en projecties van smeltend metaal,

want de schaal is ongeventileerd
• Beperking van het risico op het verlies van de helm tijdens een val

dankzij de verhoogde weerstand van de kinband
• Geleverd met twee maten van hoofdbanden
• Gewicht: 350 gram
• Maten: 53 t/m 63 cm

Wit
Art.nr.: 8.86.338.50*

Rood
Art.nr.: 8.86.338.70*

Petzl Alveo Vent alpinehelm

Wit - Art.nr.: 8.86.338.00
• Lichte helm met ventilatiegaten
• Comfortabel schuimrubber binnenwerk zodat je vergeet dat je hem op

het hoofd hebt. De schokken worden opgevangen doordat de interne
schaal in uitgezet polystyreenschuim zich vervormt

• Laterale gleuven voor aanbrengen oorbeschermers, inserts voor
het bevestigen van beschermvizier en bevestigingsgleuf voor Pixa
hoofdlamp

• Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
• Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen
• Maten: 53 t/m 63 cm

Geel
Art.nr.: 8.86.338.10*

Rood
Art.nr.: 8.86.338.20*
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STOOTPETTEN

Honeywell Proficap

Art.nr.: 6.32.650.00
• Stijlvolle industriële veiligheidscap met hoofdbescherming volgens

EN 812
• Het ontwerp bestaat uit een baseballpet waar een ABS beschermende

kap in is bevestigd
• Kleur: blauw

uvex u-cap 9794 Baseball Cap

Sport 9794-401, zwart, maten: 55-59 - Art.nr.: 6.70.270.00
• Veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812 biedt

bescherming tegen schaafwonden en stoten
• Flexibele kunststofschaal met armadillo-ontwerp
• De gebogen zijkanten van de schaal zorgen voor een comfortabele

pasvorm tijdens het dragen van oorbeschermers
• Traploze maatinstelling via stelbanden
• Maximaal draagcomfort dankzij lichte constructie
• De Hi-viz biedt reflecterende biezen voor een grotere zichtbaarheid
• De kleuren van de hi-viz stoffen voldoen aan de EN ISO 20471 norm

Sport, 9794-401,
zwart, maten: 60-63
Art.nr.: 6.70.271.00

Hi-viz, 9794-800, 
fluo geel

Art.nr.: 6.70.250.00*

Hi-viz, 9794-900, 
fluo oranje

Art.nr.: 6.70.251.00*

Protector First Base+ Baseball Cap

Zwart - Art.nr.: 6.32.561.00
• Veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812
• Wasmachinebestendig
• Maten: 52 t/m 65 cm

Marineblauw
Art.nr.: 6.32.550.00

Korenblauw
Art.nr.: 6.32.551.00*

Grijs
Art.nr.: 6.32.563.00*

M-Safe Baseball Cap

3020, marineblauw - Art.nr.: 6.13.020.00
• Uiterst lichte hoofdbescherming volgens EN 812 norm
• Kunststof binnenschaal: biedt bescherming tegen lichte stoten
• Ventilatiegaten en met velcro sluiting aan achterzijde
• One size fits all (54-59 cm)

3021, zwart
Art.nr.: 6.13.021.00
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MUTSEN EN PETTENSTOOTPETTEN

M-Wear 2601 Siberia wintermuts

Art.nr.: 6.32.601.05
• Gevoerd model
• Waterdicht
• Twee oorkleppen en klep
• Velcrosluiting
• 1 maat (L/XL)
• Kleur: marineblauw

M-Wear 2610 col 100% acryl

Marineblauw - Art.nr.: 6.32.610.00
• Kwaliteit: 100% acryl

M-Wear 2570 joppermuts

Art.nr.: 6.32.570.00
• Kwaliteit: 100% acryl
• One size fits all
• Kleur: marineblauw

M-Wear 2547 commandomuts

Zwart - Art.nr.: 6.32.547.00
• Kwaliteit: 100% acryl
• 3M Thinsulate gevoerd
• One size fits all

Marineblauw
Art.nr.: 6.32.548.00
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MUTSEN EN PETTEN

Helly Hansen 75726 Roskilde 
bivakmuts

Zwart - Art.nr.: 6.32.484.00
• 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 antibacterieel
• Isolerende merino wol

Blauw
Art.nr.: 6.32.485.00*

M-Wear 2470 bivakmuts

Art.nr.: 6.32.470.00
• Gemaakt van 100% acryl
• Voor werk in koude omstandigheden
• Kleur: marineblauw

Helly Hansen 79830 WW beanie

Zwart - Art.nr.: 6.32.433.00
• Kwaliteit: 30% wol/70% acryl
• Gevoerd met microfleece
• Geleverd per 5 stuks
• One size fits all

Rood
Art.nr.: 6.32.430.00*

Oranje
Art.nr.: 6.32.431.00*

Donkergrijs
Art.nr.: 6.32.432.00*

uvex 9790 muts

9790-015, maat S-M - Art.nr.: 6.24.035.00
• Warme muts met fleece
• Ideale muts voor koude werkomstandigheden
• Muts kan onder een veiligheidshelm gedragen worden
• Maat S-M
• Kleur: zwart

9790-016, 
maat L-XL

Art.nr.: 6.24.036.00
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MUTSEN EN PETTENMUTSEN EN PETTEN

M-Wear 2383 monnikenkap

Marineblauw - Art.nr.: 6.32.383.00
• Kwaliteit: 100% katoen
• Gemaakt van vlamvertragend materiaal
• Met aantrektouwtjes

Monnikenkap nerfleder

Naturel - Art.nr.: 6.32.350.00
• Kwaliteit: nerfleder
• Amerikaans model
• Met aantrektouwtjes

Laspet

Diverse kleuren - Art.nr.: 6.32.250.00
• Amerikaans model
• Gemaakt van vlamvertragend materiaal
• Diverse designs
• Maten: 7 (56) t/m 7 5/8 (61)

Helly Hansen 79872 Fakse One Layer 
bivakmuts

Class 1

Art.nr.: 6.32.482.00
• Kwaliteit: 48,5% wol/48,5% viscose/3% inox, 170 gr/m²
• Voor werk in koude omstandigheden
• Vlamvertragend en antistatisch
• Zacht aanvoelend
• Contrastnaden
• Kleur: zwart
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DISPOSABLES

Baret model haarnet met klep

Blauw - Art.nr.: 6.32.061.00
• Baret gemaakt van polypropyleen
• Latexvrij elastiek
• Lengte 46 cm (uitgerekt)
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks

Wit
Art.nr.: 6.32.063.00

Baret model pannenkoek

Wit - Art.nr.: 6.32.062.00
• Baret gemaakt van polypropyleen
• Lengte: 53 cm (uitgerekt)
• Latexvrij elastiek
• 12 gr/m² kwaliteit
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 20x100 stuks

Blauw
Art.nr.: 6.32.030.00

Baret model wokkel detectable

Art.nr.: 6.32.010.11
• Baret gemaakt van polypropyleen
• Detectable d.m.v. aluminium strip
• Clip model
• Lengte: 50 cm (uitgerekt)
• Latexvrij elastiek
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks
• Kleur: blauw

Baret model wokkel

Wit - Art.nr.: 6.32.022.01
• Baret gemaakt van polypropyleen
• Clip model
• Lengte: 50 cm (uitgerekt)
• Latexvrij elastiek
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: geel

Blauw
Art.nr.: 6.32.010.01

Rood
Art.nr.: 6.32.018.01

Groen
Art.nr.: 6.32.025.01
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DISPOSABLESDISPOSABLES

Dupont Tyvek PH30LO capuchon

Art.nr.: 2.67.862.00
• Kap en flens gefabriceerd met overlapping
• Gestikte naden
• Elastiek rond de nek en het gezicht
• Antistatisch behandeld
• One size fits all
• Verpakt per 100 stuks
• Kleur: wit

Baardmasker

Wit - Art.nr.: 6.32.072.10
• Baardmasker is gemaakt van polypropyleen
• Standaard maat
• Latexvrij elastiek
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 20x100 stuks

Blauw
Art.nr.: 6.32.071.10

Pet met klep inclusief haarnet

Blauw - Art.nr.: 6.32.090.00
• Pet is gemaakt van polypropyleen
• Non-woven
• Voor totale haaropvang
• Latexvrij elastiek
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks

Wit
Art.nr.: 6.32.102.00

Pet met klep

Wit - Art.nr.: 6.32.081.00
• Pet gemaakt van polypropyleen
• Non-woven
• Latexvrij elastiek aan de achterkant
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks

Blauw
Art.nr.: 6.32.080.00
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Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Gevaren voor de ogen en het gelaat in de
industrie:
• Mechanische gevaren: kleine en grote stofdeeltjes, schokken
• Thermische gevaren: hete vloeistoffen, smeltmetaal, vlammen
• Chemische en biologische gevaren: spatten van zuren,

oplosmiddelen, loog, geïnfecteerd bloed
• Stralingsgevaren: ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, laser
• Elektrische gevaren: rechtstreeks contact, lichtbogen bij

elektrische kortsluiting.

In eerste instantie moet er gekeken worden naar maatregelen die
het dragen van een veiligheidsbril of gelaatscherm overbodig
maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden
verkort. In andere gevallen moeten er veiligheidsbrillen of gelaats-
bescherming beschikbaar gesteld worden. Daarbij is er de keuze
uit vele verschillende soorten en modellen.

We onderscheiden in deze catalogus de volgende
hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming:
•  Brillen:

- (Las)veiligheidsbrillen (op sterkte)
- Overzetbrillen
- (Las)ruimzichtbrillen

• Gelaatsschermen
• Lashelmen en lasschilden

Brillen

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 veilig-
heidsbril lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de lenzen
van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of speciaal kunststof
(polycarbonaat of acetaat) zijn en het montuur van metaal of kunst-
stof. 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 lens in zit. Een veiligheidsbril heeft een centrale lens of twee
lenzen en heeft ook diverse soorten coating-mogelijkheden. Hieron-
der worden de verschillende mogelijkheden verder toegelicht.

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.

INLEIDING

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks vinden 
helaas regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Niet voor
niets is daardoor oog- en gelaatsbescherming één van de meest van toepassing zijnde persoonlijke bescherming.

 OOG- EN GELAATSBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Gevaren voor de ogen en het gelaat in de 
industrie:
• Mechanische gevaren: kleine en grote stofdeeltjes, schokken
• Thermische gevaren: hete vloeistoffen, smeltmetaal, vlammen
• Chemische en biologische gevaren: spatten van zuren,

oplosmiddelen, loog, geïnfecteerd bloed
• Stralingsgevaren: ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, laser
• Elektrische gevaren: rechtstreeks contact, lichtbogen bij

elektrische kortsluiting.

In eerste instantie moet er gekeken worden naar maatregelen die 
het dragen van een veiligheidsbril of gelaatscherm overbodig 
maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden 
verkort. In andere gevallen moeten er veiligheidsbrillen of gelaats-
bescherming beschikbaar gesteld worden. Daarbij is er de keuze 
uit vele verschillende soorten en modellen. 

We onderscheiden in deze catalogus de volgende 
hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming: 
• Brillen:

- (Las)veiligheidsbrillen (op sterkte)
- Overzetbrillen
- (Las)ruimzichtbrillen

• Gelaatsschermen
• Lashelmen en lasschilden

Brillen

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 veilig-
heidsbril lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de lenzen 
van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of speciaal kunststof 
(polycarbonaat of acetaat) zijn en het montuur van metaal of kunst-
stof. 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 lens in zit. Een veiligheidsbril heeft een centrale lens of twee 
lenzen en heeft ook diverse soorten coating-mogelijkheden. Hieron-
der worden de verschillende mogelijkheden verder toegelicht.

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.

     INLEIDING

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks vinden 
helaas regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Niet voor 
niets is daardoor oog- en gelaatsbescherming één van de meest van toepassing zijnde persoonlijke bescherming.

 OOG- EN GELAATSBESCHERMING  
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3M

Het productassortiment van 3M bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer efficiënte 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

Het productassortiment van Bollé bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer efficiënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Coating tegen krassen en aandampen op beide zijden van de
lens.

Platinum coating
De exclusieve antidamp- en antikrascoating PLATINUM is nu
beschikbaar op vele Bollé modellen. Hij staat garant voor meer
veiligheid, betrouwbaarheid en comfortabele pasvorm.
Deze permanente coating is aan beide zijden van de lens reinig-
baar en biedt een hoge mate van krasvastheid en bescherming
tegen condens. In alle omstandigheden en te allen tijde houdt de
PLATINUM-innovatie uw ogen uitstekend beschermd.

M-Safe

Het productassortiment van M-Safe bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Coating tegen krassen van de lens.

Antidamp (AF)
Coating tegen het beslaan van de lens.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Gecombineerde coating tegen krassen en beslaan van de lens.

MSA

Het productenassortiment van MSA bevat de volgende coatings:

TuffStuff
Coating met een excellente verlengende gebruikstijd
en met antikras coating.

Sightgard
Coating met antidamp laag en goede antikras
eigenschappen.

OptiRock 4X
Coating met een duurzame antidamp laag met
uitstekende antikras eigenschappen.

Honeywell

Het productenassortiment van Honeywell bevat de volgende
coatings:

3A
Coating is antikras, antistatisch en UV-bestendig.

4A
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en
UV-bestendig.

4A+
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en
UV-bestendig. Bovendien zijn beide zijden van de
lens met een antidamp coating behandeld.

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.

Lenzen
Lensmaterialen

De twee voornaamste materialen van een veiligheidsbril zijn 
mineraal glas (thermisch gehard of chemisch gehard) of 
speciaal kunststof (polycarbonaat of cellulose acetaat). 
Minerale glazen zijn zeer geschikt voor erg stoffi ge 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 (PC) of van cellulose acetaat 
(AC). PC lenzen zijn bijzonder slagvast en licht van gewicht. 
PC lenzen zijn standaard altijd voorzien van een krasbestendige 
laag, maar zijn veel minder goed geschikt bij werken met 
agressieve chemicaliën.

AC lenzen bezitten een goede krasweerstand en zijn vooral zeer 
goed geschikt voor werkzaamheden met chemicaliën.

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 een vindt u een 
overzicht van de meest voorkomende kleuren.

Naast deze meest voorkomende lenskleuren zijn er nog diverse 
‘technische’  lenssoorten verkrijgbaar, zoals een Polarized, 
Twilight, ESP, CSP, HD en Variomatic lens. Mocht u meer 
informatie willen over deze lenzen, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop.

Lenskleur Bescherming tegen Toepassingen EN normen

Helder PC Impact en UV Mechanische werkzaamheden (goed zicht)
EN 166 

en 
EN 169

Geel (amber) Impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, jacht, mechanische 
werkzaamheden

EN 166 
en 

EN 169

Oranje Impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, medische 
behandeling, mechanische werkzaamheden

EN 166 
en 

EN 169

Grijs (smoke)

Impact, krassen, UV-licht, 
zonlicht en felle stralen 
door weerkaatsing van 
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische 
werkzaamheden bij verblindend licht, 
recreatie (fi etsen enz.)

EN 166 
en 

EN 172

Brons
Impact, UV-, zichtbaar 
en blauw licht

Buitenshuis werkzaamheden, mechanische 
werkzaamheden met verblindend licht

EN 166 
en 

EN 172

Blauw Impact, UV en helder licht
Werkzaamheden buitenshuis, fabricage van 
halfgeleiders, offsetdruk en gelijkwaardig 
industrieel milieu met geelkleurig

EN 166 
en 

EN 172

Binnen-buiten (I/O)
Impact, UV- en 
verblindend licht

Vorkheftruck, mechanische werkzaamheden 
(binnen/buiten)

EN 166 
en 

EN 172

Zilver-, rood- blauw 
spiegelend

Impact, krassen, UV-licht, 
zonlicht en felle stralen 
door weerkaatsing van 
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische 
werkzaamheden bij verblindend licht, 
recreatie (fi etsen enz.)

EN 166 
en 

EN 172

Laskleur groen 
of grijs

Impact, UV-, zichtbaar 
en IR-licht

Lassen
1,7 = assistentlasser
3,0 = solderen, snijden
5,0 = autogeen lassen, snijden,
7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden

EN 166 
en 

EN 169
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3M

Het productassortiment van 3M bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer effi ciënte 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
Specifi eke coating tegen verblinding; bescherming tegen krassen, 
UV-licht, zonlicht en felle stralen doordat schadelijk licht wordt 
teruggekaatst.

Bollé

Het productassortiment van Bollé bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer effi ciënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Coating tegen krassen en aandampen op beide zijden van de 
lens.

Platinum coating
De exclusieve antidamp- en antikrascoating PLATINUM is nu 
beschikbaar op vele Bollé modellen. Hij staat garant voor meer 
veiligheid, betrouwbaarheid en comfortabele pasvorm.
Deze permanente coating is aan beide zijden van de lens reinig-
baar en biedt een hoge mate van krasvastheid en bescherming 
tegen condens. In alle omstandigheden en te allen tijde houdt de 
PLATINUM-innovatie uw ogen uitstekend beschermd.

M-Safe

Het productassortiment van M-Safe bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Coating tegen krassen van de lens.

Antidamp (AF)
Coating tegen het beslaan van de lens.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Gecombineerde coating tegen krassen en beslaan van de lens. 

MSA

Het productenassortiment van MSA bevat de volgende coatings:

TuffStuff
Coating met een excellente verlengende gebruikstijd 
en met antikras coating. 

Sightgard
Coating met antidamp laag en goede antikras 
eigenschappen.

OptiRock 4X
Coating met een duurzame antidamp laag met 
uitstekende antikras eigenschappen.

Honeywell

Het productenassortiment van Honeywell bevat de volgende 
coatings:

3A
Coating is antikras, antistatisch en UV-bestendig.

4A
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en 
UV-bestendig.

4A+
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en 
UV-bestendig. Bovendien zijn beide zijden van de 
lens met een antidamp coating behandeld.

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. 

Lenzen
Lensmaterialen

De twee voornaamste materialen van een veiligheidsbril zijn
mineraal glas (thermisch gehard of chemisch gehard) of
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 (PC) of van cellulose acetaat
(AC). PC lenzen zijn bijzonder slagvast en licht van gewicht.
PC lenzen zijn standaard altijd voorzien van een krasbestendige
laag, maar zijn veel minder goed geschikt bij werken met
agressieve chemicaliën.

AC lenzen bezitten een goede krasweerstand en zijn vooral zeer
goed geschikt voor werkzaamheden met chemicaliën.

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 een vindt u een
overzicht van de meest voorkomende kleuren.

Naast deze meest voorkomende lenskleuren zijn er nog diverse
‘technische’  lenssoorten verkrijgbaar, zoals een Polarized,
Twilight, ESP, CSP, HD en Variomatic lens. Mocht u meer
informatie willen over deze lenzen, neemt u dan contact op met
afdeling Verkoop.

Lenskleur Bescherming tegen Toepassingen EN normen

Helder PC Impact en UV Mechanische werkzaamheden (goed zicht)
EN 166

en
EN 169

Geel (amber) Impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, jacht, mechanische
werkzaamheden

EN 166
en

EN 169

Oranje Impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, medische
behandeling, mechanische werkzaamheden

EN 166
en

EN 169

Grijs (smoke)

Impact, krassen, UV-licht,
zonlicht en felle stralen
door weerkaatsing van
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische
werkzaamheden bij verblindend licht,
recreatie (fietsen enz.)

EN 166
en

EN 172

Brons
Impact, UV-, zichtbaar
en blauw licht

Buitenshuis werkzaamheden, mechanische
werkzaamheden met verblindend licht

EN 166
en

EN 172

Blauw Impact, UV en helder licht
Werkzaamheden buitenshuis, fabricage van
halfgeleiders, offsetdruk en gelijkwaardig
industrieel milieu met geelkleurig

EN 166
en

EN 172

Binnen-buiten (I/O)
Impact, UV- en
verblindend licht

Vorkheftruck, mechanische werkzaamheden
(binnen/buiten)

EN 166
en

EN 172

Zilver-, rood- blauw
spiegelend

Impact, krassen, UV-licht,
zonlicht en felle stralen
door weerkaatsing van
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische
werkzaamheden bij verblindend licht,
recreatie (fietsen enz.)

EN 166
en

EN 172

Laskleur groen
of grijs

Impact, UV-, zichtbaar
en IR-licht

Lassen
1,7 = assistentlasser
3,0 = solderen, snijden
5,0 = autogeen lassen, snijden,
7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden

EN 166
en

EN 169
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uvex

Het productassortiment van uvex bevat de volgende coatings:

uvex supravision sapphire
uvex lenzen met supravision sapphire coating zijn tweezijdig 
kraswerend uitgevoerd en bieden een uitstekende weerstand tegen 
chemicaliën. Het coatingsysteem, dat verder verbeterd werd door 
toevoeging van nanotechnologie, is vuilafstotend en daardoor ge-
makkelijk te reinigen. Voor toepassingen in vuile omgevingen waar 
anti-damp eigenschappen niet meteen vereist zijn.

uvex supravision plus
uvex lenzen met supravision plus coating hebben tweezijdig 
geavanceerde antidamp eigenschappen (minstens 30 seconden), 
zijn kraswerend en antistatisch. De antidamp eigenschappen zijn 
permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. Deze coating is 
vooral geschikt in vochtige omstandigheden, zowel bij lage als 
hoge omgevingstemperaturen.

uvex supravision excellence
uvex lenzen met supravision excellence coating zijn anti-damp 
(minstens 16 seconden) langs de binnenzijde, terwijl ze aan de 
buitenzijde kraswerend en resistent tegen chemicaliën zijn. De 
antidamp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke 
reiniging. De lenzen zijn gemakkelijk te reinigen dankzij de 
toepassing van nanotechnologie. 

uvex supravision extreme
uvex lenzen met supravision extreme coating zijn kraswerend aan 
de buitenzijde en permanent anti-damp aan de binnenzijde. De 
binnenzijde zal nooit beslaan omdat deze unieke coating niet 
maximaal verzadigd wordt. Ideaal voor werkomstandigheden met 
lange blootstelling aan vocht en warmte.

uvex supravision variomatic
uvex lenzen met supravision variomatic coating zijn meekleurende 
lenzen welke automatisch donkerder worden wanneer ze bloot-
gesteld worden aan UV-licht (binnen 10 seconden) en opnieuw 
helder worden wanneer deze blootstelling vermindert (binnen 30 
seconden). Meekleurende lenzen zijn beschikbaar met de bekende 
uvex supravision excellence eigenschappen (permanent antidamp 
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde). Geschikt 
voor werkposten waar men regelmatig overgaat van donker naar 
helder en omgekeerd (o.a. vorkliftchauffeurs, kraandrijvers).

uvex supravision clean
uvex lenzen met supravision clean coating zijn geschikt voor 
reiniging in een autoclaaf en resistent aan chemicaliën. Antidamp 
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde. De anti-
damp eigenschappen blijven behouden gedurende ten minste 10 
reinigingscycli in de autoclaaf. De coating verzekert een volledige 
bescherming tegen beslaan alsook een maximale zichtbaarheid. 
Ontwikkeld voor laboratoria, klinieken, de farmaceutische alsook 
voedingsindustrie.

lastint grijs
perfecte bescherming tegen infrarood (IR) en ultraviolet (UV) stralen 
met perfecte kleurherkenning.

uvex infradur
uvex lenzen met infradur coating zijn kraswerend aan beide zijden 
en verhinderen het inbranden van lasgensters.

uvex infradur plus
uvex lenzen met infradur plus coating bieden dezelfde 
eigenschappen als infradur, doch aangevuld met een permanente 
anti-dampcoating aan de binnenzijde.

Markering lens

De markering van de lenzen moet het volgende
bevatten:
• Niveaunummer voor filterende lenzen (code)
•  De identificatie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen

door de fabrikant)

Symbolen voor de optische klasse:
1 Continue werkzaamheden - permanent dragen
2 Periodieke werkzaamheden - periodiek dragen
3 Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet

nodig is

Symbolen van het toepassingsgebied:
8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand: Verplichte
vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje

van 22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m
aan 5,1 m/s.

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 een 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. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en
extreme temperaturen.

Uitsluitend vermelding op de lens
K. Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door kleine

deeltjes (optioneel)
N. Weerstand tegen condens (optioneel)

Code
(toepassingsgebied)

Kleurperceptie Beschermingsklasse Kroon Optische klasse

Mechanische weerstand

A :

Logo van fabrikant

EN gebruiksnorm

E N 1 6 6  F T

Europese norm2 C -1 , 2    1  F T

Markering van de lens en het 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.

LET OP!

F. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.
B. Maximale bescherming voor ruimzichtbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.

Als de symbolen S, F, B, A en T niet gemeenschappelijk zijn voor de
lens en de montuur, is het het laagste niveau dat gebruikt dient te
worden voor een volledige bescherming.
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uvex

Het productassortiment van uvex bevat de volgende coatings:

uvex supravision sapphire
uvex lenzen met supravision sapphire coating zijn tweezijdig
kraswerend uitgevoerd en bieden een uitstekende weerstand tegen
chemicaliën. Het coatingsysteem, dat verder verbeterd werd door
toevoeging van nanotechnologie, is vuilafstotend en daardoor ge-
makkelijk te reinigen. Voor toepassingen in vuile omgevingen waar
anti-damp eigenschappen niet meteen vereist zijn.

uvex supravision plus
uvex lenzen met supravision plus coating hebben tweezijdig
geavanceerde antidamp eigenschappen (minstens 30 seconden),
zijn kraswerend en antistatisch. De antidamp eigenschappen zijn
permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. Deze coating is
vooral geschikt in vochtige omstandigheden, zowel bij lage als
hoge omgevingstemperaturen.

uvex supravision excellence
uvex lenzen met supravision excellence coating zijn anti-damp
(minstens 16 seconden) langs de binnenzijde, terwijl ze aan de
buitenzijde kraswerend en resistent tegen chemicaliën zijn. De
antidamp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke
reiniging. De lenzen zijn gemakkelijk te reinigen dankzij de
toepassing van nanotechnologie.

uvex supravision extreme
uvex lenzen met supravision extreme coating zijn kraswerend aan
de buitenzijde en permanent anti-damp aan de binnenzijde. De
binnenzijde zal nooit beslaan omdat deze unieke coating niet
maximaal verzadigd wordt. Ideaal voor werkomstandigheden met
lange blootstelling aan vocht en warmte.

uvex supravision variomatic
uvex lenzen met supravision variomatic coating zijn meekleurende
lenzen welke automatisch donkerder worden wanneer ze bloot-
gesteld worden aan UV-licht (binnen 10 seconden) en opnieuw
helder worden wanneer deze blootstelling vermindert (binnen 30
seconden). Meekleurende lenzen zijn beschikbaar met de bekende
uvex supravision excellence eigenschappen (permanent antidamp
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde). Geschikt
voor werkposten waar men regelmatig overgaat van donker naar
helder en omgekeerd (o.a. vorkliftchauffeurs, kraandrijvers).

uvex supravision clean
uvex lenzen met supravision clean coating zijn geschikt voor
reiniging in een autoclaaf en resistent aan chemicaliën. Antidamp
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde. De anti-
damp eigenschappen blijven behouden gedurende ten minste 10
reinigingscycli in de autoclaaf. De coating verzekert een volledige
bescherming tegen beslaan alsook een maximale zichtbaarheid.
Ontwikkeld voor laboratoria, klinieken, de farmaceutische alsook
voedingsindustrie.

lastint grijs
perfecte bescherming tegen infrarood (IR) en ultraviolet (UV) stralen
met perfecte kleurherkenning.

uvex infradur
uvex lenzen met infradur coating zijn kraswerend aan beide zijden
en verhinderen het inbranden van lasgensters.

uvex infradur plus
uvex lenzen met infradur plus coating bieden dezelfde
eigenschappen als infradur, doch aangevuld met een permanente
anti-dampcoating aan de binnenzijde.

Markering lens

De markering van de lenzen moet het volgende 
bevatten:
• Niveaunummer voor fi lterende lenzen (code)
• De identifi catie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen

door de fabrikant)

Symbolen voor de optische klasse:
1 Continue werkzaamheden - permanent dragen
2 Periodieke werkzaamheden - periodiek dragen
3 Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet 

nodig is

Symbolen van het toepassingsgebied:
8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand: Verplichte 
vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje

van 22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m
aan 5,1 m/s.

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 een 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. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en
extreme temperaturen.

Uitsluitend vermelding op de lens
K. Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door kleine

deeltjes (optioneel)
N. Weerstand tegen condens (optioneel)

Code 
(toepassingsgebied)

Kleurperceptie Beschermingsklasse Kroon Optische klasse

Mechanische weerstand

A :

Logo van fabrikant

EN gebruiksnorm

E N 1 6 6  F T

Europese norm2 C -1 , 2    1  F T2 C -1 , 2    1  F T

Markering van de lens en het montuur

Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen dienen te worden onderzocht en gecertifi ceerd 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.

LET OP!

F. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.
B. Maximale bescherming voor ruimzichtbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.

Als de symbolen S, F, B, A en T niet gemeenschappelijk zijn voor de 
lens en de montuur, is het het laagste niveau dat gebruikt dient te 
worden voor een volledige bescherming.
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Markering montuur

De markering van het montuur moet verplicht het symbool CE en 
de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). Indien 
de bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm 
verplicht met de verschillende symbolen van het toepassings-
gebied en de mechanische weerstand volgens de door de 
fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:
Uitsluitend vermelding op het montuur (chemische 
bescherming)
3 Bescherming tegen vloeistofdruppeltjes en spatten
4 Bescherming tegen grote stofdeeltjes > 5 micron
5 Bescherming tegen gas en fi jne stofdeeltjes < 5 micron

Verplichte vermelding op het montuur en de lens
8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand:
Verplichte vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van

22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m aan
5,1 m/s

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 een 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. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en
extreme temperaturen.

H. Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd.

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 vaak niet krasbestendig en zijn weinig 
comfortabel.

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, verschil-
lende 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.

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.

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

Combinatiesets

Als een veiligheidshelm, een gehoorbeschermer en een gelaats-
scherm 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’ of
‘elektriciteit set’, maar er kan ook voor gekozen worden om
zelf een set samen te stellen. In dit hoofdstuk staan de diverse
mogelijkheden beschreven.

 OOG- EN GELAATSBESCHERMING

catalogus2016_7.indd   418 10-04-17   12:52



 419

INLEIDING         INLEIDING

Markering montuur

De markering van het montuur moet verplicht het symbool CE en
de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). Indien
de bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm
verplicht met de verschillende symbolen van het toepassings-
gebied en de mechanische weerstand volgens de door de
fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:
Uitsluitend vermelding op het montuur (chemische
bescherming)
3 Bescherming tegen vloeistofdruppeltjes en spatten
4 Bescherming tegen grote stofdeeltjes > 5 micron
5 Bescherming tegen gas en fijne stofdeeltjes < 5 micron

Verplichte vermelding op het montuur en de lens
8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand:
Verplichte vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van

22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m aan
5,1 m/s

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 een 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. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en
extreme temperaturen.

H. Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd.

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 vaak niet krasbestendig en zijn weinig
comfortabel.

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, verschil-
lende 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.

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.

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

Combinatiesets

Als een veiligheidshelm, een gehoorbeschermer en een gelaats-
scherm 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’ of 
‘elektriciteit set’, 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 en lasschilden

Bij alle laswerkzaamheden bestaat er een constant risico voor de 
lasser en voor diegenen die zich in zijn directe omgeving bevinden 
(assistent lasser, collega’s en iedereen in de buurt van de las-
toepassing). Door de juiste bescherming te dragen kan het 
lasproces zonder gevaar worden uitgevoerd, vooropgesteld dat 
de lasser de verschillende soorten risico’s kent alsmede de 
lichaamsdelen die dienen te worden beschermd.
Bij heel wat las- en snijprocessen komt gevaarlijke lichtstraling vrij. 
Deze ultraviolette en infrarode straling kan oogletsels zoals lasogen 
(beschadiging van net- en/of hoornvlies) veroorzaken. Deze letsels 
als gevolg van erg intensief licht zijn met de juiste bescherming te 
voorkomen.

Toepassing Materiaal
Warmtebestendig
stralingswarmte

Contact-
warmte

Geproduceerd in 
vlamvertragend materiaal 
van hoge kwaliteit, zijn 
deze geschikt voor hete 
lastaken waarbij intens 
licht vrijkomt. Ze zijn 
waterafstotend.

Gevulkaniseerde 
vezel +++ +++

Wanneer extra keel- en 
hoofdbescherming is 
vereist, met name voor 
lastaken op hoogte.

Thermoplast +++ +

Geschikt voor lassen in 
zeer besloten ruimtes en 
voor tijdelijke autogene 
laswerkzaamheden.

Leder ++ ++

+++ = uiterst geschikt   ++ = zeer geschikt    + = geschikt

Lashelmen en lasschilden
Met een lasschild of een lashelm beschermt u niet alleen uw ogen 
maar ook uw gelaat. De lasschilden en -helmen zijn vervaardigd 
van vulkaanfi ber 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.

Lasruiten
Het glas dat in lasschilden en helmen wordt gebruikt, de lasruit, 
beschermt uw ogen tegen het felle licht en tegen ultraviolet- en infra-
roodstraling. Er is keuze tussen automatische lasruiten of ‘gewone’ 
lasruiten. De ‘gewone’ lasruiten worden vervaardigd van mineraal-
glas of van kunststof en zijn voorzien van een kleurnummer. 

De nummers lopen van 4 t/m 14. Hoe hoger het nummer hoe 
donkerder het glas en hoe meer licht door het glas wordt 
geabsorbeerd. Een automatische lasruit verkleurt automatisch op 
het moment dat u het lasproces start.

Automatische lashelmen
Een automatische laskap, ook wel automatische lasfi lter (ADF) 
genoemd, is een oogbeschermingsmiddel tegen de gevaren van 
lassen en aanverwante technieken, waarbij het fi lter automatisch 
schakelt van een lager scale-nummer (kleur-nummer) naar een 
hogere waarde op het moment dat de lasbron wordt ingeschakeld.

In dit hoofdstuk vindt u een kleine selectie uit het assortiment van 
automatische laskappen. Mocht u een bepaalde automatische 
laskap niet vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep oog- en 
gelaatsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

EN 166:2001 Basiseisen voor alle oog- en gelaatsbescherming

EN 167:2001
Omschrijving van alle optische beproevings- 
en testmethoden

EN 168:2001
Omschrijving van alle niet optische 
beproevings- en testmethoden

EN 169:2002
Filters voor lassen en aanverwante technieken.
Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

EN 170:2002
Ultraviolet (UV)-fi lters. Doorlatingsfactoren en 
aanbevolen gebruik

EN 171:2002
Infrarood (IR)-fi lters. Doorlatingsfactoren en 
aanbevolen gebruik

EN 172:1995/A2:2001 Zonlichtfi lters voor industrieel gebruik

EN 175:1997
Middelen voor oog- en gelaatsbescherming bij 
lassen

EN 207:2010/C1:2002 Filters en oogbescherming tegen laserstraling

EN 208:2010
Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan 
lasers en lasersystemen

EN 379:2003/A1:2009 
Lasfi lters met variabele beschermingsfactor of 
met twee beschermingsfactoren

EN 1731:2006
Oog- en gelaatsbescherming uit geweven 
metaaldraad voor industrieel en niet industrieel 
gebruik tegen mechanische gevaren en/of hitte

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment oog- en gelaatsbescherming. 
Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen. 
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uvex polavision 9231-960 
veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.633.00*
• Comfortabele bril met twee glazen
• Polarisatiefilter biedt betrouwbare bescherming tegen vermoeidheid van

de ogen
• Bijzonder geschikt voor reflectielicht (offshore, maritieme omgevingen)
• Beschermt tegen reflectielicht en optische irritatie in de openlucht

(bijv. wateroppervlak) voor meer visueel comfort
• Grijze polycarbonaat lens met zwart/wit montuur
• Antikras-coating

uvex i-vo 9160 veiligheidsbril

9160-065, helder, blauw/oranje - Art.nr.: 7.25.691.00
• uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte

componenten garandeert een optimaal draagcomfort
• Zachte componenten om de gevoelige plekken zoals de neus, het

voorhoofd en de oren te beschermen
• Veerlengte in meerdere standen instelbaar
• Polycarbonaat lenzen
• supravision sapphire coating (model 9160-265 heeft supravision

excellence coating)
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige

variaties van deze bril

9160-068, 
bruin, blauw/oranje
Art.nr.: 7.25.653.00

9160-064, 
blauw, blauw/oranje
Art.nr.: 7.25.654.00

9160-265, helder, 
blauw/oranje

Art.nr.: 7.25.656.00

uvex i-3 9190 veiligheidsbril

9190-275, helder, antraciet/blauw - Art.nr.: 7.25.627.00
• Flexibele zijarmen met variabele inclinatie
• Zachte oorveren zorgen voor minder druk op het hoofd
• Geïntegreerde Softflex-zone voor verschillende hoofdbreedtes
• Softflex neusstuk met flexibele instelling
• Metaalvrije constructie voor een laag gewicht en duurzaamheid
• Polycarbonaat lenzen
• supravison excellence coating (model 9190-880 heeft een supravison

variomatic coating)
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige

variaties van deze bril

9190-220, 
geel, antraciet/geel
Art.nr.: 7.25.627.30

9190-281, 
smoke, zwart/grijs

Art.nr.: 7.25.627.80*

9190-880, 
licht groen, zwart/antraciet

Art.nr.: 7.25.627.70

uvex sportstyle 9193 veiligheidsbril

9193-376, helder, zwart/blauw - Art.nr.: 7.25.709.50
• Verstelbaar, zacht neusstuk voor een comfortabele, individuele pasvorm
• Lichtgewicht (23 gram) en comfortabel
• Oorveren met harde en zachte materialen, zachte grip aan de

binnenkant van de oorveren en op het voorhoofd zorgt voor slipvastheid
en optimaal draagcomfort

• Het gecontourde glas zorgt voor de beste hechte pasvorm
• Polycarbonaat lenzen
• supravision extreme coating

9193-277, 
grijs, zwart/blauw

Art.nr.: 7.25.709.60

9193-216, 
helder, zwart/rood

Art.nr.: 7.25.709.70*

9193-226, 
helder, zwart/lime

Art.nr.: 7.25.709.80*

Lashelmen en lasschilden

Bij alle laswerkzaamheden bestaat er een constant risico voor de
lasser en voor diegenen die zich in zijn directe omgeving bevinden
(assistent lasser, collega’s en iedereen in de buurt van de las-
toepassing). Door de juiste bescherming te dragen kan het
lasproces zonder gevaar worden uitgevoerd, vooropgesteld dat
de lasser de verschillende soorten risico’s kent alsmede de
lichaamsdelen die dienen te worden beschermd.
Bij heel wat las- en snijprocessen komt gevaarlijke lichtstraling vrij.
Deze ultraviolette en infrarode straling kan oogletsels zoals lasogen
(beschadiging van net- en/of hoornvlies) veroorzaken. Deze letsels
als gevolg van erg intensief licht zijn met de juiste bescherming te
voorkomen.

Toepassing Materiaal
Warmtebestendig
stralingswarmte

Contact-
warmte

Geproduceerd in
vlamvertragend materiaal
van hoge kwaliteit, zijn
deze geschikt voor hete
lastaken waarbij intens
licht vrijkomt. Ze zijn
waterafstotend.

Gevulkaniseerde
vezel +++ +++

Wanneer extra keel- en
hoofdbescherming is
vereist, met name voor
lastaken op hoogte.

Thermoplast +++ +

Geschikt voor lassen in
zeer besloten ruimtes en
voor tijdelijke autogene
laswerkzaamheden.

Leder ++ ++

+++ = uiterst geschikt   ++ = zeer geschikt    + = geschikt

Lashelmen en lasschilden
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.

Lasruiten
Het glas dat in lasschilden en helmen wordt gebruikt, de lasruit,
beschermt uw ogen tegen het felle licht en tegen ultraviolet- en infra-
roodstraling. Er is keuze tussen automatische lasruiten of ‘gewone’
lasruiten. De ‘gewone’ lasruiten worden vervaardigd van mineraal-
glas of van kunststof en zijn voorzien van een kleurnummer.

De nummers lopen van 4 t/m 14. Hoe hoger het nummer hoe
donkerder het glas en hoe meer licht door het glas wordt
geabsorbeerd. Een automatische lasruit verkleurt automatisch op
het moment dat u het lasproces start.

Automatische lashelmen
Een automatische laskap, ook wel automatische lasfilter (ADF)
genoemd, is een oogbeschermingsmiddel tegen de gevaren van
lassen en aanverwante technieken, waarbij het filter automatisch
schakelt van een lager scale-nummer (kleur-nummer) naar een
hogere waarde op het moment dat de lasbron wordt ingeschakeld.

In dit hoofdstuk vindt u een kleine selectie uit het assortiment van
automatische laskappen. Mocht u een bepaalde automatische
laskap niet vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep oog- en
gelaatsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht
van de belangrijkste normeringen:

EN 166:2001 Basiseisen voor alle oog- en gelaatsbescherming

EN 167:2001
Omschrijving van alle optische beproevings-
en testmethoden

EN 168:2001
Omschrijving van alle niet optische
beproevings- en testmethoden

EN 169:2002
Filters voor lassen en aanverwante technieken.
Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

EN 170:2002
Ultraviolet (UV)-filters. Doorlatingsfactoren en
aanbevolen gebruik

EN 171:2002
Infrarood (IR)-filters. Doorlatingsfactoren en
aanbevolen gebruik

EN 172:1995/A2:2001 Zonlichtfilters voor industrieel gebruik

EN 175:1997
Middelen voor oog- en gelaatsbescherming bij
lassen

EN 207:2010/C1:2002 Filters en oogbescherming tegen laserstraling

EN 208:2010
Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan
lasers en lasersystemen

EN 379:2003/A1:2009
Lasfilters met variabele beschermingsfactor of
met twee beschermingsfactoren

EN 1731:2006
Oog- en gelaatsbescherming uit geweven
metaaldraad voor industrieel en niet industrieel
gebruik tegen mechanische gevaren en/of hitte

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment oog- en gelaatsbescherming.
Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.
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uvex super g 9172 veiligheidsbril

9172-265, helder, blauw - Art.nr.: 7.25.704.50
• 's Werelds lichtste veiligheidsbril, slechts 18 gram
• Lenzen zijn perfect aerodynamisch en zijn schuin naar voren gericht

voor uitstekende ventilatie en om het comfort rond de ogen verder te
verbeteren

• Uitzonderlijke optische helderheid door de extreem dunne lenzen
• 100% metaalvrije bril met polycarbonaat lenzen
• supravision excellence coating (modellen 9172-085 en 9172-086

hebben supravision sapphire coating)
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige

variaties van deze bril

9172-210, 
helder, kristal

Art.nr.: 7.25.704.20*

9172-085, 
helder, titaan

Art.nr.: 7.25.704.10

9172-086, 
smoke, titaan

Art.nr.: 7.25.704.00

uvex pheos guard 9192 veiligheidsbril

9192-181, smoke, zwart/grijs - Art.nr.: 7.25.689.15*
• Veiligheidsbril met een extra frame en hoofdband
• Het comfortabele frame sluit goed af tegen binnendringen van vaste

deeltjes en spatten
• De eerste keus voor werkomgevingen met een hoge stofbelasting,

dankzij de combinatie van de anti-condens coating en het extra frame
• Een hoofdband kan worden toegevoegd voor werken op hoogte of in

besloten ruimtes
• Polycarbonaat lenzen
• supravison extreme coating

9192-180, 
helder, zwart/grijs

Art.nr.: 7.25.689.10*

uvex pheos s 9192 veiligheidsbril

9192-725, helder, wit/groen - Art.nr.: 7.25.689.65
• Deze bril is een smallere versie van de pheos en daarmee ideaal voor

mensen met een smaller hoofd
• Optimale oogbescherming door de duo-sferischelens
• Montuurloze veiligheidsbril met breed gezichtsveld
• Volledig metaalvrije veiligheidsbril met zijdelingse ventilatie
• Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
• Polycarbonaat lenzen
• supravison excellence coating
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige

variaties van deze bril

9192-745, 
smoke, wit/oranje

Art.nr.: 7.25.689.85

9192-785, 
helder, antraciet/grijs
Art.nr.: 7.25.689.75*

9192-710, 
helder, zwart/lime

Art.nr.: 7.25.689.66*

uvex pheos 9192 veiligheidsbril

9192-245, smoke, zwart/oranje - Art.nr.: 7.25.628.50
• Optimale oogbescherming door de duo-sferische lens
• Montuurloze veiligheidsbril met breed gezichtsveld
• Volledig metaalvrije veiligheidsbril
• Zijdelingse ventilatie
• Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
• Polycarbonaat lenzen
• supravison excellence coating
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige

variaties van deze bril

9192-215, 
helder, lichtgrijs/grijs
Art.nr.: 7.25.689.50

9192-225, 
helder, zwart/groen
Art.nr.: 7.25.689.60

9192-385, 
geel, zwart/geel

Art.nr.: 7.25.689.70*
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uvex cosmoflex 9130 veiligheidsbril

9130-305, polycarbonaat - Art.nr.: 7.25.620.10
• Transparant grijs montuur met heldere lens
• Twin-lens veiligheidsbril met uitstekende pasvorm
• Voorhoofdbescherming geïntegreerd in het montuur
• Zijbescherming
• Door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste

pasvorm aannemen
• Bril past goed in bijvoorbeeld de borstzak vanwege het platte ontwerp
• Makkelijk vervangbare lenzen
• Model 9130-305 is voorzien van supravision sapphire coating

9130-302, 
gehard glas

Art.nr.: 7.25.620.20

uvex skyguard NT 9175 veiligheidsbril

9175-260, helder, blauw/grijs - Art.nr.: 7.25.630.20
• 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
• Spuitgegoten TPU-montuur
• De flexibele zachte componenten van het montuur passen zich aan de

contouren van elk gezicht aan
• Gemakkelijk te reinigen door het aparte frame en lens-concept
• Polycarbonaat lenzen
• supravision excellence coating

9175-261, 
smoke, blauw/grijs

Art.nr.: 7.25.630.30*

9175-275, 
helder, grijs/oranje

Art.nr.: 7.25.630.50*

uvex astrospec 9168 veiligheidsbril

9168-065, helder, blauw - Art.nr.: 7.25.670.00
• Geïntegreerde zijbescherming
• Door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste

pasvorm aannemen
• uvex duo-flex veren in vier standen instelbaar
• De lens is gemakkelijk te verwisselen en schoon te maken
• Polycarbonaat lenzen
• supravision sapphire coating (model 9168-265 van supravision

excellence coating)

9168-035, 
helder, geel/zwart

Art.nr.: 7.25.675.00

9168-017, 
smoke, geel/zwart

Art.nr.: 7.25.671.00

9168-265, 
helder, blauw

Art.nr.: 7.25.683.00*

uvex astrospec 2.0 9164 veiligheidsbril

9164-065, helder, blauw/lichtblauw - Art.nr.: 7.25.670.50
• Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten en verstelbare

oorveren
• Goede pasvorm zonder drukpunten, ook bij langdurig gebruik
• Ventilatie met labyrint afdichting verbetert het klimaat rond de ogen
• Panoramalens met geïntegreerde zijdelingse bescherming
• Polycarbonaat lenzen
• supravision excellence coating (model 9164-065 heeft supravision

sapphire coating)
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige

variaties van deze bril

9164-285, 
helder, zwart/lime

Art.nr.: 7.25.634.00*

9164-220, 
geel, zwart/geel

Art.nr.: 7.25.634.20*

9164-387, 
smoke, zwart/grijs

Art.nr.: 7.25.634.40*
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M-Safe Nevado veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.78.020.00
• Gebogen glazen voor optimale bescherming
• Zachte neusbrug met extra grip
• Flexibele antislip pootjes, waardoor bril stabiel blijft zitten
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Bruine lens
Art.nr.: 7.78.021.00

Bruine lens, in blister
Art.nr.: 7.78.026.00

M-Safe Maipo veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.78.011.00
• Hoog draagcomfort door 2-componenten veren van hard

en zacht materiaal
• Zachte neusbrug
• Modieus en robuust montuur
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Zwart/grijs montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Heldere lens
Art.nr.: 7.78.010.00

Smoke lens, in blister
Art.nr.: 7.78.016.00

M-Safe Tronador veiligheidsbril

Heldere lens, blauw/oranje montuur - Art.nr.: 7.78.001.00
• Groot draagcomfort
• Veerlengte in meerdere standen verstelbaar
• Gebogen lenzen voor optimale bescherming
• Zachte neusbrug met extra grip en voorhoofdbescherming
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Heldere lens, 
grijs montuur

Art.nr.: 7.78.000.00

Heldere lens, blauw/oranje 
montuur, in blister

Art.nr.: 7.78.006.00

uvex skylite 9174 veiligheidsbril

9174-065, helder, blauw montuur - Art.nr.: 7.25.655.00
• Sportief design
• Geïntegreerde zijbescherming helpt bij bescherming tegen verblinding
• Inclinatiehoek in meerdere standen verstelbaar
• Polycarbonaat lenzen
• supravision sapphire coating

9174-066, 
smoke, blauw montuur
Art.nr.: 7.25.655.10*

9174-095, 
helder, rood montuur

Art.nr.: 7.25.655.50*

9174-096, 
smoke, rood montuur

Art.nr.: 7.25.655.60*
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M-Safe Caldera veiligheidsbril

Art.nr.: 7.78.060.00
• Veiligheidsbril met heldere lens
• Maximale bescherming door gebogen glazen
• Comfortabel door een zeer licht gewicht
• Panoramisch gezichtsveld
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) coating

M-Safe Alverstone veiligheidsbril

Art.nr.: 7.78.050.00
• Maximale bescherming door gebogen glazen
• Hoog draagcomfort door 2-componenten veren van

hard en zacht materiaal
• Panoramisch gezichtsveld
• Verstelbare zachte neusbrug met extra grip
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Aluminium-look montuur met blauwe lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

M-Safe Logan veiligheidsbril

Gele lens - Art.nr.: 7.78.041.00
• Maximale bescherming door gebogen glazen
• Comfortabel door een zeer licht gewicht
• Panoramisch gezichtsveld
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) coating

Heldere lens
Art.nr.: 7.78.040.00

Smoke lens
Art.nr.: 7.78.042.00

M-Safe Ampato veiligheidsbril

Heldere lens, zwart/rood montuur - Art.nr.: 7.78.030.00
• Zachte neusbrug met extra grip
• Flexibele antislip pootjes, waardoor bril stabiel blijft zitten
• Gebogen glazen voor optimale bescherming
• Modieus en robuust montuur
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Smoke lens, 
grijs/oranje montuur
Art.nr.: 7.78.031.00

Smoke lens, 
zwart/blauw montuur
Art.nr.: 7.78.032.00

Heldere lens, zwart/
rood montuur, in blister
Art.nr.: 7.78.035.00
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Bollé IRI-S veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.331.00
• Een universele veiligheidsbril dat uiterst moduleerbaar is en eindeloos

kan worden aangepast aan elk individu dankzij de B-FLEX neusbrug,
met 'vormgeheugen'

• Veren tweekleurig en bi-materiaal
• Neusbrug met drie standen
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.330.00

Bollé Tracker veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.17.070.00
• Bescherming bovenzijde
• Verwisselbare schuimfoamrand met indirecte ventilatie
• Verwisselbare, instelbare band
• Wordt geleverd met microfiber opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling

Smoke lens
Art.nr.: 7.17.071.00*

Bollé Super Nylsun veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.17.030.00
• Een montuur in nylon met het origineel design
• Makkelijk verwisselbare glazen
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) coating
• Ook verkrijgbaar met een grijze lens

Mid-smoke lens
Art.nr.: 7.17.033.00

Lichtgroene lens
Art.nr.: 7.17.040.00

Groene lens
Art.nr.: 7.17.045.00

M-Safe Plus veiligheidsbril

Art.nr.: 7.17.000.00
• Goede afscherming rond de ogen
• Verstelbare veren voor een goede pasvorm
• Gemakkelijk te reinigen
• Grote lens en zijkappen
• Blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) coating
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Bollé Rush veiligheidsbril 

Twilight lens - Art.nr.: 7.25.362.00
• 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 veren
• Verstelbare antislip neusbrug
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.360.00

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.361.00

HD lens
Art.nr.: 7.25.363.00

Bollé IRI-S veiligheidsbril met 
leesgedeelte 

+1.5 leesgedeelte - Art.nr.: 7.25.333.00
• Veiligheidsbril met leesgedeelte
• Een universele veiligheidsbril dat uiterst moduleerbaar is en eindeloos

kan worden aangepast aan elk individu dankzij de B-FLEX neusbrug,
met 'vormgeheugen'

• Veren tweekleurig en bi-materiaal
• Neusbrug met drie standen
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Rood/zwart montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

+2.0 leesgedeelte
Art.nr.: 7.25.334.00

+2.5 leesgedeelte
Art.nr.: 7.25.335.00

+3.0 leesgedeelte
Art.nr.: 7.25.336.00

bolle-safety.com

JE SPANT JE IN, JE BEWEEGT, JE ZWEET

HET WERKT 

PLATINUM® 
ANTI-CONDENS 

EN ANTI-KRAS 
COATING: 

ONEINDIGE 
BESCHERMING
 PLATINUM® is een 

permanente coating met hoge 
krasweerstand en vertraagt het 

beslaan van de glazen veel langer 
dan de minimale vereisten van 

de norm. Door onderdompeling 
aangebracht op beide kanten van 

de lens. PLATINUM® verzekert meer 
veiligheid, betrouwbaarheid en comfort.

 Geimiteerd maar niet geevenaard, 
PLATINUM® voldoet aan alle eisen 

van alle internationale normen en is 
beschikbaar op alle nieuwe modellen 

en een selectie van topmodellen. In alle 
omstandigheden en op alle momenten 

biedt de PLATINUM® innovatie maximale 
bescherming voor uw ogen. 

SLAM
Verkrijgbaar in helder, smoke, .
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Bollé Silium+ veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.434.10
• Uiterst licht model
• Deze veiligheidsbril is een uitstekende keuze met een design, ergonomie

en prestaties om lang te worden gedragen
• Non slip neusbrug
• Ergonomische en uiterst soepele rechte veren
• Panoramisch gezicht
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.434.00

CSP lens
Art.nr.: 7.25.434.20*

Bollé Silium veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.432.00
• Een wisselwerking tussen de techniek van het metaal en de fijnheid van

het design
• Metalen montuur
• Flex 160%-veren
• TIPGRIP-non slipveren
• Verstelbare non slipplaatjes
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.433.00

Bollé Bandido veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.380.00
• Geheel vervaardigd uit polycarbonaat biedt de Bandido bril, voorzien

van geïntegreerde zijwaartse beschermingen, een uitmuntend
panoramisch gezichtsveld

• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.381.00*

Gele lens
Art.nr.: 7.25.382.00*

Bollé Rush+ veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.364.10
• De Rush+ heeft een uiterst sportief design dankzij de super soepele,

geco-injecteerde en personaliseerbare veren
• Bescherming bovenaan
• Non slip neusbrug
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.364.00

Twilight lens
Art.nr.: 7.25.364.20
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Bollé Contour veiligheidsbril

ESP lens - Art.nr.: 7.25.513.20
• Licht en doeltreffend! 21 gram
• Nonslip neusbrug
• Anti-slip Tipgrip-veren
• Antistatisch
• Wordt geleverd met microfiber opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum behandeling

(ESP en gepolariseerde lens alleen antikras-coating)

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.513.00

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.513.10

Gepolariseerde lens
Art.nr.: 7.25.513.30*

Bollé B272 veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.490.00
• De B272 is een historisch model en één van de eerste veiligheidsbrillen

met een panoramisch zicht en een verstelbare ruit
• Verstelbare ruit/draaiveren
• Bescherming bovenaan en onderaan
• Uitrekbare veren
• Zwart/blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Bollé Viper veiligheidsbril

Heldere lens, AS-coating - Art.nr.: 7.25.456.00
• De Viper is een historisch model, biedt een panoramisch gezichtsveld

en maakt het mogelijk om de bril te dragen ongeacht de vorm van het
hoofd dankzij de uitrekbare veren

• Uitrekbare veren
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen

Heldere lens, 
AS/AF-coating

Art.nr.: 7.25.456.30*

Smoke lens, 
AS-coating

Art.nr.: 7.25.456.10*

Gele lens, 
AS/AF-coating

Art.nr.: 7.25.456.20*

Bollé Axis veiligheidsbril

Contrast lens - Art.nr.: 7.25.452.00
• Met zijn verstelbare veren en zijn comfortabele non slip neusbrug past

de AXIS zich aan elke gebruiker aan
• Bescherming bovenaan
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Contrast lens alleen

antikras-coating)

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.453.00

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.511.00

catalogus2016_7.indd   430 10-04-17   12:52



BRILLEN - VEILIGHEIDSBRILLEN

OOG- EN GELAATSBESCHERMING431

BRILLEN - VEILIGHEIDSBRILLEN

3M SecureFit SF200 veiligheidsbril

Heldere lens, AS/AF-coating - Art.nr.: 7.25.517.00
• Deze bril heeft een randloze lens en een vaste lengte van de brilveren
• De 3M Pressure Diffusion Temple Technology zorgt ervoor dat de druk

wordt opgevangen en verdeeld wordt door het montuur
• De 3M Self Adjusting Technology laat de brilveren toe om zich op

natuurlijke wijze aan te passen aan de grootte van elk individueel hoofd
• Het innovatieve ontwerp van de bril verbetert het comfort en vermindert

het afglijden van de bril tijdens werkzaamheden
• Zeer lichtgewicht ontwerp van 18 gram
• Polycarbonaat lenzen

Heldere lens, 
AS-coating

Art.nr.: 7.25.517.50

Grijze lens, 
AS/AF-coating

Art.nr.: 7.25.517.10

Gele lens, 
AS/AF-coating

Art.nr.: 7.25.517.20

Bollé Cobra TPR veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.390.00
• Instelbare neopreen band
• Luchtdicht
• Verstelbaar en zonder enige hinder voor het gezicht, biedt de Cobra

een panoramisch zicht tegen 180° met een perfecte optische kwaliteit
• Non-slip neusbrug
• Foamrand en heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• TPR foam
• Mag als ruimzichtbril ingezet worden
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Bollé Slam veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.385.00
• Het Slam-model heeft een sterk design, maar presteert ook goed op

ergonomisch vlak en beschermt in alle situaties en biedt een optimaal
comfort

• Perfecte pasvorm
• Panoramisch gezichtsveld
• Rechte comfortabele veren
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (ESP lens alleen antikras-coating)

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.386.00

ESP lens
Art.nr.: 7.25.387.00*

Bollé Contour Metaal veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.514.10
• Contour versie met een montuur van metaal
• Versterkte bescherming bovenaan
• Anti-slip Tipgrip-veren
• Flex 160%-veren
• Nonslip neusbrug
• Antistatisch
• Wordt geleverd met microfiber opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (ESP lens alleen antikras-coating)

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.514.00

ESP lens
Art.nr.: 7.25.514.20
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3M™ SecureFit™ – nu ook verkrijgbaar met schuiminzetstuk!

De 400 serie biedt een 
superieur comfort.
Het nieuwe verwijderbare schuiminzetstuk helpt om rondvliegend vuil 
uit uw ogen te houden en biedt tegelijkertijd comfort en demping.

www.3Msafety.nl

+
3M™ SecureFit™ veiligheidsbrillen Schuiminzetstuk

NIEUW!NIEUW!
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3M Maxim Sport veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.551.00
• Gepatenteerde asferische lenzen met 180° onbelemmerd zicht en

optimale oogbescherming
• Veren met geïntegreerd Sport-Grip kussen van elastomeer voor optimale

pasvorm en impactbeveiliging
• Zachte neusbrug met universele pasvorm
• Geïntegreerde gepolsterde voorhoofdbescherming voor extra

draagcomfort en schokdemping
• Zilver/blauw montuur en heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)

3M Fuel X2 veiligheidsbril

Rode lens - Art.nr.: 7.25.526.20
• Rubberen, gevormde oorveren
• Het frameontwerp laat een 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

• Wordt geleverd met microvezel opbergtasje
• Polycarbonaat lens
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.526.00

Bronzen lens
Art.nr.: 7.25.526.10

3M Fuel veiligheidsbril

Blauwe lens - Art.nr.: 7.25.572.10
• Gemaakt van een zeer dicht nylonmateriaal dat tegen een stootje kan en

bestand is tegen extreme hitte
• De gevormde steun voorkomt dat de lenzen eruit vallen bij een sterke

frontale klap
• Een ventilatiesysteem op de neusbrug en bij de oorveren voorkomt

beslaan
• Wordt geleverd in een microvezelzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating
• Ook verkrijgbaar met gepolariseerde lens

In/Out lens
Art.nr.: 7.25.572.00

Rode lens
Art.nr.: 7.25.572.20

Bronzen lens
Art.nr.: 7.25.573.00

3M SecureFit SF400 veiligheidsbril

Grijze lens - Art.nr.: 7.25.518.10*
• De 3M Pressure Diffusion Temple Technology zorgt ervoor dat de druk

wordt opgevangen en verdeeld wordt door het montuur
• De zachte, aanpasbare neusbrug biedt u een persoonlijke pasvorm en

zorgt voor meer comfort en grip
• Dubbel geïnjecteerde brilveren van zacht en elastisch materiaal, voor

meer grip en comfort bij de oren
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating
• Ook verkrijgbaar met een blauwe lens

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.518.00*

Gele lens
Art.nr.: 7.25.518.20*

In/Out lens
Art.nr.: 7.25.518.40*

3M™ SecureFit™ – nu ook verkrijgbaar met schuiminzetstuk!

De 400 serie biedt een 
superieur comfort.
Het nieuwe verwijderbare schuiminzetstuk helpt om rondvliegend vuil
uit uw ogen te houden en biedt tegelijkertijd comfort en demping.

www.3Msafety.nl

+
3M™ SecureFit™ veiligheidsbrillen Schuiminzetstuk

NIEUW!NIEUW!
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3M Marcus Grönholm veiligheidsbril 

Bronzen lens - Art.nr.: 7.25.597.20
• Bril met gedecentreerde, dubbele lenzen
• Sterk gebogen voor een superieure oogbedekking en optimaal

gezichtsveld
• Gemaakt met metalen montuur met verstelbare neusbrug
• Verstelbare oorveren met rubberen punt voor extra comfort
• Platte oorveren met veerscharnieren zijn geschikt voor onder een

veiligheidshelm
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.597.00

Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.597.10

3M Metaliks Sport veiligheidsbril 

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.587.00
• Metalen montuur met zadelvormig neusstuk
• Buigbare oorveren met rubberen tippen voor extra comfort
• De gedecentreerde, dubbele lenzen, zijn sterk gebogen voor superieure

oogbedekking en optimaal gezichtsveld
• Zilverkleurig montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.587.10

Gele lens
Art.nr.: 7.25.587.20*

Grijze lens
Art.nr.: 7.25.587.30*

3M Metaliks veiligheidsbril 

Grijze lens - Art.nr.: 7.25.586.00
• Veiligheidsbril met een montuur van gepolijst metaal
• De bril heeft strak vormgegeven, gedecentreerde dubbele lenzen die de

ogen optimaal bedekken, maar waardoor u toch optimaal zicht heeft
• Comfortabele spatelveren met zachte tippen die heerlijk zitten
• Door de zachte, verstelbare neusbrug zit deze bril bij iedereen prettig
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.585.00

3M Maxim veiligheidsbril 

Art.nr.: 7.25.555.00
• Gepatenteerde asferische lenzen met 180° onbelemmerd zicht en

optimale oogbescherming
• Zachte neusbrug met universele pasvorm
• Geïntegreerde gepolsterde voorhoofdbescherming voor extra

draagcomfort en schokdemping
• De veren zijn volledig buigbaar en in de lengte verstelbaar om een

optimale pasvorm te verkrijgen
• Zwart montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating
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3M Solus veiligheidsbril

Heldere lens, zwart/oranje montuur - Art.nr.: 7.25.588.00
• De zachte binnenkant van de oorveren draagt prettiger en beschermt

zonder af te doen aan het gezichtsveld
• Door de mooi vormgegeven glazen heeft u een groot gezichtsveld
• Omdat de bril slechts 23 gram weegt zult u amper merken dat u een

veiligheidsbril draagt
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (In/Out lens) en antikras (AS)

coating (heldere lens)
• Ook verkrijgbaar met een gele en een bronzen lens

Rode lens, 
zwart/oranje montuur
Art.nr.: 7.25.589.00

Blauwe lens, 
grijs/blauw montuur
Art.nr.: 7.25.591.00

In/Out lens, 
grijs/blauw montuur
Art.nr.: 7.25.592.00

3M Tora veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.525.00
• Glazen en oorveren in op elkaar afgestemde kleuren versterken de

eigentijdse look
• 3D gebogen glazen voor een uitstekend panoramisch gezichtsveld en

zijdelingse beveiliging
• Lichtgewicht en comfortabel
• Minimaal gewicht, nauwelijks 22 gram
• Wordt geleverd met een instelbaar nylon koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Bronzen lens
Art.nr.: 7.25.525.10*

Gele lens
Art.nr.: 7.25.525.20*

3M Virtua veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.515.00
• De Virtua heeft een uitstekende uniseks stijl
• Lichtgewicht model, minder dan 24 gram
• De gladde 10 base lens is wraparound waardoor de gebruikers goed

beschermd worden, maar toch een uitstekend gezichtsveld hebben
• Slanke flexibele veren zorgen dat dit model comfortabel past en geschikt

is om met oorbescherming of helmen gedragen te worden
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) coating

Grijze lens
Art.nr.: 7.25.515.10

Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.515.30*

3M LED Light Vision veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.600.00
• Deze veiligheidsbril is voorzien van een instelbare, ultraheldere LED met

een accu met lange levensduur
• Rubber beklede oorveren en neusbrug voor extra draagcomfort
• De LED Light Vision helpt u een donker gebied verlichten terwijl uw ogen

beschermd zijn en u uw handen vrij hebt om te werken
• Wordt geleverd in een microvezelzakje
• Twee makkelijk vervangbare lithium CR2032-batterijen worden

meegeleverd
• Zwart/grijs montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating
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3M 1100E veiligheidsbril

Grijze lens - Art.nr.: 7.25.528.10
• Panorama ontwerp
• Brede veren met geïntegreerde zijbescherming
• Zachte, verstelbare neusbrug
• Gemaakt van nylonmateriaal met hoge dichtheid voor een robuuste

bescherming
• Elke bril wordt geleverd in een microvezelzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.528.00

3M QX2000 veiligheidsbril

Gele lens - Art.nr.: 7.25.575.45
• Draaiende veertippen
• Omkeerbare neusbrug (twee maten)
• Biedt een optimaal gezichtsveld
• Lichtgewicht, vervaardigd voor maximale sterkte van minimum materiaal

om lichtgewicht comfort te geven
• Polycarbonaat lenzen
• Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.575.30

3M QX1000 veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.575.10
• Verstelbare beugel
• Biedt een optimaal gezichtsveld
• Lichtgewicht, vervaardigd voor maximale sterkte van minimum materiaal

om lichtgewicht comfort te geven
• Polycarbonaat lenzen
• Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)

Gele lens
Art.nr.: 7.25.575.25*

3M Refine 300 veiligheidsbril

Bronzen lens en montuur - Art.nr.: 7.25.527.10
• Slank montuur, speciaal gemaakt voor het kleinere vrouwengezicht
• Zachte, verstelbare neusbrug
• Lichtgewicht (25 gram) voor maximaal comfort
• Gestroomlijnd ontwerp voor de juiste bedekking en duidelijk

gezichtsveld
• De curve van de lenzen is voor elk oog apart berekend voor een zo

optimaal mogelijk gezichtsveld
• Verstelbaar zacht neusstuk voor betere comfort en draagbaarheid
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Heldere lens,  
blauw montuur

Art.nr.: 7.25.527.00
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3M 2750/2751 veiligheidsbril

2750, heldere lens - Art.nr.: 7.49.027.50
• Deze bril combineert een aantrekkelijk en modern uiterlijk met een

contourvorm voor nog groter gemak
• Met een zachte, comfortabele, geventileerde neusbrug
• Oorveren in vijf standen verstelbaar
• De slanke neusbrug en platte oorveren maken hem beter geschikt in

combinatie met andere PBM
• Ideaal om te gebruiken met de 3M maskers uit de 9300- en 4000-serie

en de 3M halfgelaatsmaskers uit de 7500-serie
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

2751, 
grijze lens

Art.nr.: 7.49.027.51

3M 2740/2741/2742 veiligheidsbril

2740, heldere lens - Art.nr.: 7.49.027.40
• Deze veiligheidsbril combineert een modern ontwerp met diverse

verstelmogelijkheden voor extra comfort en bescherming
• Door de veerscharnieren kunnen de lenzen gekanteld worden voor een

optimale pasvorm en beter draaggemak
• De instelbare veerlengte zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm

voor iedereen
• Zachte veertippen verlagen de druk, waardoor de bril zeer prettig zit
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

2741, 
grijze lens

Art.nr.: 7.49.027.41

2742, 
gele lens

Art.nr.: 7.49.027.42

3M 2720/2721/2722 veiligheidsbril

2720, heldere lens - Art.nr.: 7.49.027.20
• Lichtgewicht bril, zit prettig én beschermt ook uw ogen goed
• Goed te combineren met de 3M stofmaskers uit de 9300-serie
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

2721, 
grijze lens

Art.nr.: 7.49.027.21*

 2722, 
gele lens

Art.nr.: 7.49.027.22*

3M 1200E veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.529.00
• Lichtgewicht, half montuur
• Zachte, verstelbare neusbrug
• Gemaakt van nylonmateriaal met hoge dichtheid voor een robuuste

bescherming
• Wordt geleverd in een microvezelzakje
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Grijze lens
Art.nr.: 7.25.529.10
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MSA Perspecta 010 veiligheidsbril

Gele lens - Art.nr.: 7.25.257.00
• Speciaal flexibel neuskussen (TPE) geïntegreerd in neusbrug en montuur

houdt de bril op uw gezicht zonder er af te glijden
• Zachte wenkbrauwrand biedt een zachte pasvorm en laat toch

luchtuitwisseling toe
• Het speciale meervoudig verstelbare systeem bestaat uit een palsluiting

in vijf standen voor het aanpassen van de hoek en vier standen voor het
instellen van de lengte van de brilveren

• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.256.00

Heldere lens, 
TuffStuff-coating

Art.nr.: 7.25.258.00*
Smoke lens

Art.nr.: 7.25.259.00*

MSA Perspecta 9000 veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.252.00
• De speciale neuspads zijn niet alleen zeer zacht, maar verhinderen ook

het afglijden
• De revolutionaire tweecomponenten veren 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
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)
• Ook verkrijgbaar met gele lens

Heldere lens, 
TuffStuff-coating

Art.nr.: 7.25.251.00*
Smoke lens

Art.nr.: 7.25.253.00
Blauwe lens

Art.nr.: 7.25.254.00

3M Nassau Plus veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.545.00
• Bij deze veiligheidsbril klikken de functionele eendelige glazen en

zijkappen in het eenvoudige montuur
• Verstelbare veren
• Blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

3M 2820/2821/2822 veiligheidsbril

2821, grijze lens - Art.nr.: 7.49.028.21
• Zeer lichtgewicht, heeft een strak, modern ontwerp en beschermt uw

ogen terwijl uw gezichtsveld optimaal is
• De veerscharnieren maken schuinstelling van de lenzen mogelijk en de

zachte passing van de veren verhoogt het draagcomfort
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

2820, 
heldere lens

Art.nr.: 7.49.028.20*

2822, 
gele lens

Art.nr.: 7.49.028.22*
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MSA Alternator veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.265.20
• Geventileerde brillenveren met een goede zijwaartse bescherming
• Verwisselbare lenzen
• Wordt geleverd in een zacht etui met koordje
• Stijlvol blauw/grijs montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.265.00

Gouden lens
Art.nr.: 7.25.265.30

Gele lens
Art.nr.: 7.25.265.10*

MSA Perspecta 1320 veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.264.00
• Moderne en comfortabele bril
• Het montuur kan in drie posities worden ingesteld en de glazen kunnen

worden ingeklapt, zodat de bril op vrijwel iedere gezichtsvorm past
• Zachte neuskussentjes en pootuiteinden garanderen een aangenaam

draagcomfort
• De stootvrije panoramaglazen zorgen voor een gezichtsveld van 180°
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

Blauw/paarse lens
Art.nr.: 7.25.264.10*

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.264.20*

MSA Perspecta 2320 veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.263.00
• Zachte neuskussentjes en uiteinden van de brillenveren zorgen dat de

bril goed blijft zitten en bieden een perfect draagcomfort
• Drie posities voor de verstelling van de brillenveren bieden een perfecte

pasvorm
• Wordt geleverd met praktische stevige koker voor het opbergen en

meedragen van uw bril
• Zwart montuur met zilverspiegelende lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

MSA Perspecta 1900 veiligheidsbril

Heldere lens, Sightgard-coating - Art.nr.: 7.25.262.10
• Stijlvolle lens met een helder en panoramisch zicht
• Licht en comfortabel
• De rechte co-injectie brillenveren (besparing op lengte of hoekinstelling)

met twee materialen laten de drager vergeten dat hij een bril draagt
• Universele neusbrug en zachte neuskussentjes voorkomen dat de bril

afglijdt
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

Heldere lens, 
TuffStuff-coating

Art.nr.: 7.25.262.00
Gouden lens

Art.nr.: 7.25.262.20*
Bruine lens

Art.nr.: 7.25.262.30*
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MSA Alaska veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.271.00
• Moderne eersteklas bril
• Stijlvol montuurloos ontwerp met metalen onderdelen
• Lichtgewicht
• Gemakkelijk aanpasbare neusbrug met kussentjes
• Rubber beklede brillenveren voor hoger comfort
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.271.10

Zilveren lens
Art.nr.: 7.25.271.20*

MSA Milan veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.268.00
• Extravagante dames zonnebril voor buitenwerk
• Exclusief schildpadmontuur met bruine lenzen
• Bijzonder sterke bruine lenzen met een eersteklas UV400 bescherming
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

MSA Metropol veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.267.00
• Brede brillenveren met een stijlvol metalen decoratie
• Zachte neuskussentjes die voorkomen dat de bril afglijdt en een goed

draagcomfort biedt
• Aantrekkelijk transparant montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

MSA Racers veiligheidsbril

Regenboog lens - Art.nr.: 7.25.266.40
• Past altijd perfect door instelbare zachte neuskussentjes voor

verschillende neusvormen
• Brillenveren kunnen aangepast worden aan verschillende

hoofdomvangen
• Dynamisch montuurdesign
• Wordt geleverd in een zacht etui met koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)
• Ook verkrijgbaar met een gele lens

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.266.00

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.266.20

Gouden lens
Art.nr.: 7.25.266.30
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Honeywell SN veiligheidsbril

Donker groene lens - Art.nr.: 7.17.050.00
• Eenvoudig en klassiek ontwerp
• Duo lens systeem met vervangbare lenzen
• Integrale zijschermen
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
• Antikras (AS) coating

Heldere lens
Art.nr.: 7.17.030.01*

MSA Altimeter veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.269.00
• Hybridisch ontworpen bril voor flexibel gebruik
• De Altimeter wordt geleverd met een tweeledige hoofdband en een set

brillenveren
• 18 zeer grote ventilatieopeningen zorgen voor een goed draagklimaat
• Zacht montuur voor volledige afsluiting van de ogen en superieure

schokabsorptie
• Verstelbare veren
• Flexibele in lengte verstelbare hoofdband met centrale opening
• De zachte veren kunnen ook in lengte versteld worden
• De hoofdbandoptie is ideaal wanneer u de Altimeter wilt combineren

met gehoorkappen, maskers en veiligheidshelmen
• Heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

MSA Move veiligheidsbril

Oranje lens - Art.nr.: 7.25.275.20
• Zeer goed zichtbare neon oranje delen in brillenveren en neuskussentjes
• Brillenveren van tweevoudig materiaal met zachte uiteinden
• Instelmogelijkheden voor hoekpositie brillenveren
• Uitstekend te combineren met bijvoorbeeld de V-Gard 200

veiligheidshelm
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (Sightgard-coating)

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.275.00

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.275.10

MSA FeatherFit veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.274.00
• Moderne bril voor basisgebruik
• Zachte uiteinden van de brillenveren en neusbrug voor comfortabele

pasvorm
• Goed zittende omvattende lens voor perfect zicht en goede bescherming
• Zeer lichtgewicht
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) coating (TuffStuff-coating)

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.274.10*
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Honeywell Tactile T2400 veiligheidsbril

In/Out lens - Art.nr.: 7.25.222.20
• Lichtgewicht bril met perfect gevormde monolens (8-curves)
• De rechte astronautveren zijn voorzien van zachte oortips, zodat een

comfortabele en uitstekende pasvorm wordt gegarandeerd
• Zachte neusbrug
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
• Antikras (AS) coating

Heldere lens
Art.nr.: 7.25.222.00

Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.222.10*

Honeywell The Edge T5600 
veiligheidsbril

Heldere lens, blauw montuur - Art.nr.: 7.25.215.00
• Verlengbare, rechte en gebogen oorveren
• Enkel gebogen lens (8-curves)
• Integrale zijschermen
• Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Heldere lens, 
grijs montuur

Art.nr.: 7.25.214.00*

Heldere lens, 
zwart montuur

Art.nr.: 7.25.219.00*

Smoke lens, 
blauw montuur

Art.nr.: 7.25.215.30*

Honeywell Tornado T5700 
veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.180.00
• Verlengbare, gebogen oorveren
• Enkel gebogen lens (6-curves)
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (AS) coating

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.181.00*

Blauwe lens
Art.nr.: 7.25.182.00*

In/Out lens
Art.nr.: 7.25.183.00*

Honeywell Lightning HTA 
veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.132.00
• Verlengbare, gebogen oorveren
• Antislipneusstuk
• Enkel gebogen lens (8-curves)
• Integrale zijschermen
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

Smoke lens
Art.nr.: 7.25.137.00*

Gele lens
Art.nr.: 7.25.137.10*
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Voor iedereen die een oogcorrectie 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 veiligheids-
bril 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.

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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MSA Perspecta 2047W overzetbril

Art.nr.: 7.25.260.00
• 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
• Transparant montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lens
• Niet gecoat

M-Safe overzetbril

Art.nr.: 7.17.011.00
• Transparant montuur met heldere lens
• Vaste zijkapjes
• Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen en is ideaal voor

bezoekers
• Polycarbonaat lens

uvex super OTG 9169 overzetbril

9169-065, heldere lens, blauw montuur - Art.nr.: 7.25.703.00
• Scharnierloze overzetbril
• Zachte kussentjes achter de oren voor een comfortabele pasvorm
• Passend over de meeste correctiebrillen
• Het materiaal van de pootjes loopt van hard over in zacht materiaal

voor nog meer comfort
• Deze bril is 100% metaalvrij
• Polycarbonaat lens
• supravision sapphire coating (model 9169-260 heeft supravision

excellence coating)

9169-081, grijze lens, 
zwart montuur

Art.nr.: 7.25.703.10*

9169-260, heldere 
lens, blauw montuur

Art.nr.: 7.25.703.20*

9169-080, heldere 
lens, zwart montuur

Art.nr.: 7.25.703.30*

uvex 9161 overzetbril

9161-005, supravision sapphire - Art.nr.: 7.25.648.00
• Drukvrije pasvorm door uvex duo-flex oorveren
• Groot gezichtsveld
• Zijbescherming en indirecte ventilatie
• Pootjes zijn in lengte verstelbaar
• Passend over de meeste correctiebrillen
• Heldere polycarbonaat lens

9161-305,  
supravision plus

Art.nr.: 7.25.648.50*

9161-014, niet gecoat
Art.nr.: 7.25.649.00
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3M 2800/2802 overzetbril

2800, heldere lens - Art.nr.: 7.49.028.00
• Uitstekende oogbescherming en gezichtsveld, gecombineerd met een

hoge bescherming tegen impact
• Verstelbare oorveerlengte (vier standen) voor optimaal comfort en

pasvorm
• Gemakkelijk verstelbare, kantelbare glazen voor optimaal comfort
• Oorveren met zacht, laag profiel voor comfort en minimale hinder bij

uw eigen bril
• Donkerblauw montuur
• Polycarbonaat lens
• Antikras (AS) coating

2802, gele lens
Art.nr.: 7.49.028.02*

3M OX 3000 overzetbril

Art.nr.: 7.17.457.00
• De OX 3000 overzetbril is de natuurlijke keuze als u ook gehoorkappen

draagt
• Overzetbril met rechte, verstelbare oorveren die goed zijn afgestemd op

de 3M gehoorbeschermers
• De rubberen antislip-oortippen zijn extra comfortabel
• Blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lens
• Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)

3M OX 2000 overzetbril

Art.nr.: 7.17.456.00
• De OX 2000 overzetbril heeft verstelbare en blokkeerbare oorveren

(vijf standen)
• Draaibare veertippen daardoor uitstekende grip in alle standen
• Blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lens
• Extra antikras (AS) en antidamp (AF) coating (DX-coating)

MSA OverG overzetbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.273.00*
• Bril voor bezoekers of voor over de gewone bril
• Voor gebruik over gewone brillen met klein tot gemiddeld montuur
• Compact en stijlvol genoeg om te dragen zonder gewone bril
• Volledige bescherming van de voorkant, zijkant en bovenkant
• Polycarbonaat lens
• Antikras (AS) coating (TuffStuff-coating)

Smoke lens 
Art.nr.: 7.25.273.10*
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M-Safe Basic ruimzichtbril

Art.nr.: 7.17.330.00
• Voordelige basic ruimzichtbril voor basisgebruik, ideaal voor

bijvoorbeeld hobbyisten en doe-het-zelvers
• Uitgevoerd met een elastieken hoofdband
• Geventileerd door vier afgedekte ventilatiedoppen
• Heldere polycarbonaat lens
• Antidamp (AF) coating

M-Safe Antuco ruimzichtbril

Art.nr.: 7.17.332.00
• Halfrond ontwerp biedt 180° panoramazicht
• Comfortabel rubberen montuur
• Optimale pasvorm voor alle gezichtscontouren
• Instelbare hoofdband
• Ongeventileerd
• Polycarbonaat lens
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

M-Safe Palena ruimzichtbril

Art.nr.: 7.17.331.00
• Half rond ontwerp biedt 180° panoramazicht
• Comfortabel rubberen montuur
• Optimale pasvorm voor alle gezichtscontouren
• Instelbare hoofdband
• Indirecte ventilatie om beslaan te voorkomen
• Polycarbonaat lens
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

M-Safe Walsh ruimzichtbril

Art.nr.: 7.78.100.00
• Half rond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld
• Zeer fl exibele lens
• Zeer zachte en comfortabele TPR-montuur
• Instelbare zwarte hoofdband voor optimale pasvorm en betrouwbare

bescherming
• Afsluitbare ventilatie aan boven en onderkant
• Zwart montuur met heldere lens
• Acetaat lens
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

M-SAFE OOG- EN GELAATSBESCHERMING
Betrouwbare kwaliteit voor een betaalbare prijs

Master in Safe
ty
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uvex u-sonic 9308 ruimzichtbril

9308-245, helder, grijs/lime - Art.nr.: 7.17.562.00*
• Wraparound ontwerp met laag profiel
• Zachte afdichtingstechnologie voor een individuele pasvorm
• Compact ontwerp maakt de bril volledig compatibel met andere PBM,

bijvoorbeeld helmen
• Brede, volledig instelbare hoofdband biedt stevige, drukvrije pasvorm
• Innovatief ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de bril comfortabel is van

binnen
• Polycarbonaat lens
• supravision excellence coating (9308-246 voorzien van supravision

extreme coating)

9308-247, 
helder, zwart/rood

Art.nr.: 7.17.564.00*

9308-246, 
helder, grijs/geel

Art.nr.: 7.17.567.00*

9308-240, 
grijs, grijs/lime

Art.nr.: 7.17.563.00*

3M 2890 ruimzichtbril

2890A, acetaat, geventileerd - Art.nr.: 7.49.028.90
• Heldere lens
• Halfrond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld
• Ziet er modern en slank uit
• Deze veelzijdige, comfortabele bril is geschikt voor diverse toepassingen
• Flexibele neusbrug
• Brede, instelbare hoofdband voor optimale pasvorm en betrouwbare

bescherming
• Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen
• Antidamp (AF) coating (model 2890 heeft antikras (AS) en antidamp

(AF) coating)

2890SA, acetaat, 
ongeventileerd

Art.nr.: 7.49.028.92*

2890, polycarbonaat, 
geventileerd

Art.nr.: 7.49.028.91

Bollé Atom ruimzichtbril

Geventileerd - Art.nr.: 7.17.490.00
• De Atom biedt een extra stevige bescherming, is compact, licht en ultra

comfortabel dankzij het verstelbare Thermo Plastic Rubber (TPR)-montuur
• Afloopgootje voor vloeistoffen
• Geschikt voor dragen met correctiebrillen
• Draaiend kogelgewricht
• Verstelbare hoofdband
• Polycarbonaat lens
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling

Luchtdicht
Art.nr.: 7.17.569.00

Foam met ventilatie
Art.nr.: 7.17.491.00*

Vizier
Art.nr.: 7.17.492.00*

Bollé Pilot ruimzichtbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.17.485.00
• Excellent gezichtsveld
• Montuur uit twee materialen PP/TPR
• Instelbare hoofdband van neopreen
• Dragen van een correctiebril is mogelijk
• Geventileerd model
• Polycarbonaat lens
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling

CSP lens
Art.nr.: 7.17.485.20

Smoke lens
Art.nr.: 7.17.485.10*
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uvex ultravision 9301 ruimzichtbril 

9301-714, CA helder - Art.nr.: 7.17.585.00
• Super panorama ruit met 180° gezichtsveld
• Optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame
• Geavanceerd ventilatiesysteem zorgt voor uitzonderlijk comfort
• Past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de

veren van de bril
• Makkelijk verstelbare hoofdband
• supravision excellence coating (9301-714 en 9301-716 alleen

antidamp (AF) coating)
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige

variaties van deze ruimzichtbril

9301-105, PC helder
Art.nr.: 7.17.580.00

9301-716, CA helder 
met foam rand

Art.nr.: 7.17.587.00

9301-815, PC helder, 
ongeventileerd

Art.nr.: 7.17.596.00*

uvex ultrasonic 9302 ruimzichtbril 

9302-245, helder, grijs/oranje - Art.nr.: 7.17.584.00
• Combineert harde en zachte componenten die zich aanpassen aan het

gezicht voor een zachte, effectieve afdichting rond de ogen
• Brede, volledig instelbare hoofdband biedt een drukvrije pasvorm
• Volledige zijbescherming rond de ogen
• Indirecte ventilatie zorgt dat de binnenkant aangenaam blijft aanvoelen
• Polycarbonaat lens
• supravision excellence coating (9302-600 is voorzien van supravision

extreme coating)
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige

variaties van deze ruimzichtbril

9302-285, 
helder, zwart/grijs

Art.nr.: 7.17.589.00

9302-600, 
helder, blauw/grijs

Art.nr.: 7.17.576.00*

9302-247, 
bruin, grijs/oranje

Art.nr.: 7.17.573.00*

uvex carbonvision 9307 ruimzichtbril 

9307-375, heldere lens - Art.nr.: 7.17.565.00
• Laag profi el, innovatief montuur met wrap-around, band en materiaal

ontwikkeld voor een aanzienlijk lichtere ruimzichtbril
• De high-tech materialen combineren harde en zachte componenten die

zich aanpassen aan het gezicht voor een zachte, effectieve afdichting
rond de ogen

• Zachte afdichting beschermt tegen stof, spatten en mechanische gevaren
• Verstelbare kwaliteitsband voor individuele en drukvrije pasvorm
• Zwart/grijs montuur
• Polycarbonaat lens
• supravision extreme coating

9307-276, grijze lens
Art.nr.: 7.17.566.00
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Honeywell Vistamax VNC21 
ruimzichtbril

Art.nr.: 7.17.620.00
• Ruimzichtbril met soepel, doorzichtig en volledig dicht pvc montuur
• Combineerbaar met de meeste correctiebrillen
• Elastische hoofdband
• Niet geventileerd
• Heldere acetaat buitenlens met een polycarbonaat binnenlens
• Antidamp (AF) coating

Honeywell Flexy ruimzichtbril

Acetaat ruit - Art.nr.: 7.17.510.00
• Zacht, flexibel montuur
• Kan gedragen worden over de meeste veiligheidsbrillen of over de

meeste correctiebrillen
• Elastische hoofdband
• Geventileerd model door de zes afgedekte ventilatiedoppen
• Heldere lens

Polycarbonaat ruit
Art.nr.: 7.17.360.00

MSA ChemPro ruimzichtbril

Sightgard-coating - Art.nr.: 7.17.533.00*
• Bescherming over de hele breedte in een modern ontwerp
• Soft touch-montuur dat zich perfect aanpast aan het gezicht
• Comfortabele hoofdband, in lengte verstelbaar
• Eenvoudig verwisselbare lenzen, verkrijgbaar als reserveonderdelen
• Hoofdband in hoek verstelbaar met kliksysteem
• Past over de meeste brilmonturen
• Indirecte ventilatie laat luchtbeweging toe terwijl bescherming optimaal

blijft
• Heldere polycarbonaat lens

OptiRock-coating
Art.nr.: 7.17.533.10*

uvex 9305 ruimzichtbril

9305-714, textielen hoofdband - Art.nr.: 7.25.652.00
• Klassieke ruimzichtbril met een effectief ventilatiesysteem
• In lengte verstelbare hoofdband
• Geschikt voor brildragers
• Transparant grijs montuur
• Heldere acetaat lens
• Antidamp (AF) coating

9305-514, 
rubberen hoofdband

Art.nr.: 7.17.555.00*
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3M 2805 lasoverzetbril

Art.nr.: 7.49.028.05*
• Overzetbrillen zijn zo gemaakt dat ze zonder problemen over de

standaard correctiebril passen
• Bril heeft UV- en IR-bescherming voor lastoepassingen
• Uitstekende oogbescherming en gezichtsveld, gecombineerd met een

hoge bescherming tegen impact
• Verstelbare oorveerlengte (vier standen) voor optimaal comfort en

pasvorm
• Gemakkelijk verstelbare, kantelbare glazen voor optimaal comfort
• Oorveren met zacht, laag profiel voor comfort en minimale hinder bij

uw eigen bril
• Donkerblauw montuur met groene lastint 5.0 lens
• Polycarbonaat lens
• Antikras (AS) coating

uvex futura 9180 lasbril

9180-145, lastint 5.0 - Art.nr.: 7.25.661.95
• Klassieke veiligheidsbril met zeer breed gezichtsveld
• Bijzonder nauwe aansluiting op het gezicht door de uitstekende pasvorm
• Glazen zijn makkelijk verwisselbaar en schoon te maken
• Inclinatiehoek in meerdere standen instelbaar
• Veerlengte in vier standen instelbaar
• Grijze polycarbonaat lens
• infradur coating
• Ook verkrijgbaar met lastint 1.7

9180-143, lastint 3.0
Art.nr.: 7.25.661.93*

9180-144, lastint 4.0
Art.nr.: 7.25.661.94*

9180-146, lastint 6.0
Art.nr.: 7.25.661.96*

uvex astrospec 2.0 9164 lasbril

9164-145, lastint 5.0 - Art.nr.: 7.25.670.95
• Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten oorveren met

regelbare inclinatie
• Flexibele zijarmen zorgen voor een perfecte pasvorm
• Ventilatie met labyrint afdichting verbetert het klimaat rond de ogen voor

meer comfort
• Zwart/groen montuur met grijze lens
• Polycarbonaat lens
• infradur plus coating
• Ook verkrijgbaar met lastint 6.0

9164-144, lastint 4.0
Art.nr.: 7.25.670.94*

9164-143, lastint 3.0
Art.nr.: 7.25.670.92*

9164-141, lastint 1.7
Art.nr.: 7.25.670.91*

uvex i-vo 9160 lasbril

9160-045, lastint 5.0 - Art.nr.: 7.25.613.20
• uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte

componenten garandeert een optimaal draagcomfort
• Veerlengte in meerdere standen instelbaar
• De grijze laslens van de i-vo vervult een dubbele functie:

infraroodbescherming (lassen) en tevens als zonnebril met
gewaarborgde kleurherkenning

• Polycarbonaat grijze lens met zwart/groen montuur
• infradur plus coating

9160-043, lastint 3.0
Art.nr.: 7.25.613.10*

9160-041, lastint 1.7
Art.nr.: 7.25.613.00*
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uvex ultrasonic flip-up 9302 
lasruimzichtbril

9302-043, lastint 3.0 - Art.nr.: 7.17.599.00*
• Combineert harde en zachte componenten die zich aanpassen aan het

gezicht voor een zachte, effectieve afdichting rond de ogen
• Brede, volledig instelbare hoofdband biedt een drukvrije pasvorm
• Volledige zijbescherming rond de ogen, zelfs als u tegelijkertijd een

gewone bril draagt
• Kan worden gedragen over een gewone bril
• Eenvoudig vervangbare lens
• Geïntegreerde, indirecte ventilatie
• Het flip-up gedeelte is een grijze polycarbonaat lens
• supravision excellence coating

9302-045, lastint 5.0
Art.nr.: 7.17.599.10*

uvex ultravision 9301-145 
lasruimzichtbril

Art.nr.: 7.17.561.00
• Onbeperkt zicht door super panorama ruit
• Perfecte en drukvrije aansluiting op het gezicht
• Optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame
• Geavanceerd ventilatiesysteem zorgt voor uitzonderlijk comfort voor de

drager
• Filter technologie beschermt tegen UV- en IR-straling en verblinding
• Makkelijk verstelbare hoofdband
• Past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de

veren van de bril
• Lens is makkelijk te vervangen (model 9301-185) en extra lens is

meegeleverd
• Zwart montuur met grijze beschermtint 5.0 lens
• Polycarbonaat lens
• infradur plus coating

Honeywell Amigo lasbril

Art.nr.: 7.17.730.00
• Opklapbare lasruimzichtbril voor onder andere autogeen lassen
• Makkelijk vervangbaren lenzen
• Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen
• Zacht, vinyl montuur
• 50 mm Xanthos DIN-5 groen lasglas
• 3A-coating

Bollé Slam lasbril

Lastint 3.0 - Art.nr.: 7.25.389.30*
• Het Slam-model heeft een sterk design, maar presteert ook goed op

ergonomisch vlak en beschermt in alle situaties en biedt een optimaal
comfort

• Panoramisch gezichtsveld
• Rechte comfortabele veren
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Zwart montuur met groene lastint lens
• Polycarbonaat lens
• Antikras (AS) coating

Lastint 5.0
Art.nr.: 7.25.389.50*
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M-Safe brillenkoordje

Art.nr.: 7.78.900.00
• Instelbare nekkoord
• Geschikt voor alle veiligheidsbrillen
• Kleur: zwart

MSA brillenkoordjes

Perspecta brillenkoordje - Art.nr.: 7.25.288.00
• Instelbare koord
• Geschikt voor alle veiligheidsbrillen
• Kleur: zwart

Slip-on brillenkoordje
Art.nr.: 7.25.289.00*

uvex 9959-002 brillenkoordje

Art.nr.: 7.25.865.10
• Brillenkoordje voor alle veiligheidsbrillen
• Kleur: zwart

Honeywell 204522 brillenkoordje

Art.nr.: 7.25.870.00
• Gemaakt van nylon
• Geschikt voor elk montuur
• PVC-lussen
• Kleur: zwart
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MSA brillenetuis

Perspecta Soft Case brillenetui - Art.nr.: 7.25.290.00*
• De Perspecta Soft Case en Perspecta Hard Case brillenetuis zijn

voorzien van ritssluiting
• Het MSA brillenzakje is een zachte etui die ook geschikt is voor

lensreiniging
• De MSA brillenetui is er voor stofbescherming en heeft ruimte voor

reservelenzen
• Kleur: zwart

Perspecta Hard Case 
brillenetui

Art.nr.: 7.25.291.00*

Brillenzakje
Art.nr.: 7.25.292.00*

Brillenetui
Art.nr.: 7.25.293.00*

3M brillenetuis

Brillenetui - Art.nr.: 7.25.724.00*
• De 3M brillenetui is een buigzame tas met ritssluiting en draagband en

heeft een snelsluiting voor veiligheidsbrillen
• 3M brillenzakje is gemaakt van zacht microvezel. Dit zakje beschermt

wat uw bril zowel beschermt als reinigt als het nodig is
• Kleur: zwart

Brillenzakje
Art.nr.: 7.25.726.00*

Bollé brillenetuis

ETUIS brillenetui - Art.nr.: 7.25.720.00*
• Model ETUIS is een praktische klikklak etui om het gebruik van uw

bril te onderhouden en te optimaliseren. Dit model heeft de volgende
afmetingen: 185x100x10 mm

• Model ETUIB brillenetui is uitgevoerd met sluithaak en lusje voor de riem.
Dit model heeft de volgende afmetingen: 190x80x75 mm

• Model ETUIC is een etui met gleuf voor de riem. Dit model heeft de
volgende afmetingen: 175x85x50 mm

• Alle etuis zijn gemaakt van polyester
• Kleur: zwart

ETUIB brillenetui
Art.nr.: 7.25.721.00*

ETUIC brillenetui
Art.nr.: 7.25.723.00*

uvex 9954 brillenetuis

9954-500 brillenetui - Art.nr.: 7.25.667.00
• 9954-500 brillenetui heeft een extreem robuuste behuizing, een

versterkte rits, een riemlus en extra ruimte voor extra lenzen
• 9954-355 brillenzakje is een elegant microvezel zakje
• Geschikt voor alle uvex veiligheidsbrillen (m.u.v. model 9169, deze past

niet in 9954-500 brillenetui)
• Kleur: zwart

9954-355 brillenzakje
Art.nr.: 7.25.667.10
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MSA Clear-Pilot schoonmaakspray

Art.nr.: 7.25.281.00*
• Verwijdert olie en vetvlekken
• Clear-Pilot spray wordt op de lens opgebracht en voorkomt

condensvorming
• Antidamp en antistatisch
• Geschikt voor lenzen onder chemiepakken, volgelaatsmaskers,

veiligheidsbrillen en gewone brillen
• Inhoud: 100 ml

Bollé brillenreiniging

B500 dispenser met 500 reinigingsdoekjes - 
Art.nr.: 7.25.899.30
• Garandeert een optimale schoonmaak
• Antibacterieel, antistatisch en antiweerkaatsing
• Formule op basis van water
• Zonder alcohol en zonder siliconen
• Voor alle soorten lenzen

B401 dispenser met 
200 reinigingsdoekjes
Art.nr.: 7.25.899.10*

B411 schoonmaak-
spray 250 ml

Art.nr.: 7.25.899.40

Bollé B402 schoon-
maakspray 500 ml

Art.nr.: 7.25.899.20*

uvex 9963-000 dispenser 
reinigingsdoekjes

Art.nr.: 7.25.825.00
• Verpakt per 100 doekjes in een box
• De reinigingsdoekjes zijn per stuk verpakt en daardoor ideaal voor

onderweg als uw veiligheidsbril schoongemaakt moet worden
• Siliconenvrije reinigingsdoekjes
• De doekjes zijn niet antistatisch
• Te gebruiken voor alle veiligheidsbrillen

9963-001 
wandhouder

Art.nr.: 7.25.826.00*

uvex brillenreiniging

9970-002 brillenreinigingsstation - Art.nr.: 7.25.820.00
• Kunststof uvex brillenreinigingsstation voor wandmontage
• Verwisselbare kunststof pomp
• Gemakkelijk in gebruik
• Wordt geleverd inclusief 2x 700 stuks siliconenvrij reinigingsdoekjes

(9971-000), 1x reinigingsvloeistof 500 ml (9972-100) en 1x plastic
pompje (9973-100)

• Navullingen zijn los te verkrijgen
• Kleur: blauw

9973-100 pompje
Art.nr.: 7.25.835.00

9972-100 reinigings-
vloeistof 500 ml

Art.nr.: 7.25.815.00

9971-000 reinigings-
doekjes, 700 stuks

Art.nr.: 7.25.810.00
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Honeywell Perforama Nova Combi 
Safe gelaatsscherm

PC scherm - Art.nr.: 7.33.170.00
• Combinatie voor het gezicht en het hoofd
• Te gebruiken met alle veiligheidshelmen
• Opklapbaar vizier
• Transparant vizier
• Lengte scherm: 18 cm
• Perforama Nova Combi Safe met PC scherm voorzien van 3A-coating
• Perforama Nova Combi Safe met CP scherm voorzien van 4A-coating

CP scherm
Art.nr.: 7.33.172.00

Honeywell Perforama Nova 
gelaatsscherm

Perforama Nova, PC scherm - Art.nr.: 7.33.140.00
• Opklapbaar transparant vizier, lengte scherm: 18 cm
• Aanpasbare vergrendelpositie bij het opklappen
• Perforama Nova is een driedelig gelaatsscherm met transparante

bovenkap en kin en aanpasbare hoofdband met draaiknop
• Perforama Nova Combi is te gebruiken met alle veiligheidshelmen
• Perforama Nova met PC scherm en Perforama Nova Combi met PC

scherm voorzien van 3A-coating
• Perforama Nova met CP scherm en Perforama Nova Combi met CP

scherm voorzien van 4A-coating

Perforama Nova 
Combi, PC scherm

Art.nr.: 7.33.175.00

Perforama Nova, 
CP scherm

Art.nr.: 7.33.155.00

Perforama Nova 
Combi, CP scherm

Art.nr.: 7.33.178.00

Honeywell Perfo Nova gelaatsscherm

Perfo Nova, PC scherm - Art.nr.: 7.33.110.00
• Comfortabel gelaatsscherm met zwarte rand
• Opklapbaar scherm
• Aanpasbare vergrendelpositie bij het opklappen
• Transparant vizier
• Lengte scherm: 21 cm
• Perfo Nova heeft aanpasbare hoofdband met draaiknop
• Perfo Nova Combi is te gebruiken met alle veiligheidshelmen
• Perfo Nova met PC scherm en de Perfo Nova Combi North met

PC scherm voorzien van 3A-coating
• Perfo Nova met CP scherm voorzien van 4A-coating

Perfo Nova, 
CP scherm

Art.nr.: 7.33.125.00

Perfo Nova Combi, 
PC scherm

Art.nr.: 7.33.188.00*

Honeywell Prisma gelaatsscherm

Art.nr.: 7.33.050.00
• Superlicht industrieel gelaatsscherm
• Geschikt als licht industrieel wegwerpscherm en voor alle klussen in en

rondom het huis
• Verwisselbare kunststof hoofdband
• Ophanging vergrendelbaar met pen
• Zwarte polyamide kap
• Lengte scherm: 18 cm
• Polycarbonaat transparant vizier
• 3A-coating
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Bollé BL20PI gelaatsscherm 

Art.nr.: 7.33.100.00
• Een goed gezichtsveld
• Makkelijk op te zetten met zijn verstelbare zwarte kap en hoofdband
• Draaiknopverstelling
• Zeer aanpassend
• Beschermt tegen tegen middelmatige impact B
• Het transparante vizier is gemaakt van polycarbonaat

Honeywell Perfo B gelaatsscherm 

Transparant scherm - Art.nr.: 7.33.200.00
• Robuust en compact
• Opklapbaar scherm
• Aanpasbare hoofdband met draaiknop
• Geschikt voor middelzwaar industrieel gebruik
• Polycarbonaat vizier
• Lengte scherm: 18 cm (groen is 21 cm)
• 3A-coating

Groen lastint 3.0 scherm
Art.nr.: 7.33.118.00

Bollé SPHÈRE gelaatsscherm 

Art.nr.: 7.25.469.00
• Een uitzonderlijk gezichtsveld van 180°
• De SPHÈRE is makkelijk op te zetten met zijn in de hoogte en de breedte

verstelbare zwarte kap en hoofdband past zich aan alle vormen en aan
alle toepassingen

• Beschermt tegen elektrische boog bij kortsluiting
• Het transparante vizier is gemaakt van polycarbonaat
• Afmeting vizier: 20,5 x 39,4 cm
• Dikte vizier: 2,0 mm
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Honeywell Perforama Nova vizier

PC vizier - Art.nr.: 7.34.140.00
• Vizier t.b.v. Perforama Nova gelaatsscherm
• Lengte scherm: 18 cm
• Transparant vizier
• Perforama Nova met PC vizier voorzien van 3A-coating
• Perforama Nova met CP vizier voorzien van 4A-coating

CP vizier
Art.nr.: 7.34.141.00*

M-Safe 8510 vizierhouder t.b.v.
veiligheidshelm

Art.nr.: 7.78.510.00
• Deze vizierhouder t.b.v. de M-Safe veiligheidshelmen is, in combinatie

met het M-Safe 8550 vizier, ideaal voor vele toepassingen
• Gemaakt van HDPE
• Eenvoudig te bevestigen op alle M-Safe veiligheidshelmen
• Het M-Safe 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door de vier

vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
• Kleur: zwart

M-Safe 8500 vizierhouder

Art.nr.: 7.78.500.00
• Deze vizierhouder is, in combinatie met het M-Safe 8550 vizier, ideaal

voor vele toepassingen
• Gemaakt van HDPE
• Voorzien van een binnenwerk met draaiknop, daardoor zeer eenvoudig

in te stellen naar de gewenste maat
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Verwisselbare, absorberende zweetband
• Het M-Safe 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door de vier

vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
• Kleur: zwart

M-Safe 8550 vizier

Art.nr.: 7.78.550.00
• Dit stijlvolle, bolvormige vizier biedt goede bescherming tegen snelle

deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten
• Dit vizier is ontworpen om het gezicht van de drager te beschermen

tegen een verscheidenheid aan risico's waartegen een bril of
veiligheidsbril alleen niet voldoende is

• Het vizier kan gecombineerd worden met de 8500 vizierhouder of met
de 8510 vizierhouder gecombineerd met een M-Safe veiligheidshelm

• Vizier is gemaakt van polycarbonaat
• Formaat: 400 mm (L) x 202 mm (H)
• Dikte: 2,2 mm
• Transparant vizier
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating
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MSA V-Gard gegoten polycarbonaat 
getinte vizieren

Lastint 5.0 - Art.nr.: 7.33.762.00*
• Getinte V-Gard-vizieren van polycarbonaat bieden bescherming tegen

schade door stoten en infraroodstraling (IR)
• Ontworpen voor autogeen lassen, metaal gieten, gas solderen en licht

snijden/hard solderen
• Gemaakt voor gebruik onder zware omstandigheden
• Ze zijn dik voor weerstand tegen hoge impact en grote hitte
• Afmeting: 203x432x1,8 mm

I.c.m. kinbeschermer,
lastint 5.0

Art.nr.: 7.33.763.00*
Lastint 3.0

Art.nr.: 7.33.760.00*

I.c.m. kinbeschermer,
lastint 3.0

Art.nr.: 7.33.761.00*

MSA V-Gard gegoten polycarbonaat 
vizieren

I.c.m. kinbeschermer, 235x432x2,5 mm - Art.nr.: 7.33.750.00
• Gegoten V-Gard-vizieren van polycarbonaat houden gebruikers veilig en

comfortabel in omgevingen zoals staal-/smeltfabrieken, waar ze worden
blootgesteld aan grote hoeveelheden hitte en/of verblindend licht

• Ze zijn ontwikkeld voor zwaar gebruik en zijn dikker dan de meeste
vizieren die verkrijgbaar zijn

• Ze bieden niet alleen weerstand tegen impact, maar ook tegen
vervorming door hitte

• Gegoten voor superieure optische kwaliteit
• Transparant vizier

264x432x2,5 mm
Art.nr.: 7.33.732.00*

MSA V-Gard plaatvizieren

203x432x1 mm - Art.nr.: 7.33.723.00
• Plaatvizieren van polycarbonaat bieden betrouwbare bescherming tegen

stoten, chemische spatten en ultraviolette straling
• Vizieren zijn aangepast aan gezichtsvorm voor een betere pasvorm en

betere weerstand tegen gevaren door stoten en spatten
• Transparant vizier
• Aangepaste versies met gaatjes verkrijgbaar t.b.v. V-Gard

kinbeschermers
• Ook verkrijgbaar met groen getint vizier, 203x432x1,5 mm

241x432x1 mm
Art.nr.: 7.33.729.00*

203x432x1,5 mm
Art.nr.: 7.33.726.00

AF/AS-coating, 
203x432x1,5 mm

Art.nr.: 7.33.771.00*

Honeywell Perfo B vizier

Art.nr.: 7.34.200.00
• Vizier t.b.v. Perfo B gelaatsscherm
• Geschikt voor middelzwaar industrieel gebruik
• Polycarbonaat transparant vizier
• Lengte scherm: 18 cm
• 3A-coating
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MSA V-Gard Headgears 

Headgear Standaard - Art.nr.: 7.33.791.00
• Unieke 3-punts vizierlader met visuele markeringen
• 7-punts hoofdafstelling
• Draaiknoppen met goede grip die niet los kunnen draaien, om vizier

correct te positioneren
• Verwisselbare, absorberende zweetbanden van hoge kwaliteit voor

voorhoofd
• Ratchet in de nek, 1-hands bediening en bedekt met zweetband
• Geschikt voor hoofdmaten 52-64 cm
• De Headgear, met een duurzaam en stijlvol HDPE-frame en keuze uit

20 vizieren, is ideaal voor vele toepassingen

Headgear voor hogere 
temperaturen

Art.nr.: 7.33.792.00*

Verwisselbare 
zweetband, à 5 stuks
Art.nr.: 7.33.793.00*

MSA V-Gard gegoten propionaat 
vizieren 

I.c.m. kinbeschermer, 203x432x2,5 mm - Art.nr.: 7.33.741.00
• V-Gard-vizieren van propionaat bieden goede bescherming tegen stoten

en spatten, vooral bij toepassingen waarbij gevaar voor chemische
spatten bestaat

• Vizieren zijn gegoten en dikker met een hogere weerstand tegen impact
dan vergelijkbare acetaat vizieren op de markt

• Superieure optische kwaliteit voor permanent gebruik
• Transparant vizier

203x432x2,5 mm
Art.nr.: 7.33.740.00*

235x457x2,5 mm
Art.nr.: 7.33.743.00*

MSA V-Gard standaardframes 

Standaardframe - Art.nr.: 7.33.700.00
• Geschikt voor elektrische toepassingen aangezien het standaardframe

geen metalen onderdelen bevat
• De uitvoering met beschermingsrand zorgt voor bescherming tegen

binnendringende deeltjes en zorgt voor een nauwe afdichting tussen
helm en frame waardoor de mogelijke indringing van verontreinigingen
afneemt

• De uitvoering voor hogere temperaturen is ontworpen voor het
weerstaan van temperaturen tot 177°C zonder vervormen of barsten

• Sleufadapters die compatibel zijn met alle MSA helmen worden
meegeleverd in elk framepakket

Standaardframe voor 
hogere temperaturen

Art.nr.: 7.33.703.00*

Standaardframe met 
beschermingsrand

Art.nr.: 7.33.701.00*

Sleufadapters t.b.v. 
standaardframe, à 4 stuks 

Art.nr.: 7.33.717.00*

catalogus2016_7.indd   460 10-04-17   12:53



OOG- EN GELAATSBESCHERMING461

GELAATSSCHERMEN - VIZIEREN EN VIZIERHOUDERS GELAATSSCHERMEN - VIZIEREN EN VIZIERHOUDERS

3M Peltor 5F-11 vizier

Art.nr.: 7.33.655.00
• Biedt goede bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant

als de zijkanten
• Te combineren met de G3000 en G22 veiligheidshelmen en met het

G500-systeem
• Voorgevormd model
• Helder vizier
• Polycarbonaat vizier
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating

3M Peltor V4 heldere vizieren

V4F helder PC vizier - Art.nr.: 7.33.195.00
• Deze vizieren bieden effectieve spatbescherming van de voor- en zijkant
• Ze zijn ontworpen om op alle 3M veiligheidshelmen te passen
• Temperatuurbereik: -40° C tot +100°C
• Dikte: 1 mm
• Met zonneklep
• Het groene vizier is ideaal voor gebruik buitenshuis in omstandigheden

met fel licht
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating (model V4D heeft antidamp (AF)

coating aan beide kanten)

V4H helder PC vizier 
1,2 mm dikte

Art.nr.: 7.33.195.20*
V4E groen PC vizier

Art.nr.: 7.33.194.90*
V4D helder AC vizier
Art.nr.: 7.33.194.80

MSA V-Gard kinbeschermers

Standaard kinbeschermer - Art.nr.: 7.33.716.00
• V-Gard-kinbeschermers bieden extra bescherming tegen gevaar van

impact, vlambogen en spatten aan gezicht en hals, goedgekeurd in
combinatie met frames en vizieren

• De Standaard kinbeschermer (72,6 mm hoog) is compact en lichtgewicht
ontwerp biedt extra bescherming voor het gebied van kin en hals

• De uittrekbare kinbeschermer (97 mm hoog) heeft unieke uittrekbare
platen die zorgen voor meer flexibiliteit bij hoofdbewegingen omhoog
en omlaag, en van links naar rechts

Uittrekbare 
kinbeschermer

Art.nr.: 7.33.715.00*

MSA V-Gard universele frames

Universeel frame - Art.nr.: 7.33.706.00
• Het universele frame is gemakkelijk en veilig op de helm te plaatsen

dankzij de stevige platte rubberen band
• De locatie van het draaipunt houdt accessoire sleuven vrij zodat andere

beschermingsmiddelen zoals oorkappen gebruikt kunnen worden
• Schuin aflopend ontwerp maakt het frame gemakkelijk schoon te maken
• De vervangbare bescherming tegen binnendringende deeltjes zorgt

voor een nauwe afdichting tussen helm en frame waardoor de mogelijke
indringing van verontreinigingen afneemt

• Geschikt voor elektrische toepassingen aangezien universele frames
geen metalen onderdelen bevatten

Universeel frame met 
beschermingsrand

Art.nr.: 7.33.705.00*

Vervangingsrubber-
band t.b.v. frames

Art.nr.: 7.33.719.00*
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3M Peltor V5 viziersysteem

5B gaasvizier polyamide - Art.nr.: 7.33.665.00
• Te combineren met de G3000 en G22 veiligheidshelmen en met het

G500-systeem
• Bieden bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als

de zijkanten
• Ideaal vizier voor de bosbouw of voor tuinwerk
• Voorgevormd model

5C gaasvizier  
roestvrijstaal

Art.nr.: 7.33.666.00*

5J gaasvizier  
geëtst metaal

Art.nr.: 7.33.667.00*

V5 bevestigingskit 
t.b.v. G22 en G3000
Art.nr.: 7.33.649.00

3M V1A gaasvizier

Art.nr.: 7.33.189.00
• Een gaasvizier voor zeer zware werkomgevingen
• Ontwikkeld voor hoge sterkte en duurzaamheid
• Het gaasvizier is optimaal op de 3M veiligheidshelmen afgestemd
• Het gaasvizier is gemaakt van staal met een matte afwerking
• Het optimale ontwerp zorgt voor een uitstekende kracht en stabiliteit
• Voorgevormd model
• Afmeting gaas: ø 0,3 1,8x1,8 mm
• Lichtreductie %: 35%
• Gewicht: 75 gram
• Kleur: zwart

3M Peltor V4 gaasvizieren

V4B gaasvizier polyamide - Art.nr.: 7.33.194.60
• Gaasvizieren bieden effectieve bescherming en zijn duurzaam
• Ze zijn ontworpen om op alle 3M veiligheidshelmen te passen
• Het V4B vizier is niet-geleidend en gemaakt met een zwarte polyamide,

matte afwerking en heeft een gaasmaat van 1,0 x 1,0 mm
• Het V4A stalen vizier met matte afwerking is voor extreem zware

werkomgevingen en heeft een gaasmaat van 1,8 x 1,8 mm
• Het V4C roestvrij stalen vizier met matte afwerking heeft een uitstekende

stabiliteit en heeft een gaasmaat van 1,8 x 2,5 mm

V4A gaasvizier  
staal

Art.nr.: 7.33.194.50*

V4C gaasvizier  
roestvrij staal

Art.nr.: 7.33.194.70*

3M V2A vizier

Art.nr.: 7.33.190.00
• Vizier is gemaakt van celluloseacetaat
• Dit vizier beschermt u goed tegen chemische middelen
• Goede optische eigenschappen
• Voorgevormd model
• Temperatuur (maximum): -40°C tot +100°C
• Dikte: 1 mm
• Lichtreductie %: 10%
• Gewicht: 120 gram
• Kleur: transparant
• Voorzien van een antidamp (AF) coating aan beiden zijden
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3M G500 vizierhouder

Art.nr.: 7.33.654.00
• De hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale

instellingen voor een perfecte pasvorm
• Hoofdband voor optimale functionaliteit met gehoorkappen
• De hoofdband en nekband zijn aanpasbaar door de draaiknop van het

binnenwerk
• Plastic zweetband
• Voorhoofdbescherming met ventilatie en vizierhouder
• De geïntegreerde veiligheidsbrillen V6C, V6B en V6E zijn ook te

gebruiken in combinatie met de G500
• Kleur: geel

3M Peltor H8 vizierhouder

Art.nr.: 6.16.463.00
• De 3M Peltor H8 hoofdset heeft een zeer sterke kap van thermoplast

voor een perfecte schokbestendigheid bij verschillende temperaturen
• Hoofdband met verstelbare ratelsluiting voor een comfortabele, strakke

pasvorm
• Kapriem in vijf standen verstelbaar voor extra ondersteuning en comfort
• Viziers zijn gemakkelijk te verwisselen
• Kan gebruikt worden met de vizieren uit de WP-serie

3M Peltor V40 Multi Systeem

V40D vizier - Art.nr.: 7.33.198.30
• Het V40 Multi Systeem is speciaal ontworpen om te worden

gecombineerd met gehoorbeschermers of een ingebouwd
communicatiesysteem

• Een praktische, handige oplossing voor het gezicht en het gehoor, waar
geen helm nodig

• Het brede scala van vizieren en gehoorbeschermers zorgt voor vele
combinaties

V40C vizier
Art.nr.: 7.33.198.20*

3M Peltor WP vizieren

WP96 PC vizier - Art.nr.: 6.16.464.10
• WP96 polycarbonaat vizier biedt een uitstekende bescherming tegen

inslag (zware mechanische werkzaamheden)
• WP98 acetaat vizier biedt uitstekende bescherming tegen vloeistoffen en

chemische spatten
• Vizieren kunnen gebruikt worden met de H4 en H8 vizierhouders
• Helder vizier
• Afmeting: 230 x 370 mm

WP98 AC vizier
Art.nr.: 6.16.464.15*
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3M Peltor G22DGU1B Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.250.00 
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G22D veiligheidshelm,

een Optime I gehoorkap en een V5B vizier
• De gele G22D veiligheidshelm is gemaakt van ABS met een 4-punts

textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifi nstelling
• De gele Optime I gehoorkap (H510P3E) met helmbevestiging heeft een

gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)
• Het V5B vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking

3M Peltor G500 Combinatieset 
Industrie 

Art.nr.: 7.33.650.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• De hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale

instellingen voor een perfecte pasvorm
• Hoofdband voor optimale functionaliteit met gehoorkappen
• De hoofdband en nekband zijn aanpasbaar door de draaiknop van het

binnenwerk
• Vervangbare kunststof zweetband
• Voorhoofdbescherming met ventilatie en vizierhouder
• Inclusief 5F-11 vizier. Dit vizier is gemaakt van polycarbonaat en heeft

een antikras (AS) en antidamp (AF) coating
• Inclusief Optime I gehoorkap (H510P3E). Dit is een gele gehoorkap met

een gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)

3M Peltor G500 Combinatieset 
Bosbouw 

G500 met 5J-1 geëtst metaal vizier - Art.nr.: 7.33.660.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• De hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale

instellingen
• De hoofdband en nekband zijn aanpasbaar door de draaiknop van het

binnenwerk
• Vervangbare kunststof zweetband
• Voorhoofdbescherming met ventilatie en vizierhouder
• Inclusief vizier
• Inclusief Optime I gehoorkap (H510P3E). Dit is een oranje gehoorkap

met een gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)

G500 met 
5C-1 roestvrij staal vizier

Art.nr.: 7.33.661.00
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3M Peltor G30MGU2B Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.452.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G3000DUV

veiligheidshelm, een Optime II gehoorkap en een V5B vizier
• De geventileerde gele G3000DUV veiligheidshelm is gemaakt van

ABS met een 4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock
schuifinstelling. De helm is uitgevoerd met een Uvicator sensor

• De groene Optime II gehoorkap met helmbevestiging heeft een
gemiddelde dempingswaarde SNR 30 dB(A)

• Het V5B vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking

3M Peltor G30MOR2B Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.451.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G3000DUV

veiligheidshelm, een Optime II gehoorkap en een V5B vizier
• De geventileerde oranje G3000DUV veiligheidshelm is gemaakt van

ABS met een 4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock
schuifinstelling. De helm is uitgevoerd met een Uvicator sensor

• De groene Optime II gehoorkap met helmbevestiging heeft een
gemiddelde dempingswaarde SNR 30 dB(A)

• Het V5B vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking

3M Peltor G2DOR04B Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.350.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G2000DUV

veiligheidshelm, een H31 gehoorkap en een V4B vizier
• De oranje G2000DUV veiligheidshelm is gemaakt van ABS met een

4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifinstelling.
De helm is uitgevoerd met een Uvicator sensor

• De oranje H31P3E 300 gehoorkap met helmbevestiging heeft een
gemiddelde dempingswaarde SNR 28 dB(A)

• Het V4B vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking, zeer
licht en niet-geleidend. Het vizier heeft een gaasmaat van 1,0 x 1,0 mm

3M Peltor G22DGU1C Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.270.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• Deze Combinatieset Bosbouw bestaat uit een G22D veiligheidshelm,

een Optime I gehoorkap en een V5C vizier
• De gele G22D veiligheidshelm is gemaakt van ABS met een 4-punts

textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifinstelling
• De gele Optime I gehoorkap (H510P3E) met helmbevestiging heeft een

gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)
• Het V5C vizier is een roestvrij staal gaasvizier
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Honeywell VDE Combinatieset 
Elektriciens

Art.nr.: 7.33.020.00
• Combinatie van hoofd- en gelaatsbescherming
• Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting tot

1.000 Volt wisselstroom en 1.500 Volt gelijkstroom
• Witte A79 veiligheidshelm gemaakt van ABS en voorzien van een

vier-punts nylon binnenwerk
• Zwarte polyamide vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm
• Polycarbonaat transparant elektriciteitsvizier met 3A-coating

MSA GV919 Premium Combinatieset 
Elektriciens

Art.nr.: 7.33.798.00*
• MSA heeft voor elektriciens helmen, vizieren en accessoires ontwikkeld

die hen tegen vlambogen beschermen en zorgen voor isolatie wanneer
ze in contact komen met spanningsvoerende leidingen

• Vlamboogset GS-ET-29 klasse 2 (7 kA)
• Ideale set voor toepassingen die bescherming nodig hebben tegen

vlambogen, vooral in besloten ruimtes
• Alle componenten zijn al in de verpakking
• Inhoud set: V-Gard 520 veiligheidshelm wit met Fas-Trac III binnenwerk,

verwisselbare schuimstof zweetband, V-Gard frame, V-Gard
vlamboogvizier geschikt voor oorkappen, intrekbare kinbescherming

MSA GV111 Basic Combinatieset 
Elektriciens

Art.nr.: 7.33.799.00
• MSA heeft voor elektriciens helmen, vizieren en accessoires ontwikkeld

die hen tegen vlambogen beschermen en zorgen voor isolatie wanneer
ze in contact komen met spanningsvoerende leidingen

• Ideaal voor toepassingen met beperkt risico op vlambogen
• Alle componenten zijn al in de verpakking
• Inhoud set: V-Gard 500 veiligheidshelm wit met Push-Key binnenwerk,

PVC zweetband, V-Gard PC transparant plaatvizier,
plat 203x432x1,5 mm, en V-Gard standaardframe

MSA GV469 Combinatieset Bosbouw

Art.nr.: 6.19.708.00
• Voor werk in de bosbouw heeft MSA een speciale kit samengesteld die

hoofd-, gezichts- en gehoorbescherming bevat
• 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 PVC neklap maakt deel uit van de kit
• Inhoud: V-Gard 500 oranje geventileerd met Fas-Trac III binnenwerk

en Hi-viz stickers, gehoorkap left/RIGHT Medium geel, SNR 28 dB(A),
metalen gaasvizier met kinbeschermer, neklap PVC oranje,
MSA V-Gard frame MSA V-Gard uittrekbaar kinbeschermer
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LASHELMEN EN LASSCHILDENCOMBINATIESETS

Honeywell Shellfo lasschild

50x108 mm - Art.nr.: 7.41.300.00
• Erg licht en comfortabel lasschild voor maximale bescherming bij het

lassen boven het hoofd
• Lasschild gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
• Glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
• Vaste glashouder
• Lasglas 10
• Hittebestendig tot 180°C
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige

variaties van deze lashelm

100x120 mm
Art.nr.: 7.41.320.00

90x110 mm
Art.nr.: 7.41.310.00*

Honeywell Prota Shell Baby lashelm

50x108 mm, opklapbaar, lasglas 10 - Art.nr.: 7.41.150.00
• Volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop dat snel, eenvoudig en

stevig past (optioneel een lederen kinbeschermer)
• Lashelm gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
• Glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
• Ideaal voor puntlassen dankzij zijn vorm en gewicht
• Hittebestendig tot 180°C
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige

variaties van deze lashelm

50x108 mm, vast, 
lasglas 10

Art.nr.: 7.41.155.00

50x108 mm, opklapbaar 
met kinlap, lasglas 10
Art.nr.: 7.41.165.00

Honeywell Prota Shell lashelm

50x108 mm, opklapbaar, lasglas 10 - Art.nr.: 7.41.180.00
• Optimale bescherming bij booglassen
• Lashelm gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
• Glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
• Grote helm, geschikt voor gebruik op haventerreinen en in de bouw
• Hittebestendig tot 180°C
• Volledig verstelbare hoofduitrusting met draaiknop voor een snelle en

gemakkelijke verstelling en aanpassing
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige

variaties van deze lashelm

50x108 mm, opklapbaar, 
zonder glas

Art.nr.: 7.41.175.00*

50x108 mm, vast, 
lasglas 10

Art.nr.: 7.41.183.00*

90x110 mm, vast, 
lasglas 10

Art.nr.: 7.41.185.00*

Honeywell Gamador lashelm

50x108 mm - Art.nr.: 7.41.040.00
• Volwaardig ontwerp met opklapbare glashouder
• Volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop
• Lashelm gemaakt van vulkaanfiber en glashouder gemaakt van

vlamvertragend polyamide
• Te gebruiken voor alle lastoepassingen behalve lastoepassingen boven

het hoofd
• Hittebestendig tot 180°C
• Lasglas 10
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige

variaties van deze lashelm

90x110 mm
Art.nr.: 7.41.055.00*
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LASHELMEN EN LASSCHILDEN

Honeywell Popweld Nova lasschild 

Art.nr.: 7.41.330.00
• Comfortabel handlasschild
• Perfect voor toezicht of kortstondige lasactiviteiten
• Lasschild gemaakt van waterafstotend vulkaanfi ber
• Vaste glashouder met lasglas 10
• Maat glashouder: 50x108 mm

Honeywell las- en spatruiten 

• Afhankelijk van het lasproces en 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 lasruiten. Er
zijn diverse soorten ruiten beschikbaar, zoals spat- en bikruiten

• Spatruiten zijn blanke ruiten die voor de lasruit geplaatst worden en
dienen voor bescherming van de lasruit tegen 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 laslak en het schoonmaken van de lasnaad

• Wilt u meer informatie over de mogelijkheden op het
gebied van las- en spatruiten? Neemt u dan contact op
met afdeling Verkoop

Bollé Volt VOLTV lashelm 

Art.nr.: 7.41.390.00
• Geschikt voor MIG/MAG, TIG lassen en slijpen
• De Volt is het ideale compromis tussen veiligheid, bescherming en

comfort
• Automatisch donkerkleurend fi lter en vijf comfortabele standen

hoofdband
• Wordt geleverd met B6V variabele tinten 4/9-13, traploos verstelbare

hoofdband, beschermruit binnen en buitenzijde en instructies
• Instelling van gevoeligheid
• Twee onafhankelijke detectiereceptoren
• Instelbare omschakeltijd
• Vergrootglas dioptrie beschikbaar
• Reactietijd: 0,10 ms
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3M Speedglas 10V lashelm

Art.nr.: 7.42.201.00*
• Een instapmodel lashelm met een automatisch donkerkleurend lasfilter

met donkerkleuren 10-11-12 en twee gevoeligheidsinstellingen voor een
optimale boogdetectie

• Lashelm met hoofdband en lasfilter 10V
• Variabele donkere tint 10-12 (10V)
• Licht, slechts 390 gram (inclusief automatisch donkerkleurend lasfilter)
• Kan worden gedragen met veiligheidsbrillen en/of wegwerpbare

ademhalingsbescherming
• Schakeltijd (licht-donker) 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
• Lasmethodes: MIG/MAG
• Zichtveld lasfilter/vizier: 44x93 mm
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de

bijbehorende accessoires en onderdelen

3M Speedglas 100V lashelm

Art.nr.: 7.42.181.00*
• Speedglas lashelm 100, met lasfilter 100V
• Variabel getint, automatisch donkerkleurend lasfilter
• Variabele donkere tint 8-12 (100-V)
• Meest aanbevolen voor MMA, MIG/MAG en TIG-lassen (>20 A) en

slijpen
• Kan worden vergrendeld in de lichte tint, bijvoorbeeld tijdens slijpen
• Vertragingsfunctie om openingstijd van donker naar licht in te stellen
• Drie gevoeligheidsniveaus
• Hoofdsteun met soepele vergrendeling voor precieze bevestiging
• Schakeltijd (licht-donker): 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
• Lasmethodes: meeste vormen van MBBE, MIG/MAG en hoge amp TIG

lassen
• Zichtveld lasfilter/vizier: 44x93 mm
• Kleur: zwart
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de

bijbehorende accessoires en onderdelen

3M Speedglas 100V Graphics 
lashelmen

100V Blaze - Art.nr.: 7.42.202.00*
• De Speedglas lashelm 100 met variabel getint, automatisch

donkerkleurend lasfilter met variabele donkere tint 8-12 (100-V)
• Ideaal voor MMA, MIG/MAG en TIG-lassen (>20 A) en slijpen
• Vertragingsfunctie om openingstijd van donker naar licht in te stellen en

drie gevoeligheidsniveaus
• Hoofdsteun met soepele vergrendeling voor precieze bevestiging
• Schakeltijd (licht-donker): 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
• Zichtveld lasfilter/vizier: 44x93 mm
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de bijbehorende

accessoires, onderdelen en overige Graphics uitvoeringen

100V Steel Eyes
Art.nr.: 7.42.203.00*

100V Xterminator
Art.nr.: 7.42.204.00*

100V Ice Hot
Art.nr.: 7.42.205.00*

3M Speedglas 9100V lashelm

Art.nr.: 7.42.001.50*
• Speedglas laskap 9100 zonder vensters aan de zijkant, inclusief lasfilter

9100V met variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13
• Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3

voor slijpwerk
• Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
• Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld

Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen
• Ergonomisch ontworpen hoofdbevestiging die ervoor zorgt dat de

kwetsbare zones van het hoofd tegen druk worden beschermd. Biedt
meerdere combinaties van instellingen zodat de helm kan worden
afgestemd op persoonlijke voorkeuren en gewenst comfortniveau

• Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de verluchtingsgaten aan de
zijkant. Vermindert de kans op een beslagen lasfilter

• Schakeltijd (licht-donker): 0.1 ms @ 73°F (23°C), 40-1300 ms
• Zichtveld lasfilter/vizier: 45x93 mm
• Kleur: zwart
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de

bijbehorende accessoires en onderdelen
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Richtlijnen voor werken op hoogte:
• Vermijd werken op hoogte, als dat mogelijk is
• Gebruik andere middelen, zoals veiligheidsrails om vallen te

voorkomen, als werken op hoogte niet kan worden vermeden
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen ter vermijding van

gevaarlijke situaties
• Gebruik persoonlijke valbescherming, die bij een val de afstand

en kracht van de val tot een minimum beperken

Valbeschermingsmethodes

Elimineren
Het veranderen van de werkomgeving of taken, zodat geen werk
op hoogte hoeft te worden uitgevoerd.

Conventioneel
Passieve middelen, zodat iemand niet over een rand kan vallen.

Begrenzing
Gebruik van valbeschermingsuitrusting, zodat iemand niet bij de
rand kan komen.

Valbescherming
Gebruik van valbescherming om een val die bezig is, te stoppen.

Werkprocedure
Gebruik van zones en waarschuwingen, zodat mensen zich bewust
zijn van de gevaren.

Redding
Wanneer werk op hoogte wordt uitgevoerd, moet er een
reddingsplan zijn.

Factoren waarmee rekening moet
worden gehouden

Verankering
Ankerpunten zijn belangrijk in elk systeem; ze moeten op de juiste
plekken worden aangebracht en moeten zonder enige twijfel solide
zijn.

Lichaamsondersteuning
Harnasgordel of heupgordel, middelen voor hoog werk,
werkpositionering, hangen, besloten ruimtes. U moet het harnas
kiezen dat past bij het type werk.

Verbindingsmiddelen
De verbinding die nodig is tussen de verankering en de
harnasgordel. Minimaal een vanglijnsysteem (schokabsorberende
vanglijn). Combinatie mogelijkheden van vanglijnen met vaste en
instelbare lengte, vanglijn met rugbevestiging, Y-gesplitste lijn.
Wij beschikken ook over een reeks zelf oprollende vanglijnen,
zowel in band als staaldraad.

Redding
Een vaak veronachtzaamd onderdeel van een PBM-plan. Letsel
door ophanging (hangtrauma) kan al na vijf minuten nadat
een persoon in een harnas is gevallen, optreden. Reken er
niet op dat er binnen vijf minuten een reddingsteam aanwezig
is. Wij beschikken over een reeks eenvoudig te gebruiken
reddingsmiddelen die u helpen iemand snel, veilig en met succes te
redden.

Assortiment mobiele valbeveiliging

Wij kunnen valbeveiligingsproducten en systemen leveren, laten
installeren en inspecteren voor de voortdurende bescherming van
mensen die op hoogte werken. Het assortiment bestaat onder
andere uit:

• Harnassen
• (Automatische) valstopapparaten
• Vanglijnen
• Positioneringslijnen
• Veiligheidshaken
• Ankerpunten

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbescherming worden veel gebruikt in allerlei sectoren. Zij zijn 
ontworpen om ongelukken te voorkomen of om gevolgen van ongelukken op het werk zoveel mogelijk te 
vermijden.

 VALBEVEILIGING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Richtlijnen voor werken op hoogte:
• Vermijd werken op hoogte, als dat mogelijk is
• Gebruik andere middelen, zoals veiligheidsrails om vallen te

voorkomen, als werken op hoogte niet kan worden vermeden
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen ter vermijding van

gevaarlijke situaties
• Gebruik persoonlijke valbescherming, die bij een val de afstand

en kracht van de val tot een minimum beperken

Valbeschermingsmethodes

Elimineren
Het veranderen van de werkomgeving of taken, zodat geen werk 
op hoogte hoeft te worden uitgevoerd.

Conventioneel
Passieve middelen, zodat iemand niet over een rand kan vallen.

Begrenzing
Gebruik van valbeschermingsuitrusting, zodat iemand niet bij de 
rand kan komen.

Valbescherming
Gebruik van valbescherming om een val die bezig is, te stoppen.

Werkprocedure
Gebruik van zones en waarschuwingen, zodat mensen zich bewust 
zijn van de gevaren.

Redding
Wanneer werk op hoogte wordt uitgevoerd, moet er een 
reddingsplan zijn.

Factoren waarmee rekening moet 
worden gehouden

Verankering
Ankerpunten zijn belangrijk in elk systeem; ze moeten op de juiste 
plekken worden aangebracht en moeten zonder enige twijfel solide 
zijn.

Lichaamsondersteuning
Harnasgordel of heupgordel, middelen voor hoog werk, 
werkpositionering, hangen, besloten ruimtes. U moet het harnas 
kiezen dat past bij het type werk.

Verbindingsmiddelen
De verbinding die nodig is tussen de verankering en de 
harnasgordel. Minimaal een vanglijnsysteem (schokabsorberende 
vanglijn). Combinatie mogelijkheden van vanglijnen met vaste en 
instelbare lengte, vanglijn met rugbevestiging, Y-gesplitste lijn. 
Wij beschikken ook over een reeks zelf oprollende vanglijnen, 
zowel in band als staaldraad.

Redding
Een vaak veronachtzaamd onderdeel van een PBM-plan. Letsel 
door ophanging (hangtrauma) kan al na vijf minuten nadat 
een persoon in een harnas is gevallen, optreden. Reken er 
niet op dat er binnen vijf minuten een reddingsteam aanwezig 
is. Wij beschikken over een reeks eenvoudig te gebruiken 
reddingsmiddelen die u helpen iemand snel, veilig en met succes te 
redden. 

Assortiment mobiele valbeveiliging

Wij kunnen valbeveiligingsproducten en systemen leveren, laten 
installeren en inspecteren voor de voortdurende bescherming van 
mensen die op hoogte werken. Het assortiment bestaat onder 
andere uit:

• Harnassen
• (Automatische) valstopapparaten
• Vanglijnen
• Positioneringslijnen
• Veiligheidshaken
• Ankerpunten

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbescherming worden veel gebruikt in allerlei sectoren. Zij zijn 
ontworpen om ongelukken te voorkomen of om gevolgen van ongelukken op het werk zoveel mogelijk te 
vermijden.

VALBEVEILIGING 
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Harnassen 

Gebruik van valbeveiliging is 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. U wilt uiteraard een perfect 
passend harnas. Harnassen zijn er vaak in verschillende maten, 
zodat er voor iedereen een goed passend harnas is. Een standaard 
maat past de meeste werkers. Raadpleeg afdeling Verkoop om 
voor u de juiste maat te kiezen.

Het gebruik van een harnas

Het harnas is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet 
worden toegewezen aan een enkele gebruiker (het mag slechts 
door een persoon tegelijk gebruikt worden). Een harnas moet 
vooraf worden aangepast aan de grootte van de gebruiker. De 
banden moet voor eens en voor altijd zo worden ingesteld dat 
de band onder de billen op zijn plek zit en dat de rugplaat zicht 
goed tussen de schouderbladen bevindt. Een harnas moet zo dicht 
mogelijk bij het lichaam worden omgesnoerd, zonder overdrijving, 
zodat de gebruiker nog bewegingsvrijheid heeft. Volg altijd de 
volgende stappen:

(Automatische) valstopapparaten

Tijdens een val treden grote krachten op. Met de juiste combinatie 
van harnas, valstopper en valdemper zal de maximale kracht 
beperkt blijven tot 4,5 a 5,5 kN, een kracht die geen schade aan 
het lichaam aanricht.

Vele valstopapparaten zijn zowel geschikt voor valbeveiliging bij 
het klimmen en dalen langs de constructie alsook bij horizontale 
verplaatsingen op hoogte zoals op daken. Bij het klimmen en 
dalen dient het ophangpunt natuurlijk boven het hoofd van de 
gebruiker aan de constructie bevestigd te zijn. (Let op! niet alle 
valstopapparaten mogen horizontaal gebruikt worden)

Vanglijnen

Er zijn in principe twee type vanglijnen:

1 Veiligheidslijnen waardoor iemand niet in een gevaarlijke 
situatie kan komen

2 Schokabsorberende vanglijnen indien er gevaar voor vallen 
bestaat

Houd de beoogde toepassing in gedachten als u de vanglijn kiest.

• Zorg ervoor dat de vanglijn de juiste lengte heeft zodat de
persoon zich voldoende kan bewegen/zich positioneren.

•  Kies het juiste materiaal (afhankelijk van uw werkomgeving)
-  Draadkabel is het best voor omgevingen met veel hitte of in

de buurt van scherpe kanten
-  Touw of band is het geschikt voor de meeste andere

toepassingen

• Zorg ervoor dat u de totale valafstand hebt berekend. Zie de
grafi ek op de volgende pagina voor meer informatie.

Het berekenen van de totale valafstand

U moet ook rekening houden met de compatibiliteit van de
systeemcomponenten. Componenten die door verschillende
fabrikanten worden gemaakt, kunnen niet goed op elkaar
afgestemd zijn. Het beste is dat u alle componenten van hetzelfde
merk bestelt.

Positioneringslijnen

Positioneringslijnen hebben één duidelijke functie: de gebruiker
in staat stellen om te werken met gebiedsbegrenzing, ook wel
positionering of retentie genoemd. Dit betekent dat de lengte van
de lijn zo is afgesteld, dat de gebruiker onmogelijk voorbij de
dakrand kan komen. Valgevaar wordt door deze positionering
uitgesloten.

Ook zorgen deze lijnen ervoor dat de gebruiker de handen
vrij heeft tijdens de werkzaamheden. Dit werkt veiliger en
comfortabeler, het geeft meer bewegingsvrijheid. Dit type lijn is
niet geschikt als valbeveiligingsmiddel en moet dus altijd gebruikt
worden in combinatie met een vanglijn.

Veiligheidshaken

Ons assortiment veiligheidshaken bestaat uit vele diverse soorten
en maten. Alle veiligheidshaken zijn vervaardigd van staal of
aluminium en voldoen aan de minimale vereiste weerstand van
15kN. Het zijn verbindingselementen die voorkomen in een zeer
groot deel van alle valbeveiligingstoepassingen. Ook de openingen
en grootte van de veiligheidshaken verschillen in afmeting en ook
het sluitingsmechanisme varieert. Sommige veiligheidshaken zijn
met maximaal twee eenvoudige manuele handelingen te openen.
De meeste haken hebben echter een draaimechanisme of een
automatische sluiting.

Ankerpunten

Keuze van verankering is voornamelijk afhankelijk van de
toepassing. U moet de werkomgeving zorgvuldig verkennen, vooral
het type constructie waaraan de verankering wordt bevestigd.

Enkele voorbeelden:
• Dak
• Steiger
• Stalen paal
• Betonnen zuil
• Rail

U dient ook rekening te houden met het gewicht als een werker de
hele dag het koppelstuk mee moet dragen.
Bovengenoemde informatie is slechts een richtlijn. Raadpleeg altijd
de plaatselijke instanties voor advies/verduidelijking.

 VALBEVEILIGING
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Harnassen

Gebruik van valbeveiliging is 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. U wilt uiteraard een perfect
passend harnas. Harnassen zijn er vaak in verschillende maten,
zodat er voor iedereen een goed passend harnas is. Een standaard
maat past de meeste werkers. Raadpleeg afdeling Verkoop om
voor u de juiste maat te kiezen.

Het gebruik van een harnas

Het harnas is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet
worden toegewezen aan een enkele gebruiker (het mag slechts
door een persoon tegelijk gebruikt worden). Een harnas moet
vooraf worden aangepast aan de grootte van de gebruiker. De
banden moet voor eens en voor altijd zo worden ingesteld dat
de band onder de billen op zijn plek zit en dat de rugplaat zicht
goed tussen de schouderbladen bevindt. Een harnas moet zo dicht
mogelijk bij het lichaam worden omgesnoerd, zonder overdrijving,
zodat de gebruiker nog bewegingsvrijheid heeft. Volg altijd de
volgende stappen:

(Automatische) valstopapparaten

Tijdens een val treden grote krachten op. Met de juiste combinatie
van harnas, valstopper en valdemper zal de maximale kracht
beperkt blijven tot 4,5 a 5,5 kN, een kracht die geen schade aan
het lichaam aanricht.

Vele valstopapparaten zijn zowel geschikt voor valbeveiliging bij
het klimmen en dalen langs de constructie alsook bij horizontale
verplaatsingen op hoogte zoals op daken. Bij het klimmen en
dalen dient het ophangpunt natuurlijk boven het hoofd van de
gebruiker aan de constructie bevestigd te zijn. (Let op! niet alle
valstopapparaten mogen horizontaal gebruikt worden)

Vanglijnen

Er zijn in principe twee type vanglijnen:

1 Veiligheidslijnen waardoor iemand niet in een gevaarlijke
situatie kan komen

2 Schokabsorberende vanglijnen indien er gevaar voor vallen
bestaat

Houd de beoogde toepassing in gedachten als u de vanglijn kiest.

• Zorg ervoor dat de vanglijn de juiste lengte heeft zodat de
persoon zich voldoende kan bewegen/zich positioneren.

• Kies het juiste materiaal (afhankelijk van uw werkomgeving)
- Draadkabel is het best voor omgevingen met veel hitte of in

de buurt van scherpe kanten
- Touw of band is het geschikt voor de meeste andere

toepassingen

• Zorg ervoor dat u de totale valafstand hebt berekend. Zie de
grafiek op de volgende pagina voor meer informatie.

Het berekenen van de totale valafstand

U moet ook rekening houden met de compatibiliteit van de 
systeemcomponenten. Componenten die door verschillende 
fabrikanten worden gemaakt, kunnen niet goed op elkaar 
afgestemd zijn. Het beste is dat u alle componenten van hetzelfde 
merk bestelt.

Positioneringslijnen

Positioneringslijnen hebben één duidelijke functie: de gebruiker 
in staat stellen om te werken met gebiedsbegrenzing, ook wel 
positionering of retentie genoemd. Dit betekent dat de lengte van 
de lijn zo is afgesteld, dat de gebruiker onmogelijk voorbij de 
dakrand kan komen. Valgevaar wordt door deze positionering 
uitgesloten.

Ook zorgen deze lijnen ervoor dat de gebruiker de handen 
vrij heeft tijdens de werkzaamheden. Dit werkt veiliger en 
comfortabeler, het geeft meer bewegingsvrijheid. Dit type lijn is 
niet geschikt als valbeveiligingsmiddel en moet dus altijd gebruikt 
worden in combinatie met een vanglijn.

Veiligheidshaken

Ons assortiment veiligheidshaken bestaat uit vele diverse soorten 
en maten. Alle veiligheidshaken zijn vervaardigd van staal of 
aluminium en voldoen aan de minimale vereiste weerstand van 
15kN. Het zijn verbindingselementen die voorkomen in een zeer 
groot deel van alle valbeveiligingstoepassingen. Ook de openingen 
en grootte van de veiligheidshaken verschillen in afmeting en ook 
het sluitingsmechanisme varieert. Sommige veiligheidshaken zijn 
met maximaal twee eenvoudige manuele handelingen te openen. 
De meeste haken hebben echter een draaimechanisme of een 
automatische sluiting.

Ankerpunten

Keuze van verankering is voornamelijk afhankelijk van de 
toepassing. U moet de werkomgeving zorgvuldig verkennen, vooral 
het type constructie waaraan de verankering wordt bevestigd.

Enkele voorbeelden:
• Dak
• Steiger
• Stalen paal
• Betonnen zuil
• Rail

U dient ook rekening te houden met het gewicht als een werker de 
hele dag het koppelstuk mee moet dragen.
Bovengenoemde informatie is slechts een richtlijn. Raadpleeg altijd 
de plaatselijke instanties voor advies/verduidelijking.

VALBEVEILIGING 
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     INLEIDING

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
valbeveiliging zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

Normering Beschrijving
EN 341:2011 Reddingsafdalingsmaterieel

EN 353-1:2014 Verticale valbeveiliging, permanent

EN 353-2:2002 Verticale valbeveiliging, mobiel

EN 354:2010 Veiligheidslijnen

EN 355:2002 Schokdempers/valdempers

EN 358:2000 Werkplekpositionering

EN 360:2002 Valstopapparaten

EN 361:2002 Harnasgordels

EN 362:2004 Veiligheidshaken

EN 363:2008 Valbeveiligingssystemen

EN 364:1993 Beproevingsmethoden

EN 365:2004 + 
C1:2007

Algemene eisen voor gebruiksaanwijzing, onderhoud, 
onderzoek, reparatie en verpakking

EN 795:2012
- EN 795-A

- EN 795-A2
- EN 795-B
- EN 795-C
- EN 795-D
- EN 795-E

Verankeringsvoorzieningen
-  Voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken
(10 kN)

- Voor enkele ankerpunten voor hellende daken (10 kN)
- Tijdelijke verankeringsvoorzieningen (12 kN)
- Permanente lijnsystemen
- Horizontale railsystemen
- ‘Dead weight’ borgingspunten

EN 813:2008 Zitgordels

EN 1497:2007 Reddingsharnassen

EN 1498:2006 Reddingslussen

De Europese wetgeving schrijft voor dat werkgevers 
verantwoordelijk zijn voor hun personeel en hen de gelegenheid en 
middelen moeten bieden om hun werkzaamheden op hoogte veilig 
te kunnen uitvoeren. Alle valbeveiligingsproducten moeten jaarlijks 
worden geïnspecteerd door gekwalifi ceerde mensen. Hiervan 
dient een registratiekaart te worden bijgehouden. Periodieke 
inspecties en keuringen vrijwaren de gebruiker niet van de eigen 
verantwoordelijkheid zijn materialen vóór gebruik te controleren. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen individueel te worden 
gebruikt, tenzij de omstandigheden toestaan dat de middelen ook 
gebruikt kunnen worden door meerdere personen en de veiligheid 
hierbij niet in het geding komt.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment valbeveiliging. Mocht u een bepaald product niet 
kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.  

Het merendeel van de artikelen in de catalogus

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.

 VALBEVEILIGING
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INLEIDING HARNASSEN

MSA V-Form harnas

Maat M/L - Art.nr.: 8.82.762.00
• D-ring op de rugzijde, twee extra lussen aan  de voorzijde, extra

schouderlussen voor gebruik met de MSA Workman-spreider
• Kleurcontrasterende bovenbeen- en lichaamsbanden vereenvoudigen het

aantrekken
• Dubbele valindicator
• Bajonet gespen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg
• V-Form positioneringsgordel kan worden bevestigd op het harnas (zie

pagina 494)
• Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 1497

Maat S/M
Art.nr.: 8.82.763.00

Maat XL
Art.nr.: 8.82.764.00

M-Safe 4012 harnas 5D

Art.nr.: 8.84.012.00
• Harnas met twee bevestigingspunten en een werk positioneringsgordel
• Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten

worden met een karabijnhaak (apart te bestellen), een dorsale
bevestiging (D-ring) voor valbeveiliging op de rug en twee D-ringen voor
werkpositionering aan beide zijden op de zij

• Verstelbare beenbanden en taillegordel en glijdende gespen voor
eenvoudige aanpassing van de borststrap

• Schouder- en beenbanden onderscheiden zich door een dubbele
kleurstelling

• Tool lanyards kunnen worden bevestigd aan de lussen en ringen aan de
achterzijde

• Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort tijdens het zittend
uitvoeren van werkzaamheden

• Riemen zijn gemaakt van polyester en gespen zijn gemaakt van staal
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en met lengte tussen

160 en 200 cm
• Universele maat
• Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 358

M-Safe 4011 harnas 3D

Art.nr.: 8.84.011.00
• Basis harnas met een D-ring op de rug en twee gehechte textiele lussen

op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart
te bestellen)

• Eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden
• Polyester riemen en stalen gespen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en met lengte tussen

160 en 200 cm
• Universele maat
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

M-Safe 4010 harnas 1D

Art.nr.: 8.84.010.00
• Basis harnas met een D-ring op de rug
• Eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden
• Polyester riemen en stalen gespen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en met lengte tussen

160 en 200 cm
• Universele maat
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep
valbeveiliging zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht
van de belangrijkste normeringen:

Normering Beschrijving
EN 341:2011 Reddingsafdalingsmaterieel

EN 353-1:2014 Verticale valbeveiliging, permanent

EN 353-2:2002 Verticale valbeveiliging, mobiel

EN 354:2010 Veiligheidslijnen

EN 355:2002 Schokdempers/valdempers

EN 358:2000 Werkplekpositionering

EN 360:2002 Valstopapparaten

EN 361:2002 Harnasgordels

EN 362:2004 Veiligheidshaken

EN 363:2008 Valbeveiligingssystemen

EN 364:1993 Beproevingsmethoden

EN 365:2004 + 
C1:2007

Algemene eisen voor gebruiksaanwijzing, onderhoud, 
onderzoek, reparatie en verpakking

EN 795:2012
- EN 795-A

- EN 795-A2
- EN 795-B
- EN 795-C
- EN 795-D
- EN 795-E

Verankeringsvoorzieningen
-  Voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken 
(10 kN)

- Voor enkele ankerpunten voor hellende daken (10 kN)
- Tijdelijke verankeringsvoorzieningen (12 kN)
- Permanente lijnsystemen
- Horizontale railsystemen
- ‘Dead weight’ borgingspunten

EN 813:2008 Zitgordels

EN 1497:2007 Reddingsharnassen

EN 1498:2006 Reddingslussen

De Europese wetgeving schrijft voor dat werkgevers
verantwoordelijk zijn voor hun personeel en hen de gelegenheid en
middelen moeten bieden om hun werkzaamheden op hoogte veilig
te kunnen uitvoeren. Alle valbeveiligingsproducten moeten jaarlijks
worden geïnspecteerd door gekwalificeerde mensen. Hiervan
dient een registratiekaart te worden bijgehouden. Periodieke
inspecties en keuringen vrijwaren de gebruiker niet van de eigen
verantwoordelijkheid zijn materialen vóór gebruik te controleren.
Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen individueel te worden
gebruikt, tenzij de omstandigheden toestaan dat de middelen ook
gebruikt kunnen worden door meerdere personen en de veiligheid
hierbij niet in het geding komt.

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment valbeveiliging. Mocht u een bepaald product niet
kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Het merendeel van de artikelen in de catalogus

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en

worden aangeduid met een *.
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HARNASSEN

M-Safe 4014 Premium harnas 3D

Maat S/M - Art.nr.: 8.84.014.00
• Harnas met twee bevestigingspunten en twee automatische gespen
• Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden

met een karabijnhaak (apart te bestellen) en een verlengde D-ring (met
klittenband) aan de achterzijde voor valbeveiliging

• Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, bedoeld voor het in kaart

brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 136 kg en lengte tussen

160 en 185 cm (S/M) of 170 en 200 cm (L/XL)
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

Maat L/XL
Art.nr.: 8.84.014.01

M-Safe 4013 Premium harnas 5D

Maat S/M - Art.nr.: 8.84.013.00
• Twee bevestigingspunten met werkgordel en drie automatische gespen
• Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden

met een karabijnhaak (apart te bestellen), een verlengde D-ring (met
klittenband) aan de achterzijde en twee D-ringen aan de zijkant

• Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, bedoeld voor het in kaart

brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 136 kg en lengte tussen

160 en 185 cm (S/M) of 170 en 200 cm (L/XL)
• Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 358

Maat L/XL
Art.nr.: 8.84.013.01

MSA V-Fit harnas

Maat M - Art.nr.: 8.82.765.00
• Twee textiel lussen aan de voorzijde en een lichtgewicht aluminium

D-ring op de rug
• Volledig verstelbare schouder-, borst- en beenbanden
• Schouder- en been padding
• Dubbele valindicator en bajonet gespen met controle venster
• Parkeerpunten op schouderbanden om een lanyard/mini PFL te parkeren
• Twee gereedschaphouder lussen aan de achterzijde
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361
• Ook verkrijgbaar met positioneringsgordel in drie maten

Maat L - Art.nr.: 8.82.766.00 Maat XL - Art.nr.: 8.82.767.00

MSA V-Form antistatisch harnas

Maat M/L - Art.nr.: 8.82.768.00
• Het product is gemaakt van polyester met vijf geleidende draden om de

antistatische eigenschap te bereiken
• Twee textiel lussen aan voorzijde en een gesmede aluminium rug D-ring
• Roestvrijstalen Quick-Fit gespen en volledig verstelbare schouder-,

borst- en beenbanden
• Dubbele valindicator
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg
• Getoetst volgens ATEX eisen: EN 13463-1/EN 13463-5/EN 1149-1/

EN 1149-5
• Harnas voldoet aan de volgende norm: EN 361

Maat S/M - Art.nr.: 8.82.769.00 Maat XL - Art.nr.: 8.82.770.00
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HARNASSENHARNASSEN

MSA PRD Workman Premier harnas

Maat M - Art.nr.: 8.82.747.00
• Een geïntegreerd harnassysteem voor zelfredding
• Het lichtgewicht, onopvallende reddingsapparaat bevindt zich in een

kleine ‘rugzak’ die aan een volledige harnasgordel is bevestigd
• Het is ontworpen om samen met een valdempingssysteem of ankerpunt

te worden gebruikt
• Beenbanden met bajonet gespen
• Afdalingshoogte: 20 m en afdalingssnelheid: 0.5-2 m per seconde
• Te gebruiken door personen met een gewicht van 59 tot 140 kg
• Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/EN 1497/ EN 341

Maat S
Art.nr.: 8.82.746.00

Maat L
Art.nr.: 8.82.748.00
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LIJNEN

M-Safe 4085 Y-positioneringslijn XL
1,5 m

Art.nr.: 8.84.085.00
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief

een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en twee stalen steigerhaken
(opening 50,8 mm)

• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt
voor eenvoudige inspectie

• Sterkte: 22 kN
• Lengte: 1,5 m
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354

M-Safe 4084 positioneringslijn
verstelbaar 2 m

Art.nr.: 8.84.084.00
• Werkpositionering kernmantellijn met op maat verstelbare ring
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen

musketonhaak (opening 16 mm)
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt
voor eenvoudige inspectie

• Maximale lengte: 2 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 358

M-Safe positioneringslijn XL

4081, lengte 1 m - Art.nr.: 8.84.081.00
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief

een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen steigerhaak
(opening 50,8 mm)

• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt
voor eenvoudige inspectie

• Sterkte: 22 kN
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354

4082, lengte 1,5 m
Art.nr.: 8.84.082.00

4083, lengte 2 m
Art.nr.: 8.84.083.00

M-Safe 4080 positioneringslijn 1 m

Art.nr.: 8.84.080.00
• Een 12 mm diameter polyamide kernmantellijn
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante

dekkingskoker, die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt
voor eenvoudige inspectie

• Sterkte: 22 kN
• Lengte: 1 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354

M-SAFE VALBEVEILIGING
Betrouwbare kwaliteit voor een betaalbare prijs
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LIJNEN

M-Safe 4063 vanglijn Flex XL met
valdemper 1,5 m

Art.nr.: 8.84.063.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een

valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder
dan 6 kN vermindert, een 44 mm breed polyester elastische vanglijn,
een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak
met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-Safe 4062 Y-vanglijn XL met
valdemper 1,5 m

Art.nr.: 8.84.062.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een

schokdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling
tot minder dan 6 kN vermindert, twee 12 mm (diameter) polyamide
kernmantellijnen, een stalen karabijnhaak met automatische
vergrendeling (opening 18 mm) en twee stalen steigerhaken met
automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt
voor eenvoudige inspectie

• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-Safe 4061 vanglijn XL met
valdemper 2 m

Art.nr.: 8.84.061.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een

valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder
dan 6 kN vermindert, een 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn,
een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak
met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt
voor eenvoudige inspectie

• Lengte: 2 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

M-Safe 4060 vanglijn met valdemper
1,5 m

Art.nr.: 8.84.060.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een

valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder
dan 6 kN vermindert en een 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante

dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt
voor eenvoudige inspectie

• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355
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LIJNENLIJNEN

M-Safe kernmantelvanglijn 11 mm

4101, lengte 10 m - Art.nr.: 8.84.101.00
• Lijn is gemaakt van polyamide
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging aan de

bovenzijde en stopknoop aan de onderzijde
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante

dekkingskoker, die het einde beschermt
• Diameter: 11 mm
• Geschikt voor gebruik in combinatie met de M-Safe 4050 Rope Grab

4102, lengte 20 m
Art.nr.: 8.84.102.00

MSA antistatische schokabsorberende 
vanglijn 1,8 m 

Standaard uitvoering - Art.nr.: 8.82.772.00
• Perfecte oplossing voor het veilig werken op hoogte in een potentieel

explosieve atmosfeer te bieden
• Gemaakt van polyester met vijf geleidende draden
• 44 mm breed antistatische webbing
• Schokabsorber wordt gedekt door antistatische buisvormige huls
• 20 mm aluminium karabijnhaak en 60 mm aluminium steigerhaak
• Getoetst volgens ATEX eisen: EN 13463-1/EN 13463-5/EN 1149-1/

EN 1149-5
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

Y-vanglijn uitvoering
Art.nr.: 8.82.773.00

MSA Workman schokabsorberende 
vanglijn 2 m 

Art.nr.: 8.82.771.00
• Kunnen verbonden worden met de D-ring (op de rug) van de MSA

harnasgordel en een goedgekeurd ankerpunt en ankerverbinding
• MSA Workman schokabsorberende vanglijnen zijn licht in gewicht

met een minimaal geprofi leerde body. De schokdemper is inclusief een
duidelijke, duurzame beschermende behuizing over de labels voor
langere levensduur en eenvoudige inspectie

• Trekband ontwerp om valstopkrachten onder 6 kN te houden
• Instelbare vanglijn
• Vanglijn voldoet aan de volgende normen: EN 354/EN 355
• Ook verkrijgbaar als Y-vanglijn uitvoering

M-Safe 4064 Y-vanglijn Flex XL met
valdemper 1,5 mvaldemper 1,5 m

Art.nr.: 8.84.064.00
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat uit een

valdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder
dan 6 kN vermindert, een 44 mm breed polyester elastische vanglijn,
een stalen karabijnhaak met automatische vergrendeling (opening
18 mm) en twee stalen steigerhaken met automatische vergrendeling
(opening 50,8 mm)

• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355
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VEILIGHEIDSHAKEN

M-Safe 4153 aluminium steigerhaak

Art.nr.: 8.84.153.00
• Aluminium veiligheidshaak voor steigers
• Voorzien van automatische vergrendeling
• Opening: 60 mm
• Maximale weerstand: 22 kN
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-Safe 4152 stalen steigerhaak

Art.nr.: 8.84.152.00
• Stalen veiligheidshaak voor steigers
• Voorzien van automatische vergrendeling
• Ergonomische handgreep
• Opening: 50,8 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-Safe 4151 aluminium karabijnhaak

Art.nr.: 8.84.151.00
• Aluminium veiligheidshaak
• Voorzien van schroef vergrendeling
• Opening: 22 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

M-Safe 4150 stalen karabijnhaak

Art.nr.: 8.84.150.00
• Stalen veiligheidshaak
• Voorzien van schroef vergrendeling
• Opening: 18 mm
• Maximale weerstand: 25 kN
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

catalogus2016_8.indd   484 10-04-17   12:57



VALBEVEILIGING485
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Verbindingshaak voor dubbele 
aansluiting valstopapparaat 4172

Art.nr.: 8.82.689.00
• Verbindingspunt voor dubbele aansluiting
• Met deze haak kunnen twee M-Safe 4172 valstopapparaten direct ter

hoogte van de kruising van de dorsale riemen van het harnas van de
gebruiker naast elkaar worden bevestigd

• Hiermee kan het oprolmechanisme worden gebruikt als een lange
leeflijn met energie-absorber

• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

RVS ankerhaak 140 mm

Art.nr.: 8.82.692.00
• Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
• Opening: 140 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Lengte: 380 mm
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

RVS ankerhaak 110 mm

Art.nr.: 8.82.691.00
• Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
• Ideaal voor bij steigerbuizen
• Opening: 110 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Lengte: 350 mm
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

RVS ankerhaak 75 mm

Art.nr.: 8.82.690.00
• Roestvast stalen ankerhaak met dubbele werking
• Ideaal voor bij steigerbuizen
• Opening: 75 mm
• Maximale weerstand: 23 kN
• Lengte: 330 mm
• Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

catalogus2016_8.indd   485 10-04-17   12:57



486VALBEVEILIGING

VALSTOPAPPARATEN

M-Safe 4172 valstopapparaat XL
met valdemper 2 m

Art.nr.: 8.84.172.00
• Automatisch oprollend valstopapparaat met 21 mm band en voorzien

van valdemper
• Geschikt voor zowel verticaal als ook voor hortizontaal gebruik

(maximaal 140 kg)
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een aluminium

steigerhaak (opening 60 mm)
• Behuizing gemaakt van zeer sterk high impact sterk polymeer (PA 6) om

breuk te voorkomen
• Compacte en lichte beschermende behuizing
• Met de verbindingshaak (art.nr. 8.82.689.00) kunnen twee M-Safe

4172 valstopapparaten direct ter hoogte van de kruising van de dorsale
riemen van het harnas van de gebruiker naast elkaar worden bevestigd

• Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in
kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen

• De maximale hellingshoek is 40°
• Lengte: 2 meter
• Maximale weerstand: 12 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

M-Safe 4170 valstopapparaat XL
met valdemper 2,5 m

Art.nr.: 8.84.170.00
• Automatisch oprollend valstopapparaat met 50 mm band en voorzien

van valdemper
• Inclusief een musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak

(opening 50,8 mm)
• Beschermende behuizing
• Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in

kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• Geschikt voor verticaal gebruik (maximaal 100 kg)
• De maximale hellingshoek is 40°
• Lengte: 2,5 meter
• Maximale weerstand: 15 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

M-Safe Rope Grab valstopapparaat
met valdemper en lijnmet valdemper en lijn

4111, lengte 10 m - Art.nr.: 8.84.111.00
• Permanent bevestigd aan de kernmantellijn. Wordt geleverd met een

valdemper en een 12 mm diameter polyester kernmantellijn
• Stalen karabijnhaak (opening 18 mm) voor aansluiting op een harnas
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting is beveiligd met een transparante dekkingskoker die het

einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor inspectie
• Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in

kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• Maximale weerstand: 15 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 353-2

4112, lengte 20 m
Art.nr.: 8.84.112.00

M-Safe 4050 Rope Grab
valstopapparaat

Art.nr.: 8.84.050.00
• Valstopapparaat voor het gebruik van polyamide kernmantellijnen met

een diameter van 11 mm
• Voorzien van een stalen karabijnhaak (opening 18 mm)
• Heeft een handmatig vergrendelde positie voor werk op hellende daken

en ook een blokkeerfunctie
• Zeer eenvoudig open/sluitsysteem
• Maximale weerstand: 15 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 353-2
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VALSTOPAPPARATENVALSTOPAPPARATEN

MSA Latchways Twin Mini PFL 
valstopapparaat 1,8 m

Aluminium steigerhaak (lichtgewicht) - Art.nr.: 8.82.776.00
• Gebruik een TwinLink connector om twee Mini PFL's te koppelen. Deze

bevestiging maakt een configuratie met meer mobiliteit mogelijk en
constante bevestiging terwijl er gewerkt wordt op complexere stellages

• Zelfoprollende veiligheidslijn met geïntegreerde radiale schokdemper
• Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien, zowel 360° als 180°
• Gebruikerscapaciteit van 60 tot 140 kg
• Harnasverbinding: TwinLink-connector
• Lengte: 1,8 m
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

Stalen musketonhaak
Art.nr.: 8.82.777.00

Twinlink-connector 
voor Mini PFL

Art.nr.: 8.82.755.00

MSA Latchways Mini PFL 
valstopapparaat 1,8 m

Stalen musketonhaak, stalen karabijnhaak - Art.nr.: 8.82.753.00
• Zelfoprollende veiligheidslijn met geïntegreerde radiale schokdemper
• Geen herkalibratie of aanpassingen vereist gedurende de volledige

gebruiksduur
• De geïntegreerde schokdemper is afgedicht tegen verontreinigingen
• Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien, zowel 360° als 180°
• Behuizing van polycarbonaat die doorzichtig is voor gemakkelijke

visuele inspectie van belangrijke interne onderdelen
• Gebruikerscapaciteit van 60 tot 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

Aluminium steigerhaak, 
stalen karabijnhaak

Art.nr.: 8.82.774.00

Draaibare aluminium 
karabijnhaak, stalen karabijnhaak

Art.nr.: 8.82.775.00

M-Safe valstopapparaat met
staalkabel

4176, lengte 10 m - Art.nr.: 8.84.176.00
• Automatisch oprollend valstopapparaat met staalkabel (diameter

4,5 mm) en voorzien van automatische valdemper met valindicator
• Remsysteem geïntegreerd in de behuizing
• Geschikt voor verticaal gebruik (max. 140 kg)
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen

musketonhaak (opening 21 mm)
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is bedoeld voor het in

kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• De maximale hellingshoek is 40° en maximale weerstand: 12 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

4177, lengte 15 m
Art.nr.: 8.84.177.00

M-Safe 4174 valstopapparaat met
valdemper 6 m

Art.nr.: 8.84.174.00
• Automatisch oprollend valstopapparaat met 25 mm band en voorzien

van valdemper met valindicator voor productcontrole
• Remsysteem geïntegreerd in de behuizing
• Geschikt voor zowel verticaal als ook voor horizontaal gebruik

(maximaal 140 kg)
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen

musketonhaak (opening 21 mm)
• Behuizing gemaakt van zeer sterk high impact sterk polymeer (PA 6) om

breuk te voorkomen
• Compacte en lichte behuizing
• Beschermende behuizing
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is bedoeld voor het in

kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
• De maximale hellingshoek is 40°
• Lengte: 6 meter
• Maximale weerstand: 12 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360
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MSA houdt zich al sinds 1930 bezig met veiligheid op hoogte en is een belangrijke ontwikkelaar
en leverancier van een hele reeks innovatieve werken op hoogte oplossingen.

MSA is een wereldwijde fabrikant van valbeschermingsmiddelen met grote productielocaties in
Noord- en Zuid-Amerika, Mexico en China, met daarnaast distributiecentra overal ter wereld.

Oplossingen voor werken op hoogte 

MSAsafety.com

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety linkedin.com/company/
msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

Bekijk hier de
nieuwe PRD video
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VALSTOPAPPARATEN

MSA Latchways afgedichte SRL 
valstopapparaat 

Lengte 9 m - Art.nr.: 8.82.758.00
• Ontworpen voor gebruik in ruige omgevingen, zoals boorplatformen,

windturbines en andere offshore toepassingen en in mijnen en andere
zeer corrosieve werkomgevingen

• Volledig in het veld te onderhouden
• Indringingsbescherming: IP69K
• Impactbestendige behuizing
• 100% Full Contact-vergendelingsmechanisme
• Kabel van roestvast staal
• Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

Lengte 15 m
Art.nr.: 8.82.759.00

Lengte 25 m
Art.nr.: 8.82.760.00*

Lengte 40 m
Art.nr.: 8.82.761.00*

MSA Latchways standaard SRL 
valstopapparaat 

Lengte 15 m - Art.nr.: 8.82.778.00
• Zelfoprollende vanglijn voor verticaal gebruik
• Met de eenvoudige zelfvergrendelende werking wordt dit apparaat

automatisch langer of korter tijdens het gebruik
• De geïntegreerde, gepatenteerde schokdemper absorbeert energie met

een Constant Force en geeft een daadwerkelijke indicatie van de impact
• De grijze verstevigde behuizing is bestand tegen impactschade
• Gegalvaniseerde staalkabel Ø 5 mm
• Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360
• Ook verkrijgbaar met RVS staalkabel Ø 5 mm of met 7 m webbing

Lengte 10 m
Art.nr.: 8.82.780.00

Lengte 7 m
Art.nr.: 8.82.779.00

MSA Latchways Leading Edge SRL 
valstopapparaat 

Lengte 5 m - Art.nr.: 8.82.750.00
• Zelfoprollende vanglijn voor horizontaal en verticaal gebruik
• Met de eenvoudige zelfvergrendelende werking wordt dit apparaat

automatisch langer of korter tijdens het gebruik, zo hebt u de vrijheid om
te bewegen over grote werkgebieden

• De geïntegreerde, gepatenteerde schokdemper absorbeert energie met
een Constant Force en geeft een daadwerkelijke indicatie van de impact

• De felgele verstevigde behuizing is bestand tegen impactschade
• Gegalvaniseerde staalkabel met Ø 6 mm
• Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360

Lengte 7 m
Art.nr.: 8.82.751.00

Lengte 10 m
Art.nr.: 8.82.752.00

MSA Latchways PFL valstopapparaat 
3 m 

Stalen karabijnhaak, alum. versterkte steigerhaak - 
Art.nr.: 8.82.756.00
• Met geïntegreerde radiale schokdemper
• Dit ontwerp maakt een externe schokdemper aan de buitenkant van

de behuizing overbodig, waardoor het de kleinste zelfoprollende
veiligheidslijn binnen zijn klasse is

• 3 m lange band
• Bevestigingspunten die 360° kunnen draaien voor volledige fl exibiliteit
• Gebruikerscapaciteit van 60 tot 140 kg
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm: EN 360
• Ook verkrijgbaar in uitvoering met staalkabel

Stalen karabijnhaak, stalen musketonhaak
Art.nr.: 8.82.757.00

MSA houdt zich al sinds 1930 bezig met veiligheid op hoogte en is een belangrijke ontwikkelaar
en leverancier van een hele reeks innovatieve werken op hoogte oplossingen.

MSA is een wereldwijde fabrikant van valbeschermingsmiddelen met grote productielocaties in
Noord- en Zuid-Amerika, Mexico en China, met daarnaast distributiecentra overal ter wereld.

Oplossingen voor werken op hoogte

MSAsafety.com

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety linkedin.com/company/
msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

Bekijk hier de
nieuwe PRD video
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VALBEVEILIGING BEROEPENSETS

M-Safe 4123 steigerbouwset

Art.nr.: 8.84.123.00
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken in de steigerbouw
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
• M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
• M-Safe 4061 vanglijn XL 2 m met valdemper (art.nr. 8.84.061.00)
• RVS ankerhaak 110 mm (art.nr. 8.82.691.00)
• M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

M-Safe 4122 bouwset

Art.nr.: 8.84.122.00
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken in de bouw
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
• M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
• M-Safe 4170 valstopapparaat XL met valdemper (art.nr. 8.84.170.00)
• M-Safe 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
• M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

M-Safe 4121 hellende dakenset

Art.nr.: 8.84.121.00
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken op hellende daken
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
• M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
• M-Safe 4111 Rope Grab valstopapparaat met valdemper en 10 m lijn

(art.nr. 8.84.111.00)
• M-Safe 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
• M-Safe 4150 stalen karabijnhaak (art.nr. 8.84.150.00)
• M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

M-Safe 4120 dakset

Art.nr.: 8.84.120.00
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken op vlakke daken
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
• M-Safe 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
• M-Safe 4176 valstopapparaat met valindicator, 10 m

(art.nr. 8.84.176.00)
• M-Safe 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
• M-Safe 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

Voor het maken van een keuze voor de juiste, veilige en gebruiksvriendelijke materialen zijn er diverse complete  
beroepensets beschikbaar. Hierboven 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. 
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MSA Thermatek ankerstrop 1,5 m

Art.nr.: 8.82.713.00
• Ankerpunten kunnen samen gebruikt worden met MSA valstoppers en

componenten voor besloten ruimtes
• De minimale breukkracht is 22,24 kN
• Kevlar banden en naden
• Contrasterende kleuren voor eenvoudige inspectie
• Inclusief vervangbare polstering om banden tegen schuren te

beschermen
• Hitte- en brandbestendig
• Deze ankerkabelstrop voldoet aan de volgende norm: EN 795

MSA Workman lichtgewicht driepoot

Art.nr.: 8.82.717.00
• Driepoot wordt gebruikt om iemand te laten zakken of ergens uit te

redden, de poten worden automatisch in open positie vastgezet
• Indicator voor max. hoogte geeft aan hoe ver poten kunnen worden

uitgetrokken, accessoires kunnen aan elke poot worden bevestigd
• Uittrekbare poten (tot 2,45 m hoog) raken niet in de war wanneer de

unit ingeklapt is
• Deze driepoot voldoet aan de volgende norm: EN 795-B
• Onderstaande 3 artikelen bieden oplossing voor toegang tot besloten ruimtes
• Lier en SRL met redfunctie hebben een geintegreerde bevestigingsbeugel

Lier gegalvaniseerde 
kabel 15 m

Art.nr.: 8.82.781.00

SRL met redfunctie  
RVS Kabel 15 m

Art.nr.: 8.82.782.00
Katrol set

Art.nr.: 8.82.783.00

M-Safe 4182 mobiele leeflijn

Art.nr.: 8.84.182.00
• Mobiele horizontale leeflijn met 30 mm polyester band
• Vertakte uiteinden voor het direct verankeren van een object, zonder

noodzaak tot het gebruik van een verankeringssling of het rechtstreeks
aansluiten op een aangepast bevestigingspunt

• Stalen ratels om het systeem in spanning te zetten na het instellen van de
gewenste lengte

• Wordt geleverd met twee stalen karabijnhaken
• Permanent voorzien van een tas voor het opslaan van overtollig band.

De tas houdt het systeem in de zak na gebruik
• Instelbaar van 2 tot 20 meter in lengte
• Voor twee gebruikers tegelijk geschikt
• Maximale weerstand > 25 kN
• Deze mobiele leeflijn voldoet aan de volgende norm: EN 795

M-Safe 4180 Sling ankerpunt 120 cm

Art.nr.: 8.84.180.00
• Mobiel ankerpunt van polyester band
• Lengte: 120 cm
• Breedte: 20 mm
• Maximale weerstand > 18 kN
• Deze Sling voldoet aan de volgende norm: EN 795
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ANKERPUNTEN

Verankeringsstaaf voor deur

Art.nr.: 8.82.693.00*
• Ontworpen voor installatie op lijsten van 60 cm tot 125 cm
• Mag worden gebruikt door twee personen te gelijk
• Verankeringsstaaf geleverd met speciale transporttas
• Breuklast: 13 kN
• Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringspunt in roestvrijstaal

Art.nr.: 8.82.694.00
• Voor bevestiging op een chemische spil
• Geschroefde lengte onder de kop: 115 mm
• Diameter: M12
• Breuklast: 22 kN
• Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringspunt houten structuren

Art.nr.: 8.82.695.00
• Ontworpen voor bevestiging op houten structuren (min. sectie

80x80 mm - weerstand > 1T) door middel van geringde nagels
• Herbruikbaar
• D-ring in gesmeed staal
• Breuklast: 22 kN
• Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795

Verankeringspunt beton

Art.nr.: 8.82.696.00
• Voor een snelle bevestiging in beton met behulp van de drukknop die het

verankeringspunt in de opvangstructuur vastzet
• Een gat met een diameter van 18-19 mm en een diepte van 110 mm is

noodzakelijk voor bevestiging in de betonnen structuur
• Breuklast: 12 kN
• Dit verankeringspunt voldoet aan de volgende norm: EN 795
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ACCESSOIRES VALBEVEILIGINGANKERPUNTEN

M-Safe 4184 afneembare schouderpad

Art.nr.: 8.84.184.00
• Afneembare schouderbescherming gemaakt van schuimrubber
• Gemaasd en geweven
• Voor een beter comfort op een klassiek harnas (kan op elk harnas

worden aangebracht met riemen van 45 mm)
• Kleur: zwart

M-Safe 4187 sporttas

Art.nr.: 8.84.187.00
• Opbergtas gemaakt van polyester
• Harde onderkant van polyethyleen
• Voorzien van handgrepen en ritssluiting
• Afmeting: 60x19x26 cm
• Totale volume: 29 liter
• Kleur: zwart

MSA Suspension Trauma Safety Step

Met karabijnhaak - Art.nr.: 8.82.714.00
• Deze Suspension Trauma Safety Step  is ontworpen om trauma door

lang hangen na een val te voorkomen
• Personen kunnen één veiligheidsladder of twee veiligheidsladders (één

voor elk been) gebruiken voor extra steun, evenwicht en comfort
• Compact, licht in gewicht, veelzijdig
• Mogelijkheid voor meerdere bevestigingspunten
• Snel, eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Kan op elk harnas worden bevestigd
• Doordat er meerdere lussen zijn aangebracht, is het geschikt voor

mensen van verschillende groottes

Zonder karabijnhaak
Art.nr.: 8.82.784.00

M-Safe 4183 anti-trauma riem

Art.nr.: 8.84.183.00
• Uiterst effectief, speciaal ontworpen om de negatieve effecten van het

"Suspension Trauma" te verlichten
• Compact en licht van gewicht. Hindert de gebruiker niet tijdens het

uitvoeren van werkzaamheden
• De anti-trauma riem zorgt ervoor dat er in situaties waar de gebruiker

gevallen is, de gevallen persoon er zelf voor kan zorgen dat de
bloedsomloop op gang komt en/of blijft. Uiteraard dient de persoon in
kwestie wel bij kennis te zijn

• Makkelijk te bevestigen aan het harnas met behulp van de textielen lus
en klittenband

• Eenvoudige implementatie
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ACCESSOIRES VALBEVEILIGING

MSA V-Form positioneringsgordel

Maat S/M - Art.nr.: 8.82.785.00
• Het wordt gebruikt om een werknemer op zijn plaats te houden terwijl

hij hands-free op hoogte kan werken
• Voor werkpositie toepassingen, moet een afzonderlijk

valbeveiligingssyteem worden gebruikt
• Heup D-ringen voor werkpositionering
• Vrijbewegende riem op de rug pand voor comfort en eenvoudige

aanpassing
• Gereedsschapslussen en plastic ringen voor gereedschapshouders
• Kan worden bevestigd aan een V-Form harnasgordel (pagina 477)
• Deze positioneringsgordel voldoet aan de volgende norm: EN 358

Maat M/L
Art.nr.: 8.82.786.00

MSA Workman spreidstang

Stalen musketonhaak - Art.nr.: 8.82.715.00
• De MSA Workman spreider wordt in combinatie gebruikt met het

V-Form harnas om iemand te laten zakken of omhoog te hijsen tijdens
reddingswerkzaamheden

• De lussen kunnen worden gebruikt om de armen vast te zetten bij het
hijsen of laten zakken van een persoon die onwel is geworden

• Deze spreidstang voldoet aan de volgende norm: EN 354

Aluminium 
musketonhaak

Art.nr.: 8.82.716.00

MSA Rescue Pole

Art.nr.: 8.82.718.00
• Rescue Pole voor PRD
• De Latchways Rescue Pole is ontwikkeld voor gebruik door een derde
• Als de gebruiker zichzelf niet kan redden, kan een derde het

ingebouwde secundaire afdaalmechanisme van de PRD activeren
• De totale lengte is 800 mm wanneer ingetrokken en 3400 mm wanneer

uitgetrokken

M-Safe 4190 gereedschapskoord

Art.nr.: 8.84.190.00
• Voorkomt een mogelijke val van gereedschap
• Stretch gereedschapskoord, voorzien van een lichtgewicht karabijnhaak

voor bevestiging aan de riem van de gebruiker
• Mag niet gebruikt worden voor gebruik als vallijn of positioneringslijn
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  VEILIGHEIDSSIGNALERING

WIJ LEVEREN EEN COMPLEET GAMMA AAN SIGNALISATIE & PICTOGRAMMEN, 
VOLGENS DE EUROPESE NORMEN

Materialen:
ALU. = Aluminium geanodiseerd 1,5 mm
ALU. PROF. = Aluminium geprofi leerd geanodiseerd met kunststof zijkappen zwart/grijs
DIBOND = Harde plaat polyethyleenkern met aluminium afdekplaten
PP = Polyprop harde plaat 1,5 mm
PVC = Harde plaat 1 - 1,5 mm
PVC-Din = Harde plaat fotoluminescerend, nalichtend materiaal 1mm
PVC-HI = Harde plaat fotoluminescerend HIGH INTENSITY, nalichtend materiaal 1mm
UV-line = Chloorvrije zelfklevende sticker met extreme UV-bescherming
VIN. = Vinyl zelfklevende sticker
VIN-Din = Zelfklevend fotoluminescerend, nalichtend materiaal

Wilt u meer informatie, of bent u op zoek naar een bepaalde pictogram, 
neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

INDICATIE OP 
LEESBAARHEID 
VAN PICTOGRAMMEN 
EN TEKSTEN

VORMEN EN KLEUREN VAN PICTOGRAMMEN

GROEN: REDDING & EVACUATIE

ROOD: BRANDBESTRIJDING

ROOD: VERBOD

BLAUW: GEBOD

GEEL/ZWART: WAARSCHUWING

 VEILIGHEIDSSIGNALERING EN VERLICHTING
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VEILIGHEIDSSIGNALERING

Voet t.b.v. PVC paaltje

Art.nr.: 8.70.006.18*
• Voet t.b.v. PVC paaltjes
• Gewicht: 1,8 kg
• Kleur: zwart

PVC paaltje

Rood/wit - Art.nr.: 8.70.006.03*
• Paaltje is voorzien van haken voor kettingen (kettingen zijn apart te

verkrijgen)
• Uitneembaar
• Diameter: 51 mm
• Hoogte: 91 cm
• Wordt geleverd zonder voet, voet is apart te verkrijgen

Zwart/geel
Art.nr.: 8.70.013.49*

PVC ketting

Zwart/geel - Art.nr.: 8.70.013.50*
• Ketting voor gebruik met de PVC paaltjes
• Materiaal: PVC
• Dikte schakels 6 mm

Rood/wit
Art.nr.: 8.70.006.02*

Afzetlint geblokt

Rood/wit - Art.nr.: 8.86.030.00
• Scheurvast
• 8 cm breed
• 500 meter per rol
• Degelijk afrolkarton

Zwart/geel
Art.nr.: 8.86.040.00

WIJ LEVEREN EEN COMPLEET GAMMA AAN SIGNALISATIE & PICTOGRAMMEN,
VOLGENS DE EUROPESE NORMEN

Materialen:
ALU. = Aluminium geanodiseerd 1,5 mm
ALU. PROF. = Aluminium geprofileerd geanodiseerd met kunststof zijkappen zwart/grijs
DIBOND = Harde plaat polyethyleenkern met aluminium afdekplaten
PP = Polyprop harde plaat 1,5 mm
PVC = Harde plaat 1 - 1,5 mm
PVC-Din = Harde plaat fotoluminescerend, nalichtend materiaal 1mm
PVC-HI = Harde plaat fotoluminescerend HIGH INTENSITY, nalichtend materiaal 1mm
UV-line = Chloorvrije zelfklevende sticker met extreme UV-bescherming
VIN. = Vinyl zelfklevende sticker
VIN-Din = Zelfklevend fotoluminescerend, nalichtend materiaal

Wilt u meer informatie, of bent u op zoek naar een bepaalde pictogram,
neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

INDICATIE OP
LEESBAARHEID
VAN PICTOGRAMMEN
EN TEKSTEN

VORMEN EN KLEUREN VAN PICTOGRAMMEN

GROEN: REDDING & EVACUATIE

ROOD: BRANDBESTRIJDING

ROOD: VERBOD

BLAUW: GEBOD

GEEL/ZWART: WAARSCHUWING

AFBAKEN- EN MARKERINGSSYSTEMEN
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  SECUBOXEN

 VEILIGHEIDSSIGNALERING EN VERLICHTING

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.

Een SecuBox beschermt uw persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Hygiënisch opbergen, veilig opbergen en 
altijd beschikbaar, waar u het nodig hebt. 
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SECUBOXEN SLOTEN

Masterlock Zenex 410 hangslot

Blauw - Art.nr.: 8.74.000.00*
• Zenex composiet huis en hardstalen beugel
• Bestand tegen temperaturen van -57°C tot +177°C
• Chemisch bestendig
• Hangslot met UV-stabiel huis geleverd met één enkele sleutel
• Hangslotlabels "Danger" en "Property of" in het Frans, Engels en

Spaans zijn inbegrepen
• Breedte huis: 38 mm en hoogte huis: 44 mm
• Lengte beugel: 38 mm en ruimte beugel: 20 mm
• Diameter beugel: 6 mm
• Ook verkrijgbaar met een beugelhoogte van 76 mm (model 410LT)

Geel
Art.nr.: 8.74.005.00*

Groen
Art.nr.: 8.74.006.00*

Rood
Art.nr.: 8.74.008.00*

Masterlock 3 hangslot

Blauw - Art.nr.: 8.74.200.00*
• Gelamineerd stalen hangslot
• Stalen standaardbeugel
• Geleverd met twee sleutels
• Breedte huis: 40 mm
• Hoogte huis: 42 mm
• Lengte beugel: 19 mm
• Ruimte beugel: 16 mm
• Diameter beugel: 7,1 mm

Zwart
Art.nr.: 8.74.204.00*

Groen
Art.nr.: 8.74.206.00*

Masterlock 498A 
groepsvergrendelingskast

Art.nr.: 8.74.115.00*
• Beveilig elk vergrendelingspunt op één of meer grote apparaten met uw

persoonlijk vergrendelingshangslot
• Beveilig uw sleutels in de vergrendelingskast nadat de apparatuur is

vergrendeld
• Elke persoon die met de apparatuur werkt bevestigt zijn persoonlijk

hangslot aan de kast zolang zijn werk duurt en verwijdert het pas
wanneer het werk is beëindigd

• Het exclusieve Latch Tight-mechanisme zorgt ervoor dat niemand
toegang heeft tot de sleutels in de kast voordat elk lid van de groep zijn
hangslot heeft verwijderd

• Ideaal voor ploegenarbeid met verschoven uurrooster of voor uitbestede
werkzaamheden

• Vermindert het aantal vereiste hangsloten voor vergrendeling
• Lichte draagbare vergrendelingskast met ergonomisch handvat
• Materiaal: poedergelakt metaal
• Hangslotgaten: 12
• Afmetingen: 169 x 324 x 89 mm
• Kleur: rood

Masterlock hangslotstation

1482B hangslotstation t.b.v. 4 sloten - Art.nr.: 8.74.130.00*
• Hangslotstation voor vier, tien of twintig hangsloten zonder componenten
• Inhoud beschermd door exclusieve doorzichtige afdekking
• Hangslotstation kan worden vergrendeld met een cijferhangslot
• Afdekking wordt opengehouden d.m.v. innovatieve scharnieren
• Wandmontage
• Materiaal: polycarbonaat
• Kleur: geel
• Afmeting 1482B: 406 mm (B) x 311 mm (L) x 44 mm (D)
• Afmeting 1483B: 558 mm (B) x 393 mm (L) x 44 mm (D)
• Afmeting 1484B: 558 mm (B) x 558 mm (L) x 44 mm (D)

1483B hangslotstation t.b.v. 10 sloten
Art.nr.: 8.74.131.00*

1484B hangslotstation t.b.v. 20 sloten
Art.nr.: 8.74.132.00*
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VERLICHTING - ZAKLAMPEN

Energizer Value Rubber light 2D 
zaklamp

Art.nr.: 8.86.650.00
• Solide, betrouwbare zaklamp
• De gegoten massief rubberen behuizing is bestand tegen schade door

vallen en de schakelaar is verzonken om onbedoelde bediening te
voorkomen

• Aangehechte polsband
• De zaklamp is zo ontworpen dat deze niet weg kan rollen op een vlakke

ondergrond
• Voorzien van een drukknopschakelaar die ook met handschoenen aan

makkelijk te bedienen is
• 34 uur op 1 batterijlading
• 30 meter bundel
• 10 lumen
• IPX-4 (druppelbestendig)
• 3 X Nichia-LED’s
• 2 x D batterijen
• Afmeting: 191 mm x 70 mm
• Gewicht: 281,0 gram (exclusief batterijen)
• Kleur: zwart

Energizer Hardcase 3 LED zaklamp

Art.nr.: 8.86.652.00
• Compact formaat daardoor makkelijk op te bergen in een

gereedsschapsriem of broekzak
• Drukknopschakelaar is ontworpen om een leven lang mee te gaan
• De ontbreekbare lens beschermt de LED's tegen beschadiging
• Zaklamp slaagt voor een 3-meter valtest
• Weersbestendig (IPX4)
• 30 uur op 1 batterijlading
• 38 meter bundel
• 20 lumen
• 3 x witte Nichia-LED’s
• 2 x AA alkaline
• Afmeting: 171,7 mm x 44,5 mm
• Gewicht: 162 gram (exclusief batterijen)
• Kleur: zwart/grijs

Energizer Hard Case Rechargeable 
Spotlight zaklamp

Art.nr.: 8.86.654.00
• Behuizing gemaakt van ABS/RVS
• Zaklamp slaagt voor een 2-meter valtest
• 3 x witte LED’s
• 4 x AA alkaline
• 385 meter bundel
• 110 Lumen
• Afmeting: 230 mm x 108 mm
• Gewicht: 725 gram (exclusief batterijen)
• Kleur: zwart/donkergrijs

Energizer 2AA ATEX zaklamp

Art.nr.: 8.86.655.00
• Lamp is geschikt voor EX-zones 1 en 2
• Ingebouwde karabijnhaak riemclip
• Lamp is waterdicht en stofdicht
• Onbreekbare lens
• Robuuste kunststof behuizing met handkoord
• Zaklamp slaagt voor een 1-meter valtest
• Weersbestendig (IPX7), daardoor ideaal voor buitenwerkzaamheden
• 21 uur op 1 batterijlading
• 140 meter bundel
• 65 lumen
• 3 x witte LED’s
• 2 x AA
• Afmeting: 151,6 mm x 40,6 mm
• Gewicht: 66 gram (exclusief batterijen)
• Kleur: oranje/zwart
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Bright Star 2618 zaklamp

Art.nr.: 8.86.452.20
• Deze lamp is uitgevoerd met een Switch Guard, een extra beveiliging

tegen ongewenst aan of uitgaan van de lamp
• De lamp kan niet om of wegrollen door een speciaal anti-rol design van

het lichaam van de lamp
• Voorzien van een onbreekbare Tuflexx lens
• Heavy duty 2D-cell
• Batterijen niet inbegrepen
• 15 uur op 1 batterijlading
• Lengte: 20,6 cm
• Kop diameter: 5,8 cm
• Licht opbrengst: 10.000 CP
• Kleur: geel

Peli 3315 LED Zone 0 zaklamp

Art.nr.: 8.86.538.00
• Lichtgewicht, compact ontwerp
• Veiligheid goedgekeurd voor de meest moeilijke werkomstandigheden

ATEX Cat.1 (Zone 0)
• Behuizing gemaakt van ABS
• Polycarbonaat lens
• Voorzien van drukschakelaar
• Bevat 3AA-batterijen (inclusief)
• Voorzien van 110 lumen aan superhelder ledlicht
• Niet oplaadbaar
• Voltage: 4,5 V
• Gebruiksduur: 19 uur
• Straalafstand: 164 meter
• Waterbestendigheid: IPX7
• Gewicht: 100 gram (exclusief batterijen)
• Lengte: 15,6 cm
• Kleur: geel

Energizer Hardcase 4 LED zaklamp

Art.nr.: 8.86.653.00
• Ideale zaklamp voor middelgrote werkzaamheden in kleinere gebieden
• De ontbreekbare lens beschermt de LED's tegen beschadiging
• Behuizing gemaakt van ABS
• Zaklamp slaagt voor een 2-meter valtest
• Weersbestendig (IPX4), daardoor ideaal voor buitenwerkzaamheden
• 23 uur op 1 batterijlading
• 55 meter bundel
• 35 lumen
• 4 x witte Nichia-LED’s
• 4 x AA Ultra+ alkaline
• Afmeting: 225 mm x 76 mm
• Gewicht: 333 gram (exclusief batterijen)
• Kleur: zwart/donkergrijs

Energizer 2D ATEX zaklamp

Art.nr.: 8.86.656.00
• Lamp is geschikt voor EX-zones 0,1 en 2
• Ingebouwde karabijnhaak riemclip
• Lamp is waterdicht en stofdicht
• Onbreekbare lens
• Robuuste kunststof behuizing met handkoord
• Zaklamp slaagt voor een 1-meter valtest
• Weersbestendig (IPX7), daardoor ideaal voor buitenwerkzaamheden
• 68 uur op 1 batterijlading
• 66 lumen
• 213 meter bundel
• 2 x D batterij
• Afmeting: 201,4 mm x 64,8 mm
• Gewicht: 162 gram (exclusief batterijen)
• Kleur: oranje/zwart
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UK 4AA Xenon zaklamp

Art.nr.: 8.86.801.00
• 2.1 Watt vermogen van de extreem lichte Xenon-lamp
•  Rubbergecoate lampkop vermindert de kans op verblinding en verbetert

de slagvastheid (UL valproef 9 m op beton)
• Aan/Uit-draaikopschakelaar of drukschakelaar voor of achter
•  Gemakkelijk bereikbaar batterijenvak om snel de batterijen te kunnen

vervangen
•  Waterstofkatalysator, batterijcontacten met polariteitsaanduiding en

een drukregelventiel verminderen het ontploffingsrisico bij uitgelopen
batterijen

•  Robuuste, roestbestendige ABS-polycarbonaat-behuizing
•  Voorgefocuste lamp met uiterst felle gebundelde straal
• Batterijen: 4 x alkaline AA
• Helderheid: 38 lumen
• Brandtijd: 4-5 uur
• Testdiepte: 3 m
• Lichtbereik: 95 m
• Wordt geleverd in blisterverpakking inclusief batterijen
• Kleur: geel

Maglite Magcharger LED zaklamp

Art.nr.: 8.86.270.00
• Dit is de Maglite Magcharger oplaadbare zaklamp in LED-uitvoering
• Vijf lichtstanden: hoog (643 Lumens - 4 uur), laag (148 Lumens - 17 uur),

Power Save/Eco mode (66 Lumens - 37 uur), momentary/tijdelijk licht
en Strobe functie

• Door het speciaal geribbelde oppervlak van de staaf kun je de zaklamp
altijd goed vast houden

• De reflectorkop van de Magcharger is van aluminium en de lens is
gemaakt van speciaal gehard glas

• Een brede lichtbundel voor gebruik dichtbij of een smalle lichtbundel
voor gebruik verweg of over een grote afstand (meer dan 407 meter in
de hoogste lichtstand)

• Zelfreinigende roterende schakelaar: aan, uit en knipperend
• Aan te sluiten op accu en lichtnet. Door aluminium contactringen in elke

positie op te laden en 1000 keer oplaadbaar
• Hoog gepolijste reflector, verdraagt extreem hoge temperaturen
• Wordt geleverd met 12V sigaretten aansluiting, 230V euro adapter,

batterijpack, laadunit en muurbevestigingssetje
• Kleur: zwart

Maglite 3D-Cel LED zaklamp

Art.nr.: 8.86.221.00
• De lichtbundel is verstelbaar van een spotlight naar een groot verlicht

oppervlak
• De lamp is spatwaterdicht waardoor je hem ook in regenachtig weer

kunt gebruiken
• Deze lamp heeft een krachtige lichtbundel en schijnt tot 412 meter ver
• De lichtbundel verstel je van breed naar gefocust door aan de kop te

draaien. De Maglite 3D is gemaakt van roestvrij aluminium
• Kleur: zwart

Bright Star Worksafe 2217 zaklamp

Art.nr.: 8.86.480.00
• 2D-cel waterdichte zaklamp
• Uitgevoerd met een waterdichte 3-way schakelaar (flit, aan en uit)
• Het lichaam van de lamp is gemaakt van schokbestendig materiaal,

hierdoor kan de lamp tegen vallen
• In de staart van de lamp is een speciale opbergplaats voor een reserve

lampje
• Daarnaast kan de lamp niet weg rollen door haar anti-rol design en is

de lens van de lamp gemaakt van onbreekbaar materiaal
• Batterijen niet inbegrepen
• 15 uur op 1 batterijlading
• Lengte: 20,6 cm
• Kop diameter: 5,8 cm
• Licht opbrengst: 10.000 CP
• Kleur: oranje
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Petzl Pixa 3R hoofdlamp

Art.nr.: 8.86.309.31
• Herlaadbare hoofdlamp die speciaal ontwikkeld is voor het frequente

gebruik van professionals
• U kunt de hoofdlamp op uw hoofd dragen, op een helm bevestigen of

rechtstreeks op de grond plaatsen
• Dankzij de geïntegreerde herlaadbare batterij is dit een praktisch

hulpmiddel en een economisch en ecologisch voordelig alternatief voor
lampen met een gewone batterij

• Dankzij de multilichtbundel past deze hoofdlamp zich aan elke situatie
aan: zien binnen handbereik, verplaatsingen en verreikend zicht

• ‘Constant Lightning’ technologie, maximaal 90 lumen. De
verlichtingsprestaties nemen niet af naarmate de batterij opgebruikt
wordt

• Geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar
• Waterdichtheid: IP 67
• Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd)
• Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen

Petzl Pixa 3 hoofdlamp

Art.nr.: 8.86.309.21
• Hoofdlamp met meerdere lichtbundels voor een goede verlichting

dichtbij, veraf en bij verplaatsingen
• Kan gedragen worden op het hoofd met de hoofdband, bevestigd op

een helm met het (bijgeleverde) plaatje of op de grond
• Lamp met ‘Constant Lightning’ technologie garandeert een verlichting

die niet afneemt naarmate de batterijen opgebruikt worden
• Verschillende verlichtingsniveaus voor elke situatie
• Geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar
• Uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en

verpletteren (80 kg)
• Regelbare en comfortabele elastische hoofdband
• Waterdichtheid: IP 67
• Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd)
• Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen

Petzl Pixa 2 hoofdlamp

Art.nr.: 8.86.309.11
• Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen
• Kan gedragen worden op het hoofd met de hoofdband, kan bevestigd

worden op een helm met het (bijgeleverde) plaatje en op de grond
• Lamp met ‘Constant Lightning’ technologie garandeert een verlichting

die niet afneemt naarmate de batterijen opgebruikt worden
• Verschillende verlichtingsniveaus voor elke situatie
• Zwakke verlichting voor werken binnen handbereik en gemengde

lichtbundel met een brede en homogene basis
• Automatische overschakeling naar reservemodus als de batterijen bijna

leeg zijn (licht begint te knipperen)
• Geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar
• Uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en

verpletteren (80 kg)
• Waterdichtheid: IP 67
• Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd)
• Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen

Petzl Pixa 1 hoofdlamp

Art.nr.: 8.86.309.01
• Hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij
• Kan gedragen worden op het hoofd met de hoofdband, bevestigd

worden op een helm met het (bijgeleverde) plaatje en op de grond
• Lamp met ‘Constant Lightning’ technologie garandeert een verlichting

die niet afneemt naarmate de batterijen opgebruikt worden
• Twee verlichtingsniveaus, zwakke verlichting voor werken binnen

handbereik en sterke verlichting voor een zicht dichtbij
• Automatische overschakeling naar reservemodus als de batterijen bijna

plat zijn (licht begint te knipperen)
• Ergonomische draaiknop, ook met handschoenen
• Geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar
• Uitstekende weerstand tegen hoogtevallen (2 meter), tegen schokken en

verpletteren (80 kg)
• Waterdichtheid: IP 67
• Voeding: 2 AA/LR06 batterijen (meegeleverd)
• Compatibiliteit batterijen: herlaadbare Ni-MH en lithium batterijen
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Peli HeadsUp Lite 2610 hoofdlamp

Art.nr.: 8.86.583.00
• De 2610 hoofdlantaarn heeft een dubbele modusknop die alle drie

LED's activeert voor een volledige helderheid, of slechts 1 om de
levensduur van de batterijen te verlengen

• De verstelbare stoffen band past comfortabel op uw hoofd, terwijl met
de rubberen band de lantaarn stevig blijft zitten op helmen

• Wordt geleverd inclusief rubberen helmband en stoffen hoofdband,
evenals de 3 AAA-alkaline batterijen

• LED lichtbron
• Polycarbonaat Resin lens
• Met drukschakelaar
• Drie x LR03/AAA batterijen
• Geteste Lumenwaarde: 3 laag/9 hoog
• Geteste Lux-waarde (op 1 meter): 250 laag/350 hoog
• Verbruiksduur batterijen: 150 uur laag/80 uur hoog
• Voorzien van ATEX-certificaat voor veilig gebruik in gevaarlijke Zone

1 (Categorie 2) omgevingen. Bij gebruik van NIET geteste en/of
geadviseerde batterijen in een ATEX lantaarn, vervalt automatisch de
ATEX-certificering

UK Vizion I hoofdlamp

Art.nr.: 8.86.800.00
• De Vizion I stuurt een heldere, gecentreerde lichtbundel daarheen waar

u deze wilt hebben hebt
• Geprofileerde rubberen helmband
• De LED-lampmodule is uitneembaar en kan als draagbare werklamp

worden gebruikt
• Waterdichte constructie voor gebruik onder alle weersomstandigheden
• Drie instelbare lichtbundelvormen – spot, spreidlicht en rood spreidlicht
• In twee sterktes te schakelen (high en low)
• De grote drukschakelaar kan ook met dikke handschoenen aan worden

bediend
• De LED-lampmodule is uitneembaar en kan als draagbare werklamp

worden gebruikt
• Draaiknop voor het verstellen van de stralingshoek
• Batterijen: 3 x alkaline AAA
• Helderheid:65 lumen en brandtijd: 13 uur
• Testdiepte: 3 m
• Lichtbereik: 60 m
• Wordt geleverd in blisterverpakking inclusief batterijen

Energizer ATEX hoofdlamp

Art.nr.: 8.86.657.00
• Witte LED (50% dimbaar) tot 78 meter
• Twee 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

Petzl rubberband t.b.v. Pixa 
hoofdlampen

Art.nr.: 8.86.309.92
• Rubberband voor de hoofdlamp Pixa voor bevestiging aan alle

helmtypen
• Ideaal voor industriële veiligheidshelmen die geen hoofdlampclips voor

bevestiging van de hoofdband hebben
• Met behulp van de plaat kan de lamp snel en eenvoudig aan de

rubbertape worden bevestigd
• Geschikt voor alle toepassingsomstandigheden, ook in agressieve

omgevingen (rubber is een zeer stevig materiaal)
• Gemakkelijk te bedienen instelsysteem met gesp
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VERBANDDOZEN

M-Safe BHV compact verbanddoos

Art.nr.: 8.10.130.00
• Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VB24-29)
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: drie wondsnelverbanden 6 x 8 cm, vijf steriele (niet verklevende)

kompressen 10 x 10 cm, vier snelverbanden gerold 10 x 12 cm, een
steriele verbanddoek 50 x 50 cm, vijf vingerbob vingerverbanden,
vier gaaskompressen 10 x 10 cm, vier gaaskompressen 5 x 9 cm,
twee elastische windsels 4 m x 6 cm, drie ideaal windsels 5 m x 8 cm,
twee zelfklevend fixatiezwachtels 4 m x 8 cm, een pleisterassortiment
20 stuks, tien hechtstrips, een hechtpleister 5 m x 2,5 cm, een
wondpleister 1 m x 6 cm, een tekenpincet, een verbandschaar
RVS, twee paar handschoenen, een reddingsdeken goud/zilver,
een mondmasker voor beademing, een pincet RVS, een flacon,
desinfecterende lotion en een stappenplan

M-Safe Basis BHV groot verbanddoos

Art.nr.: 8.10.135.00
• Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VB24-29)
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: drie wondsnelverbanden 6 x 8 cm, vier snelverbanden gerold

10 x 12 cm, vier gaaskompressen 10 x 10 cm, vijf steriele (niet
verklevende) kompressen 10 x 10 cm, een steriele verbanddoek
50 x 50 cm, vijf vingerbob vingerverbanden, vier gaaskompressen
5 x 9 cm, twee elastische windsele 4 m x 6 cm, drie ideaal windsels
5 m x 8 cm, twee zelfklevend fixatiezwachtels 4 m x 8 cm, een
pleisterassortiment 20 stuks, tien hechtstrips, een hechtpleister
5 m x 2,5 cm, een wondpleister 1 m x 6 cm, een tekenpincet, een
verbandschaar RVS, twee paar handschoenen, een reddingsdeken
goud/zilver, een mondmasker voor beademing, een pincet RVS,
een flacon desinfecterende lotion en een stappenplan

M-Safe B universeel verbanddoos

Art.nr.: 8.10.140.00
• Inclusief wandhouder
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: een wondpleister 1 m x 6 cm, een ideaalwindsel 5 m x 6

cm, een pleisterassortiment 20 stuks, verbandwatten 10 gram, een
hechtpleister 5 m x 2,5 cm, tien alcoholdeppers, een wondsnelverband
6 x 8 cm, een driekante doek, twee snelverbanden gerold 6 x 8 cm,
een paar handschoenen, twee snelverbanden gerold 8 x 10 cm, een
beademingsmasker, vijf kompressen 9 x 5 cm, een verbandschaar,
twee kompressen 10 x 10 cm, een pincet, drie elastische windsels
4 m x 6 cm, zes spelden, twee elastische windsels 4 m x 8 cm en een
stappenplan

M-Safe Vrachtwagen B verbanddoos

Art.nr.: 8.10.145.00
• Inclusief wandhouder
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• De inhoud van deze verbanddoos voldoet aan de DIN 13164 norm
• Inhoud: een wondpleister 1 m x 6 cm, verbandwatten 10 gram, een

pleisterassortiment 20 stuks, tien alcoholdeppers, een hechtpleister
5 m x 2,5 cm, een driekante doek, een wondsnelverband 6 x 8 cm,
vier paar handschoenen, drie snelverbanden gerold 8 x 10 cm, een
verbandschaar, twee snelverbanden gerold 10 x 12 cm, een pincet, drie
kompressen 9 x 5 cm, zes spelden, drie elastische windsels 4 m x 6 cm,
twee elastische windsels 4 m x 8 cm en een stappenplan
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VERBANDDOZEN VERBANDDOZEN

Cederroth 390101 First Aid Kit Medium

Art.nr.: 8.70.512.00
• Eerste hulp voor onderweg, altijd klaar om uit te rukken
• Het foedraal is geconstrueerd van een in vorm geperst rubberachtig

materiaal om stof, vocht en vuil buiten te houden
• De producten zijn verpakt in transparante plastic zakjes voor een

duidelijk overzicht
• Plaats voor kleine productaanvulling
• Ideale First Aid kit voor bloeding (kleine en grote wonden), ademhaling,

brandwonden, shock en verstuiking
• Afmeting: 231 (B) x 190 (H) x 78 (D) mm
• Inhoud: Eerstehulpinstructie, een beademingsmasker, twee paar

handschoenen, twee Safety Hand Cleanser, een reddingsdeken met
warmtereflecterende aluminiumzijde, een schaar, een Cederroth 4-in-
1 bloedstelpend verband, een Cederroth 4-in-1 mini-bloedstelpend
verband, een Cederroth Burn Gel Dressing, tien Salvequick pleisters, vier
Salvequick Maxi Cover, zes Salvequick wondreinigers en een elastisch
verband 8 cm x 4 m

• Kleur: groen/geel

Cederroth 390100 First Aid Kit Small

Art.nr.: 8.70.511.00
• Eerste hulp voor onderweg, altijd klaar om uit te rukken
• Een soepel maar toch goed uitgerust tasje dat u gemakkelijk mee kunt

dragen als dit vaak nodig zou kunnen zijn
• Het soepele tasje kan in de zak worden meegenomen of met bandjes

aan de riem worden bevestigd
• Het foedraal is van slijtvast nylon dat de uitrusting tegen vuil en stof

beschermt
• Door het praktische klittenband is de tas snel en gemakkelijk te openen
• Inhoud is ideaal voor bloedingingen (kleine en grote wonden)
• Afmetingen: 145 (B) x 74 (H) x 51 (D) mm
• Inhoud: een Cederroth 4-in-1 bloedstelpend verband, zes Salvequick

pleisters, twee Salvequick Maxi Cover en twee Salvequick wondreinigers
• Kleur: groen/geel

M-Safe Basis BHV Compact HACCP
verbanddoos

Art.nr.: 8.10.155.00
• Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VB24-29)
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: drie wondsnelverbanden 6 x 8 cm, vier snelverbanden nr.

3 steriel 10 x 12 cm, vier steriele gaaskompressen 10 x 10 cm,
vijf (niet verklevende) steriele kompressen 10 x 10 cm, een steriele
verbanddoek 50 x 50 cm, vijf vingerbob vingerverbanden, vier steriele
gaaskompressen 9 x 5 cm, twee hydrolast windsels wit 4 m x 6 cm,
drie ideaal windsels 5 m x 8 cm incl. 2 verbandklemmen, twee cohesive
windsels 4 m x 8 cm, een wondpleisterstrips HACCP Assorti detectie,
tien omnistrips (hechtstrips), een hechtpleister 5 m x 2,5 cm detectie,
een wondpleister standaard 1 m x 6 cm detectie, een tekenpincet, een
verbandschaar, vier handschoenen niet steriel, een reddingsdeken
aluminium goud/zilver, een beademingsmondkapje, een pincet, een
flacon desinfecterende lotion en een E.H.B.O.-stappenplan

M-Safe E.H.B.O. compact verbanddoos

Art.nr.: 8.10.150.00
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: vijf wondpleisters 10 cm x 6 cm, vier alcoholdeppers, een

pleisterassortiment 20 stuks, een driekante doek, een hechtpleister 1
m x 2,5 cm, een paar handschoenen, drie kompressen 5 x 5 cm, een
schaar, twee elastische windsels 4 m x 6 cm, een splinterpincet, een
elastische windsel 4 m x 8 cm en een stappenplan
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1) Rihawi et al., Graefe’s arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854

ACUTE OOGHEELKUNDIGE AFDELING

Bewezen effectiever dan een 

fysiologische zoutoplossing bij 

spetters zuren en alkaliën.

Het belangrijkste waaraan u moet denken wanneer er een ongeluk gebeurt, 
is de gevaarlijke chemicaliën snel weg te spoelen en de pH-waarde van het 
oog weer te herstellen. Cederroths gebufferde oogdouche biedt in vergelij-
king met een gewone fysiologische zoutoplossing een grotere kans dat u de 
ogen kunt redden. Niet alleen verdunt en spoelt de vloeistof, maar deze heeft 
ook een neutraliserend effect op spetters alkaliën en zuren (het effect is in 
het algemeen sterker op alkaliën dan op zuren). Daarom wordt Cederroth 
oogdouche door oogspecialisten aanbevolen in een studie waarin de werk-
zaamheid van verschillende spoelvloeistoffen tegen alkaliën wordt vergeleken1.

Verhoog de kans om uw ogen te 
redden met de kleinste eerstehulp- 
afdeling voor het oog ter wereld.

Lees meer over de kleinste eerstehulpoogafdeling 
ter wereld op www.firstaid.cederroth.com/nl
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PLEISTERS 

Detectable pleister dispenser

Art.nr.: 8.10.814.00
• Dispenser bestaat uit karton
• Detectiepleister vingerverband elastisch 2x18 cm
• Zéér eenvoudig te bevestigen aan de muur met zelfklevende stickers op

de achterkant
• Zeer gebruiksvriendelijk
• De pleisters zijn detecteerbaar en worden door de meeste

metaaldetectors ontdekt
• Pleisters zijn bedoeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
• 50 pleisters per dispenser

Salvequick pleisters 

6444 textielpleisters - Art.nr.: 8.70.560.00
• Inhoud 6444: 40 pleisters (24 stuks 72x19 mm en 16 stuks 72x25 mm)
• Inhoud 6036: 45 pleisters (27 stuks 72x19 mm en 18 stuks 72x25 mm)
• De 6735CAP blauwe detectable pleisters zijn in het bijzonder

bedoeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. De pleisters zijn
detecteerbaar en worden door de meeste metaaldetectors ontdekt. Elke
pleister is steriel verpakt. Elke navulling bevat 35 steriele pleisters (21
stuks 72x19 mm en 14 stuks 72x25 mm)

• Inhoud 6454: 15 pleisters (87x58 (23) mm)
• Zes navullingen per doos

6036 
plasticpleisters

Art.nr.: 8.70.550.00

6735CAP 
detectable pleisters

Art.nr.: 8.70.600.00

6454 
extra grote vingertoppleisters

Art.nr.: 8.70.590.00

Salvequick 490700 pleisterautomaat 

Art.nr.: 8.70.195.00
• Eenvoudig met één 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

• 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 zijn diverse verschillende navullingen geschikt om bij te vullen

Cederroth 490920 eerstehulpstation 

Art.nr.: 8.70.081.00
• De transparante kleppen zorgen voor een goede overzichtelijkheid en

beschermen tegen stof en vocht
• Plaats voor extra keuzes geeft de mogelijkheid de inhoud aan te passen

aan de specifi eke behoeften van uw werkplek
• Met gemakkelijk te begrijpen instructies
• Afmetingen: 29(B) x 56(H) x 12(D) cm
• Inhoud: twee stuks 4-in-1 bloedstelpende verbanden, drie stuks 4-in-1

mini-bloedstelpende verbanden, een Burn Gel Dressing, een Eye &
Wound Cleansing Spray 150 ml, een Salvequick pleisterautomaat incl.
45 plasticpleisters en 40 textielpleisters, een Salvequick wondreiniger,
een veiligheidspakket, een eerstehulpinstructie, een navulsleutel en een
boormal

1) Rihawi et al., Graefe’s arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854

ACUTE OOGHEELKUNDIGE AFDELING

Bewezen effectiever dan een 

fysiologische zoutoplossing bij 

spetters zuren en alkaliën.

Het belangrijkste waaraan u moet denken wanneer er een ongeluk gebeurt,
is de gevaarlijke chemicaliën snel weg te spoelen en de pH-waarde van het 
oog weer te herstellen. Cederroths gebufferde oogdouche biedt in vergelij-
king met een gewone fysiologische zoutoplossing een grotere kans dat u de 
ogen kunt redden. Niet alleen verdunt en spoelt de vloeistof, maar deze heeft 
ook een neutraliserend effect op spetters alkaliën en zuren (het effect is in 
het algemeen sterker op alkaliën dan op zuren). Daarom wordt Cederroth 
oogdouche door oogspecialisten aanbevolen in een studie waarin de werk-
zaamheid van verschillende spoelvloeistoffen tegen alkaliën wordt vergeleken1.

Verhoog de kans om uw ogen te 
redden met de kleinste eerstehulp-
afdeling voor het oog ter wereld.

Lees meer over de kleinste eerstehulpoogafdeling 
ter wereld op www.firstaid.cederroth.com/nl
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GELS EN SPRAYS

Water-Jel Burn Jel spray

120 ml - Art.nr. 8.70.622.00
• Koelt en verzacht, bij kleine eerste graads verbrandingen, snij- en schaafwondjes
• Vormt een laag dat beschermt tegen vuiligheid en irritaties die het

genezings proces vertragen
• Verzorgingsmiddel voor de eerste hulp fase van brandwonden. Het is een

zogenaamde “hydrogel” gemaakt van puur gedemineraliseerd water,
desinfecterende Tea Tree olie en een medicinaal gelvormend product

• Kan gebruikt worden als alternatief op locaties waar geen water aanwezig
is en als aanvulling op het koelen met (bij voorkeur lauw) water

• Principe van hitteonttrekking wordt toegepast. De brandwond wordt gekoeld
door de hitte van de beschadigde huid over te dragen naar de hydrogel

50 ml
Art.nr.: 8.70.621.00

Cederroth Burn Gel spray

Art.nr.: 8.70.611.00*
• Eerste hulp bij verbrandingen
• Cederroth Burn Gel geeft een snelle afkoeling en effectieve pijnstillende

werking bij verbrandingen
• De koude zorgt ervoor dat de pijn en voorkomt dat er dieper in de huid

schade wordt aangericht
• Verbrandingen moeten snel worden behandeld, daarom is het heel

praktisch Burn Gel zowel thuis, op het werk als op reis bij u te hebben
om het beste voorbereid te zijn

• Speciaal op plaatsen waar geen schoon stromend water te vinden is
• Kan 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

• Een geopende fles moet binnen 24 uur worden gebruikt
• In water oplosbaar
• Bevat op water gebaseerde (>96% water)
• Houdbaarheidstermijn vijf jaar
• Inhoud: 50 ml

Cederroth oog & wond spray

Art.nr.: 8.70.507.00
• 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

vijf minuten, handig voor bijvoorbeeld schaafwonden die goed moeten
worden gereinigd

• De transparante dop heeft een verzegeling die wordt verbroken
wanneer hij de eerste keer wordt geopend

• De vloeistof in de spuitbus wordt bewaard in een binnenhouder,
geisoleerd van het drijfgas, en mengt er daarom niet mee

• Bevat 150 ml steriele fysiologische zoutoplossing, 0,9% NaCl
• Gecombineerde oog- en wondvloeistof
• Past in het eerstehulpstation
• Houdbaarheidstermijn 4 jaar vanaf de productiedatum
• LET OP! Het product is geen vervanging van de oogdouche bij acute

oogongevallen (bijvoorbeeld bij spatten van bijtende stoffen), maar
kan in stap twee tijdens het vervoer naar het ziekenhuis na het eerste
spoelen worden gebruikt

Salvequick Savett wondreiniger

Art.nr.: 8.70.510.00
• De Savett Wondreiniger vervangt watten en flessen

wondreinigingsoplossing
• Buigzaam en gemakkelijk te gebruiken
• Goed beschermd in de verpakkingen
• De reinigingsvloeistof bestaat uit een steriele fysiologische zoutoplossing
• Steriel
• Afzonderlijk verpakt
• Soepel te gebruiken
• Navulling voor Savett 3250 wondreinigingsautomaat
• Inhoud: 40 stuks wondreinigers 11 x 12 cm (steriele fysiologische

zoutoplossing)
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BLUSDEKENS

Blusdeken 180x120 cm

Art.nr.: 8.83.061.00
• Deze blusdeken zit in een softbag en is snel en makkelijk te gebruiken
• Wat kunt u blussen met een blusdeken: Beginnende brandjes (behalve

een vlam in een frituurpan) kunt u doven met een blusdeken. Brandjes
van olie of vet kunnen hiermee niet geblust worden

• Een blusdeken kunt u gebruiken bij bijvoorbeeld de volgende situaties:
Wanneer kleding van een persoon in brand raakt, een beginnende
brand ten gevolge van een omgevallen kaars of een beginnende brand
in een prullenbak

• Afmeting: 180 x 120 cm
• Kleur: rood
• Deze blusdeken voldoet aan de volgende norm: EN 1869

GELS EN SPRAYS

Blusdeken 180x180 cm

Art.nr.: 8.83.066.00
• Deze blusdeken zit in een harde kunststof wandkoffer en is snel en

makkelijk te gebruiken
• Wanneer u aan de twee strippen trekt, gaat de koffer open en is de

deken direct klaar voor gebruik
• U bevestigt de wandkoffer door middel van twee schroeven in de wand
• Wat kunt u blussen met een blusdeken: Beginnende brandjes (behalve

een vlam in een frituurpan) kunt u doven met een blusdeken. Brandjes
van olie of vet kunnen hiermee niet geblust worden

• Een blusdeken kunt u gebruiken bij bijvoorbeeld de volgende situaties:
Wanneer kleding van een persoon in brand raakt, een beginnende
brand ten gevolge van een omgevallen kaars of een beginnende brand
in een prullenbak

• Afmeting: 180 x 180 cm
• Kleur: rood
• Deze blusdeken voldoet aan de volgende norm: EN 1869
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OOGSPOELFLESSEN

Cederroth 235 ml oogspoelfles

Art.nr.: 8.70.501.00
• Oogspoelfles in zakformaat die u comfortabel in een zak of in de

bijbehorende holster kunt dragen
• Een gemakkelijk te hanteren oogspoelfles 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
• Houdbaarheidstermijn 4,5 jaar
• Afmetingen: 6,6(B)x16(H)x4,5(D) cm

Cederroth holster t.b.v. 235 ml oogspoelfles
Art.nr.: 8.70.502.00*

Cederroth oogspoelfles

2-pack 500 ml oogspoelfles - Art.nr.: 8.70.505.00
• Inhoud: twee flacons x 500 ml steriele gebufferde isotone fysiologische

zoutoplossing zonder conserveringsmiddelen, voor eenmalig gebruik
• Voorzien van ergonomisch oogbad en royale vloeistofstroom
• Kan op verscheidene manieren worden geplaatst en past daarom op

elke werkplek
• Kan het best worden bewaard in de Cederroth 7200 wandhouder

(apart verkrijgbaar)
• Het is belangrijk om al binnen de eerste seconden na een ongeluk te

beginnen met spoelen
• Houdbaarheidstermijn 4,5 jaar

7200 wandhouder
Art.nr.: 8.70.490.00

Barikos oogspoelfles

620 ml oogspoelfles - Art.nr.: 7.25.960.00
• 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 vloeistof voor eenmalig gebruik
• In omgevingen waar wordt gewerkt met chemische stoffen moet de

oogdouche binnen zes seconden bereikbaar zijn
• Wandhouder apart verkrijgbaar (ook wandhouder voor twee flessen

verkrijgbaar)

175 ml Mini 
oogspoelfles

Art.nr.: 7.25.962.00

Draadwandhouder 
t.b.v. 1 oogspoelfles
Art.nr.: 7.25.965.00

Wandhouder 
t.b.v. 1 oogspoelfles
Art.nr.: 7.25.990.00

M-Safe oogspoelfles

Oogspoelfles inclusief 500 ml water - Art.nr.: 7.25.920.00
• Te gebruiken als er chemische stoffen, vuil of splinters in het oog terecht

komen
• Voorzien van een geïntegreerd en ergonomisch gevormd oogbad, zodat

de flacon goed op het oog kan worden gericht en de ogen open blijven
tijdens het spoelen

• Spoelvloeistof bestaat uit een steriele zoutoplossing, 0,9%
Natriumchloride (NaCl)

• Voor eenmalig gebruik en met de inhoud kan circa vijf minuten intensief
gespoeld worden

• Inhoud: 500 ml

Wandhouder 
t.b.v. oogspoelfles

Art.nr.: 7.25.925.00

Wandhouder inclusief 
2 oogspoelflessen

Art.nr.: 7.25.930.00
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OOGSPOELFLESSEN

Cederroth oogspoelstation 

Art.nr.: 8.70.509.00
• Het station heeft plaats voor twee oogspoelfl essen die automatisch

worden geopend wanneer ze uit de houder worden gedraaid
• De oogspoelfl essen (houdbaarheidstermijn van 4,5 jaar) zijn zo

vormgegeven dat het oog gedurende circa 1,5 minuut met een rijke
stroom wordt gespoeld

• Het oogspoelstation bevat een extra ruimte voor eigen keuzeartikelen
• Uitgerust met een Salvequick pleisterautomaat. De pleisters in de

automaat worden naar beneden getrokken om te voorkomen dat men de
overige pleisters vuil maakt of met bloed besmeurt

• De pleisternavullingen zitten muurvast in de automaat om te verzekeren
dat er geen verdwijnen. De lege navullingen worden eenvoudig
losgemaakt met een speciale sleutel

• De pleisterautomaat (referentie 490700) kunt u afzonderlijk aanschaffen
• Het station bevat twee oogspoelfl essen à 500 ml, Salvequick

pleisterautomaat incl. 40 textiel en 45 plasticpleisters, een
oogdouche- instructie en een sleutel

• Afmetingen: 29(B)x56(H)x12(D) cm
• Kleur: groen

Tobin oogspoelstation 

127 oogspoelstation in standaard - Art.nr.: 7.26.020.00
• Twee x 1 liter oogwater
• Geleverd met twee fl essen oogwater van 1.000 ml, installatie-instructies,

muurschroeven en stofkappen
• Model 127 is ideaal voor voertuigen, zoals vrachtwagens, boten,

treinen, enz. en model 129 is vooral geschikt bij beperkte ruimte en/of
wanneer oogwater op een aantal plaatsen in dezelfde ruimte nodig is

129 oogspoelstation 
in muurstandaard

Art.nr.: 7.26.022.00

126 oogspoelfl es 
navulling à 2 fl essen
Art.nr.: 7.26.025.00

128 oogspoelfl es 
navulling à 5 fl essen
Art.nr.: 7.26.027.00

Tobin 200 ml oogspoelfl es 

Art.nr.: 7.26.026.00
• Persoonlijke zakfl es met oogwater voor borst en achterzak
• Bedoeld voor gebruik onderweg naar een vast oogwaspunt
• Bevat 200 ml met steriele zoutoplossing 0,9%
• Afmeting: 170 mm (H) x 80 mm (B) x 30 mm (D)
• Geleverd in karton voor eenvoudige opslag

Diphotérine spray 

Diphotérine Microdap 100 ml - Art.nr.: 8.10.990.00
• Diphotérine is een vloeibaar product en een oppervlakkige spoeling laat

toe de agressieve stof snel te verwijderen. Deze spoeling heeft eveneens
een opslorpingsvermogen en stopt de agressiviteit van de stoffen

• De werking is geldig voor alle chemische producten (met uitzondering
van producten op basis van waterstoffl uoride en afgeleide producten
hiervan. Hiervoor Hexafl uorine gebruiken)

• Steriel product dat twee jaar geldig blijft
• De volledige dosis gebruiken voor een optimale doeltreffendheid

Diphotérine Minidap 200 ml
Art.nr.: 8.10.990.10

Diphotérine LIS 50 ml
Art.nr.: 8.10.990.05

OOGSPOELFLESSEN
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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.

Arntorpsgatan26 | S-442 45 Kungälv, Sweden | +46-300 758 50

www.universalaid.se

Bij werkzaamheden in veeleisende omgevingen is veiligheid dus
uitermate belangrijk. Veiligheidsdouches spelen in dit soort situaties
een belangrijke rol.

Bradley is sinds 1921 een vooraanstaande speler op het gebied
van commercieel sanitair. Tegenwoordig is Bradley de enige
‘alles onder één dak’ leverancier van commercieel sanitair. Het
assortiment bevat onder andere toebehoren voor waslokalen,
scheidingswanden, veiligheidssanitair en wasfonteinen. Bradley
is één van de grootste producenten ter wereld op het gebied van
veiligheidsdouches.

Het productprogramma bestaat onder andere uit combinatie-
douches, oogdouches, gelaatsdouches en plensdouches.
De douches zijn getest en gecertificeerd volgens de geldende
Amerikaanse en Europese normen.

Dankzij het 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.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van nood- en
oogdouches, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

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.
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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.

Arntorpsgatan26 | S-442 45 Kungälv, Sweden | +46-300 758 50

www.universalaid.se

Bij werkzaamheden in veeleisende omgevingen is veiligheid dus 
uitermate belangrijk. Veiligheidsdouches spelen in dit soort situaties 
een belangrijke rol.  

Bradley is sinds 1921 een vooraanstaande speler op het gebied 
van commercieel sanitair. Tegenwoordig is Bradley de enige 
‘alles onder één dak’ leverancier van commercieel sanitair. Het 
assortiment bevat onder andere toebehoren voor waslokalen, 
scheidingswanden, veiligheidssanitair en wasfonteinen. Bradley 
is één van de grootste producenten ter wereld op het gebied van 
veiligheidsdouches.

Het productprogramma bestaat onder andere uit combinatie-
douches, oogdouches, gelaatsdouches en plensdouches. 
De douches zijn getest en gecertifi ceerd volgens de geldende 
Amerikaanse en Europese normen. 

Dankzij het 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 effi ciënte eerste 
hulp bij noodsituaties.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van nood- en 
oogdouches, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

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.
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Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel-
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
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HUIDBESCHERMING 

HYGIËNE EN PERSOONLIJKE VERZORGING519

Deb Stoko Stokoderm Sun Protect 30 
Pure huidbeschermer

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.121.00
• Waterbestendige huidbeschermende UV-crème tegen UVA-, UVB- en

UVC-stralen voor professioneel gebruik
• Zonder geur- en kleurstoffen en geschikt voor alle huidtypes
• De crème trekt snel in, heeft geen invloed op het hanteren van

gereedschappen en is daarom zeer geschikt voor regelmatig gebruik
• Hydraterend
• pH-huidneutraal
• Ongeparfumeerd
• 1 L patroon is te gebruiken met de Sun Protect 1000 dispenser (pagina

526)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.122.00*

Deb Stoko Stokoderm Frost 
huidbeschermer

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.150.10
• Zeer gemakkelijk aan te brengen crème voor bescherming van de huid

tegen lage temperaturen bij werk in open lucht of in koelinstallaties
• Hoogwaardige bestanddelen beschermen en verzorgen de huid en

zorgen voor het behoud van de natuurlijke huidbarrière
• Ook bij lage temperaturen gemakkelijk uit de tube te verwijderen en aan

te brengen
• Trekt snel in, daardoor ook onder handschoenen te gebruiken
• Dermatologisch getest
• Zonder siliconen
• 1 L patroon is te gebruiken met de Protect 1000 dispenser (pagina 526)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.151.00*

Deb Stoko Stokoderm Aqua Pure 
huidbeschermer

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.022.10
• Crème met herstellend effect beschermt de huid bij het werken met

waterige of met water vermengde stoffen en bij nat werk
• Stabiliseert, regenereert en versterkt de huidbarrière
• Ongeparfumeerd en zonder kleurstoffen (conform HACCP)
• Zonder conserveringsmiddelen
• Dermatologisch gecertificeerd
• Compatibel met de meest gangbare handschoenmaterialen
• Zonder siliconen
• 1 L patroon is te gebruiken met de Protect 1000 dispenser (pagina 526)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.024.00

Deb Stoko Travabon Classic 
huidbeschermer

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.000.10
• Voor de bescherming van de huid van handen en armen bij contact met

olieachtige, niet in water oplosbare stoffen en niet in water oplosbare
metaalbewerkingsoliën

• Vergemakkelijkt de reiniging van de huid bij het werken met sterk
klevende vervuilingen en met niet in water oplosbare vervuilingen van
o.a. olie, lak, grafiet, metaalstof, lijm en hars

• Vuilbindende speciale emulgatoren
• Glycerine en huidverzachter
• Zonder siliconen en vetvrij
• 1 L patroon is te gebruiken met de Protect 1000 dispenser (pagina 526)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.007.00
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Deb Stoko Estesol Lotion Pure 
handreiniger 

1 L patroon - Art.nr.: 8.50.130.00
• Reinigende handlotion zonder geur- en kleurstoffen geschikt voor het

verwijderen van lichte vervuiling
• Met glycerine tegen uitdroging van de huid
• Ideaal voor gebruik in algemene industriële en voedsel -

producerende- en verwerkende omgevingen
• Verhoogt het watergehalte in de bovenste lagen van de huid en

beschermt de huid tegen uitdroging en houdt de handen soepel en zacht
• 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 1000 dispenser,

2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 2000 dispenser en
4 L patroon met Cleanse Light 4000 dispenser (pagina 526)

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.131.00*

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.132.00*

Deb Stoko Estesol Lotion handreiniger 

1 L patroon - Art.nr.: 8.50.150.00
• Licht geparfumeerde reinigende handlotion geschikt voor het

verwijderen van algemeen vuil
• Met glycerine tegen uitdroging van de huid
• Verfrissende, vluchtige geur, geschikt voor zowel mannen als vrouwen
• Heldere, vloeibare blauwe gel
• Genereert in korte tijd productief schuim om snel en doeltreffend de

handen te wassen
• 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 1000 dispenser,

2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 2000 dispenser en
4 L patroon met Cleanse Light 4000 dispenser (pagina 526)

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.151.00*

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.152.00*

Deb Stoko Refresh Clear Foam zeep 

1 L patroon - Art.nr.: 8.50.550.00
• Milde schuimzeep voor de handen met verfrissende werking die de huid

zacht en soepel doet aanvoelen
• De kwalitatief hoogwaardige schuimformule bevat voedende

bestanddelen om de huid te hydrateren en uitdroging te voorkomen
• Geen geur- en kleurstoffen
• Het product, gebruikt als handreiniger, heeft niet het vermogen voedsel

te besmetten
• 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Washroom 1000 dispenser

en 1,2 L patroon is te gebruiken met de TouchFree Ultra met chroom
dispenser (pagina 526)

250 ml tube
Art.nr.: 8.50.549.00

1,2 L patroon
Art.nr.: 8.50.551.00*

Deb Stoko Refresh Original Foam zeep 

1 L patroon - Art.nr.: 8.50.540.00
• Licht geparfumeerde, milde schuimzeep zonder kleurstoffen om de

handen zacht en verfrissend te reinigen
• De verzorgende bestanddelen houden de huid soepel en beschermen ze

tegen uitdroging
• De subtiele geur is uitstekend geschikt voor zowel mannen als vrouwen
• Met milde bestanddelen die helpen de huid fris en schoon te houden
• Onmiddellijk schuim op de handen, waardoor de tijd nodig om in te

zepen wordt ingekort
• 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Washroom 1000 dispenser

(pagina 526)

250 ml tube
Art.nr.: 8.50.541.00

Het grootste assortiment 
professionele Skin Care-

producten ter wereld 
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Deb Stoko Solopol Classic Pure 
handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.60.267.00
• pH-huidneutrale handreiniger (zonder parfum) met natuurlijke

schuurkorrel, met een sterke waskracht voor de verwijdering van sterke
vervuiling, zoals bijv. olie, vet, roet en smeermiddelen

• Bevat een huidbeschermend en hydraterend bestanddeel, maar geen
zeep, geen oplosmiddelen, geen kleurstoffen en geen siliconen

• Voedende huidverzachter voor een aangenaam zacht gevoel
• Met plantenextract (Aloë Vera) met verzorgende eigenschappen
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en

4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser
(pagina 527)

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.268.00*

Deb Stoko Solopol Classic handreiniger

250 ml tube - Art.nr.: 8.60.260.25
• pH-huidneutrale handreiniger met natuurlijke schuurkorrel, met een sterke

waskracht en goede huidverdraagzaamheid voor de verwijdering van
sterke vervuiling, zoals bijv. olie, vet, roet en smeermiddelen

• Bevat geen zeep, geen oplosmiddelen, geen kleurstoffen en geen
siliconen

• Voedende huidverzachter voor een aangenaam zacht gevoel op de huid
• Met plantenextract (Aloë Vera) met verzorgende eigenschappen
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en

4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser
(pagina 527)

2 L patroon
Art.nr.: 8.60.263.00

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.264.00*

Deb Stoko Solopol Lime handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.60.256.00
• Handreiniger zonder aardolie en oplosmiddelen met een gepatenteerde

combinatie van natuurlijk maïsmeel en lichte limoenextracten
• Het product heeft een diepreinigende werking zonder de huid te

beschadigen en verwijdert snel hardnekkige industriële vervuiling,
zoals olie, vet of gewoon vuil

• Het natuurlijke aroma zorgt ervoor dat de huid fris ruikt
• Kan gemakkelijk, zonder residu, van de huid worden afgespoeld
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en

4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser
(pagina 527)

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.257.00*

Deb Stoko Estesol Hair & Body 
huidreiniger

250 ml flacon - Art.nr.: 8.50.143.00
• Aangenaam geparfumeerde uniseks douchegel voor verwijdering van

lichte vervuiling op de werkplek
• Met glycerine om uitdroging van de huid te voorkomen en de huid zacht

en soepel te houden
• Bevat een mix van conditioner en huidverzorgende bestanddelen, welke

de huid na gebruik zacht en soepel houden
• Produceert een luxueus schuim voor het reinigen van het lichaam
• 1 L patroon is te gebruiken met de Shower 1000 dispenser, 2 L patroon

is te gebruiken met de Shower 2000 dispenser en 4 L patroon met
Shower 4000 dispenser (pagina 526 en 527)

1 L patroon
Art.nr.: 8.50.140.00

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.141.00*

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.142.00*
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HUIDREINIGING

Swarfega Orange handreiniger

4 L patroon - Art.nr.: 8.50.042.40
• Oplosmiddelvrije handreiniger met niet schurende polymeer microkorrels

voor een grondige reiniging
• De oplosmiddelvrije formule helpt uitdroging van de huid voorkomen
• Bevat vochtinbrenger om de huid te verzorgen
• Verwijdert zonder moeite hardnekkige oliën, vetten en algemene

vervuilingen
• Milde sinaasappelgeur laat de huid fris en met aangename geur achter
• 2 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 2000 dispenser en 4 L

patroon is te gebruiken met de Swarfega 4000 dispenser (pagina 527)
• Ook verkrijgbaar als 15 liter emmer of als 4 liter pompfles

4,5 L pot
Art.nr.: 8.50.042.00

1 L pot
Art.nr.: 8.50.045.00*

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.046.00*

Deb Stoko Kresto Special Ultra 
handreiniger

250 ml tube - Art.nr.: 8.60.330.25
• Een zeepvrije speciale handreiniger met een zeer sterk reinigende

werking om sterk klevende vervuilingen te verwijderen, zoals bijv. van
lakken, harsen, lijmen en olieverven

• Met speciaal oplosmiddel op basis van esters
• Zonder toevoeging van water, zonder conserveringsmiddelen en

siliconen
• Met natuurlijk schuurmiddel Astopon
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Ultra 2000 dispenser

(pagina 527)

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.625.00

Deb Stoko Kresto Classic handreiniger

250 ml tube - Art.nr.: 8.60.310.25
• Zwakzure handreiniger met schuurkorrel én met oplosmiddel
• Het speciale oplosmiddel is vrij van toxicologisch twijfelachtige

bestanddelen, zoals bijv. gehalogeneerde of aromatische
koolwaterstoffen

• Voor de verwijdering van extreme vervuilingen van bijv. smeerolie,
grafiet, metaalstof, roet, welke alleen maar met een handreiniger met
oplosmiddel verwijderd kunnen worden

• Bevat geen zeep en siliconen
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en

4 L patroon met de Cleanse Heavy 4000 dispenser (pagina 527)

2 L patroon
Art.nr.: 8.60.314.00

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.315.00*

Deb Stoko Solopol Classic Extra 
handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.60.273.00
• pH-huidneutrale handreiniger met schuurkorrel, met een zeer sterke

waskracht voor de verwijdering van superzware vervuiling, zoals bijv.
olie, vet, roet en smeermiddelen

• Bevat geen zeep, oplosmiddelen, kleurstoffen en siliconen
• Voedende huidverzachter voor een aangenaam zacht gevoel op de huid
• Met plantenextract (Aloë Vera) met verzorgende eigenschappen
• Met natuurlijk Astopon en huidbeschermingsstof Eucornol
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en

4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser
(pagina 527)

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.274.00*
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Swarfega Lemon handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.50.055.00
• Oplosmiddelvrije handreiniger met citrusgeur
• Combineert hoogwaardig ontwikkelde oppervlaktereinigers met

natuurlijke maïsmeelscrub om olie, vet en algemene vervuilingen snel en
effectie te verwijderen

• Een rijkelijke crèmeachtige lotion die snel en eenvoudig reinigt zonder
vettig gevoel aan de handen

• Bevat glycerine en een lanoline afgeleide, zeer effectieve
vochtinbrengers en weekmakers om de huid vochtig te houden

• 2 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 2000 dispenser en 4 L
patroon is te gebruiken met de Swarfega 4000 dispenser (pagina 527)

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.052.40

4,5 L pot
Art.nr.: 8.50.052.00*

15 L emmer
Art.nr.: 8.50.052.50*

Swarfega Xtra handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.50.602.00
• Met glycerine verrijkte handreiniger met niet schurende korrel die

effectief is tegen de meeste oliesoorten, vetten en algemene vervuiling
terwijl het product extra verzorgend is

• Een geoptimaliseerde mix van huidreinigers met een hoog gehalte
vochtinbrengers verwijdert zware industriële vervuiling terwijl de handen
goed beschermd worden tegen invloeden van de zware werkomgeving

• Een frisse limoengeur laat de huid fris en met een aangename geur
achter

• 2 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 2000 dispenser en 4 L
patroon is te gebruiken met de Swarfega 4000 dispenser (pagina 527)

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.604.00*

4,5 L pot
Art.nr.: 8.50.604.50*

Swarfega Black Box reinigingsdoekjes

Art.nr.: 8.50.950.00
• Heavy Duty reinigingsdoekjes voor het verwijderen van zware tot zeer

zware industriële vervuilingen, zoals olie, vet en smeer, maar ook
verven, lijmen, lakken, etc.

• Regelmatig gebruik voorkomt dat verfrestanten uitharden op de huid
• Sterke, extra grote doekjes met grote absorberende werking hebben een

snelle en effectieve werking zonder een plakkerig gevoel na te laten
• Verzorgend, bevat glycerine wat de huid voedt
• Geparfumeerd door aangename citrusgeur, de huid ruikt na gebruik fris
• Geen water nodig voor het reinigen van de huid
• Inhoud: 150 doekjes

Muurhouder t.b.v. Black Box
Art.nr.: 8.50.951.00*

Wet Wipe reinigingsdoekjes

Art.nr.: 8.94.070.00
• Deze reinigingsdoeken zijn erg handig bij elke zware klus
• Verwijdert zware tot zeer zware industriële vervuilingen, zoals olie,

vet en smeer, maar ook verven, lijmen en lakken
• Inhoud: 150 doekjes per emmer
• Verpakking: 4 emmers
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HUIDREINIGING

Deb Stoko Stokolan Light Gel 
verzorgingsgel

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.565.00
• Een niet vette verzorgende gel met de vochtinbrengende bestanddelen

glycerine en ureum
• Zeer gemakkelijk smeerbaar en trekt zeer snel in de huid in zonder een

storende vetfilm achter te laten
• Bezorgt de huid tijdens het aanbrengen een aangenaam, zacht gevoel

en ondersteunt bij regelmatig gebruik de natuurlijke regeneratie van de
huid

• Compatibel met alcoholische handontsmettingsproducten
• Siliconenvrij en pH zwak zuur
• 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.400.00

Deb Stoko Stokolan Hand & Body 
huidverzorger

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.570.00
• Hydraterende, verzorgende, gladmakende softcrème die creatine,

allantoïne, glycerine en het innovatieve Smooth Complex bevat
• Reguleert de vochtbalans van de huid, maakt de huid glad en soepel en

stabiliseert de barrière van de huid
• Door de samenstelling en de structuur als softcrème is dit gemakkelijk

uitsmeerbaar, trekt de crème snel in en laat het geen storende film achter
op de huid

• pH-huidneutraal (zwak zuur)
• 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.572.00

Deb Stoko Stokolan Classic 
huidverzorger

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.520.00
• Een siliconenvrije huidverzorgingscrème, die gemakkelijk uitsmeert en

goed in de huid intrekt
• Door de gelijktijdige toevoer van vocht en vetstoffen versterkt Stokolan

Classic de natuurlijke regeneratie van de huid
• Bij regelmatig gebruik blijft de huid glad en soepel. Het ruw

worden of uitdrogen van de huid wordt verhindert en de natuurlijke
beschermfunctie van de huid blijft behouden

• Bevat huidverzorgende lanoline van farmaceutische kwaliteit
• 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.521.10

Deb Stoko Stokolan Sensitive Pure 
huidverzorger

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.573.00
• Voldoet als huidverzorgingscrème zonder parfum, kleurstoffen, siliconen

en zonder conserveringsmiddelen aan de hoge zorgbehoeften van de
gevoelige en allergiegevoelige huid

• Versterkt de natuurlijke huidbarrière en verzacht de huid
• Door de hoge concentratie aan vochtbindende, hydraterende en huid-

verzorgende ingrediënten, evenals door de huideigen energie-booster
creatine wordt het afweersysteem van de huid ondersteund en versterkt

• Geen nadelige invloed op levensmiddelen (conform HACCP)
• 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.574.00
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Manuele dispensers voor professioneel gebruik in industriële 
en publieke omgevingen. Unieke reeks gesloten, luchtdichte 
patroondispensers van 1, 2 of 4 liter. Voor gebruik met Deb Stoko 
huidzorgproducten of Swarfega producten in patroonverpakking.
Door één druk op de grote, gemakkelijk te bedienen knop wordt 
een optimale en gecontroleerde dosis product afgeleverd. Lege 
patronen kunnen in een paar seconden worden vervangen.

Dit is een overzicht van de dispensers die te gebruiken 
zijn met de in deze catalogus afgebeelde producten. 
Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op 
zoek naar een andere dispenser of vulling,  dan kunt 
u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer 
informatie.

 Deb Stoko Dispensers

 Protect 1000 dispenser Sun Protect 1000 
dispenser

Cleanse Washroom 1000 
dispenser

TouchFree Ultra met 
chroom dispenser, zwart

TouchFree Ultra met 
chroom dispenser, wit

Art.nr.:  8.50.981.00 Art.nr.: 8.50.982.00 Art.nr.: 8.50.967.00 Art.nr.: 8.50.983.00 Art.nr.: 8.50.984.00

Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1,2 liter Inhoud patroon: 1,2 liter
Voor gebruik met:
 • Travabon Classic (pag. 519)
•  Stokoderm Aqua Pure (pag. 519)
•  Stokoderm Frost  (pag. 519)

Voor gebruik met:
•  Stokoderm Sun Protect 30 Pure

(pag. 519)

Voor gebruik met:
• Refresh Original Foam (pag. 521)
•  Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Cleanse Light 1000 
dispenser

Cleanse Light 2000 
dispenser

Cleanse Light 4000 
dispenser

Shower 1000 dispenser Shower 2000 dispenser

Art.nr.: 8.50.972.00 Art.nr.: 8.50.973.00 Art.nr.: 8.50.974.00 Art.nr.: 8.50.969.00 Art.nr.: 8.50.970.00

Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 2 liter
Voor gebruik met:
•  Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

ZEEPDISPENSERS

Shower 4000 dispenser
Cleanse Heavy 2000
dispenser

Cleanse Heavy 4000
dispenser

Cleanse Ultra 2000
dispenser

Restore 1000 dispenser

Art.nr.: 8.50.971.00 Art.nr.: 8.50.975.00 Art.nr.: 8.50.976.00 Art.nr.: 8.50.977.00 Art.nr.: 8.50.988.00

Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 1 liter
Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

Voor gebruik met:
• Solopol Lime (pag. 522)
•  Solopol Classic (pag. 522)
•  Solopol Classic Pure (pag. 522)
•  Solopol Classic Extra (pag. 523)
•  Kresto Classic (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Solopol Lime (pag. 522)
•  Solopol Classic (pag. 522)
•  Solopol Classic Pure (pag. 522)
•  Solopol Classic Extra (pag. 523)
•  Kresto Classic (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Kresto Special Ultra (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Stokolan Light Gel (pag. 525)
• Stokolan Hand & Body (pag. 525)
•  Stokolan Classic (pag. 525)
• Stokolan Sensitive Pure (pag. 525)

Swarfega Dispensers

Swarfega 2000 dispenser Swarfega 4000 dispenser
Swarfega P.E.T. 4,5 L
dispenserpomp

Art.nr.: 8.50.961.00 Art.nr.: 8.50.962.00 Art.nr.: 8.50.000.01

Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 4,5 liter
Voor gebruik met:
• Orange (pag. 523)
•  Lemon (pag. 524)
•  Xtra (pag. 524)

Voor gebruik met:
• Orange (pag. 523)
•  Lemon (pag. 524)
•  Xtra (pag. 524)

Voor gebruik met:
•  Alle 4,5 liter Swarfega potten
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Manuele dispensers voor professioneel gebruik in industriële
en publieke omgevingen. Unieke reeks gesloten, luchtdichte
patroondispensers van 1, 2 of 4 liter. Voor gebruik met Deb Stoko
huidzorgproducten of Swarfega producten in patroonverpakking.
Door één druk op de grote, gemakkelijk te bedienen knop wordt
een optimale en gecontroleerde dosis product afgeleverd. Lege
patronen kunnen in een paar seconden worden vervangen.

Dit is een overzicht van de dispensers die te gebruiken
zijn met de in deze catalogus afgebeelde producten.
Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op
zoek naar een andere dispenser of vulling,  dan kunt
u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer
informatie.

Deb Stoko Dispensers

Protect 1000 dispenser Sun Protect 1000
dispenser

Cleanse Washroom 1000
dispenser

TouchFree Ultra met
chroom dispenser, zwart

TouchFree Ultra met
chroom dispenser, wit

Art.nr.:  8.50.981.00 Art.nr.: 8.50.982.00 Art.nr.: 8.50.967.00 Art.nr.: 8.50.983.00 Art.nr.: 8.50.984.00

Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1,2 liter Inhoud patroon: 1,2 liter
Voor gebruik met:
• Travabon Classic (pag. 519)
•  Stokoderm Aqua Pure (pag. 519)
•  Stokoderm Frost  (pag. 519)

Voor gebruik met:
•  Stokoderm Sun Protect 30 Pure

(pag. 519)

Voor gebruik met:
• Refresh Original Foam (pag. 521)
•  Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Cleanse Light 1000
dispenser

Cleanse Light 2000
dispenser

Cleanse Light 4000
dispenser

Shower 1000 dispenser Shower 2000 dispenser

Art.nr.: 8.50.972.00 Art.nr.: 8.50.973.00 Art.nr.: 8.50.974.00 Art.nr.: 8.50.969.00 Art.nr.: 8.50.970.00

Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 2 liter
Voor gebruik met:
•  Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

ZEEPDISPENSERSZEEPDISPENSERS

Shower 4000 dispenser
Cleanse Heavy 2000 
dispenser

Cleanse Heavy 4000 
dispenser

Cleanse Ultra 2000 
dispenser

Restore 1000 dispenser

Art.nr.: 8.50.971.00 Art.nr.: 8.50.975.00 Art.nr.: 8.50.976.00 Art.nr.: 8.50.977.00 Art.nr.: 8.50.988.00

Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 1 liter
Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

Voor gebruik met:
• Solopol Lime (pag. 522)
•  Solopol Classic (pag. 522)
•  Solopol Classic Pure (pag. 522)
•  Solopol Classic Extra (pag. 523)
•  Kresto Classic (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Solopol Lime (pag. 522)
•  Solopol Classic (pag. 522)
•  Solopol Classic Pure (pag. 522)
•  Solopol Classic Extra (pag. 523)
•  Kresto Classic (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Kresto Special Ultra (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Stokolan Light Gel (pag. 525)
•  Stokolan Hand & Body (pag. 525)
•  Stokolan Classic (pag. 525)
•  Stokolan Sensitive Pure (pag. 525)

 Swarfega Dispensers

Swarfega 2000 dispenser Swarfega 4000 dispenser
Swarfega P.E.T. 4,5 L 
dispenserpomp

Art.nr.: 8.50.961.00 Art.nr.: 8.50.962.00 Art.nr.: 8.50.000.01

Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 4,5 liter
Voor gebruik met:
• Orange (pag. 523)
•  Lemon (pag. 524)
•  Xtra (pag. 524)

Voor gebruik met:
• Orange (pag. 523)
•  Lemon (pag. 524)
•  Xtra (pag. 524)

Voor gebruik met:
•  Alle 4,5 liter Swarfega potten
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Tork Matic Soft Premium handdoekrol

Art.nr.: 8.93.115.00
• Perfect voor de mooiste sanitaire ruimten. Het papier is zacht met een

mooie blauwe Tork-leaf decor embossing
• Het papier droogt de handen snel en zorgvuldig dankzij de

QuickDry-eigenschap
• De zachte tissue is zeer zacht voor de handen voor comfortabel,

veelvuldig gebruik
• De Tork-leaf decor embossing is ontworpen om een goede indruk te maken
• Reliëf
• Aantal lagen: 2
• Rolbreedte: 21 cm
• Roldiameter: 19 cm
• Binnenste diameter van kern: 3,8 cm
• Kleur: wit
• Deze handdoekenrollen kunnen gebruikt worden met een H1 dispenser

(pagina 534)

2-laags handdoekrol

Wit - Art.nr.: 8.94.074.00
• Gemaakt van 100% cellulose
• Afmeting: 150 m x 21 cm
• Verpakt per 6 rollen
• Deze handdoekenrollen kunnen gebruikt worden met de Autocut

handdoek dispenser (pagina 534)

Blauw
Art.nr.: 8.94.075.00

2-laags vouwhanddoek

Z-vouw, 23x25 cm, 3200 vellen - Art.nr.: 8.94.072.00
• Het handdoekpapier is leverbaar in verschillende maten en is gemaakt

van recycled papier
• De handdoeken met een Z-vouw hebben een vouwdiepte van 9,5 tot

11,5 cm
• De handdoeken met een CZ-vouw hebben een vouwdiepte van 9 cm
• Kleur: wit
• Deze vouwhanddoeken kunnen gebruikt worden met de Handdoek

Z-vouw dispenser of de Handdoek CZ-vouw dispenser (pagina 534)

CZ-vouw, 33x25 cm, 
2880 vellen

Art.nr.: 8.94.073.00

1-laags vouwhanddoek

Z-vouw, 23x25 cm, 5000 vellen - Art.nr.: 8.94.069.00
• Het handdoekpapier is leverbaar in verschillende maten en is gemaakt

van recycled papier
• De handdoeken met een Z-vouw hebben een vouwdiepte van 9,5 tot

11,5 cm
• De handdoeken met een CZ-vouw hebben een vouwdiepte van 9 cm
• Kleur: wit
• Deze vouwhanddoeken kunnen gebruikt worden met de Handdoek

Z-vouw dispenser of de Handdoek CZ-vouw dispenser (pagina 534)

CZ-vouw, 33x25 cm, 
3600 vellen

Art.nr.: 8.94.071.00
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HANDDOEKEN

Tork Soft Folded toiletpapier

Art.nr.: 8.93.380.00
• Hygiënisch: alleen contact met het vel dat u gebruikt
• Vel-voor-vel dosering: minder verbruik
• Extra zachte witte tissue
• Eenvoudig bij te vullen: vullen kan op elk moment
• Aantal lagen: 2
• Uitgevouwen breedte: 11 cm
• Uitgevouwen lengte: 19 cm
• Gevouwen lengte: 9,5 cm
• Kleur: wit
• Dit gevouwen toiletpapier kan gebruikt worden met de T3 dispenser

(pagina 535)

Tork Soft Conventional toiletpapier

Art.nr.: 8.93.410.00
• Tork traditioneel toiletpapier van Premium-kwaliteit geschikt voor alle

types sanitaire ruimten
• Extra zachte witte tissue
• Premium decor embossing voor extra volume en uitstraling
• Verpakt per 7x6 rollen
• Zonder print
• Aantal lagen: 2
• Rolbreedte: 9,7 cm
• Rollengte: 49,5 meter
• Aantal vellen: 396
• Vellengte: 12,5 cm
• Roldiameter: 12 cm
• Kleur: wit
• Deze toiletrollen kunnen gebruikt worden met de T4 dispenser (pagina

534 en 535)

2-laags toiletpapier

200 vel, 12x4 rollen, cellulose - Art.nr.: 8.94.053.00
• Het traditionele toiletpapier is geschikt voor alle gangbare dispensers
• Verkrijgbaar in 100% cellulose of gerecyclede kwaliteit. Het toiletpapier

gemaakt van cellulose absorbeert meer, is sterker en heeft een groter
volume dan het toiletpapier van gerecycled materiaal

• 200 vel per rol of 400 vel per rol
• Kleur: wit
• De rollen zijn te gebruiken met de duorol dispenser (pagina 534)

200 vel, 16x4 rollen, 
recycled

Art.nr.: 8.94.077.00

400 vel, 10x4 rollen, 
recycled

Art.nr.: 8.94.078.00*

400 vel, 7x6 rollen, 
cellulose

Art.nr.: 8.94.079.00*

1-laags toiletpapier

Art.nr.: 8.94.076.00
• Het traditionele toiletpapier is geschikt voor alle gangbare dispensers
• Het papier is van geryclede kwaliteit
• 250 vel per rol
• Verpakt per 16x4 rollen
• Kleur: wit
• De rollen zijn te gebruiken met de duorol dispenser (pagina 534)
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POETSDOEKEN EN -ROLLEN

2-laags Maxirol poetsrollen

350 m x 25 cm, cellulose, wit - Art.nr.: 8.94.059.00
• De 2-laags poetsrollen zijn verlijmd, waardoor het papier sterker is en

minder snel pluist
• De rollen voorzien van een scheurkoker zijn zowel van binnenuit als

buitenaf afwikkelbaar
• De blauwe poetsrollen zijn geschikt voor gebruik in de voedings-

industrie en voldoen aan de HACCP-richtlijnen
• Verpakt per twee rollen, voor uw gemak zijn de rollen geperforeerd
• De rollen zijn te gebruiken met de Maxirol dispenser (art.nr.

8.94.050.00 niet), de wandrolhouder of de vloerstandaard
(pagina 534)

555 m x 25 cm, 
recycled, wit

Art.nr.: 8.94.088.00*

360 m x 23 cm, 
recycled, blauw

Art.nr.: 8.94.089.00*

360 m x 36 cm, 
recycled, blauw

Art.nr.: 8.94.050.00

2-laags Midirol poetsrollen

160 m x 20 cm, cellulose, wit - Art.nr.: 8.94.062.00
• Verlijmd, waardoor het papier sterker is en minder snel pluist
• Voor uw gemak zijn de rollen geperforeerd
• De rollen voorzien van een scheurkoker zijn zowel van binnenuit als

buitenaf afwikkelbaar
• De blauwe poetsrollen zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie

en voldoen aan de HACCP-richtlijnen
• Verpakt per zes rollen
• De rollen zijn te gebruiken met de Midirol dispenser of de Midibox

dispenser RVS (pagina 534)

150 m x 20 cm, 
recycled, blauw

Art.nr.: 8.94.086.00

150 m x 21 cm, 
recycled, wit

Art.nr.: 8.94.087.00

1-laags Midirol poetsrollen

275 m x 20 cm, cellulose, kokerloos, wit - Art.nr.: 8.94.057.00
• De 1-laags poetsrollen zijn gemaakt van zware kwaliteit, waardoor ze

sterk zijn en een hoog absorptievermogen hebben
• Voor het gebruiksgemak zijn de rollen geperforeerd
• Verpakt per zes rollen
• De blauwe poetsrollen zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie

en voldoen aan de HACCP-richtlijnen
• De rollen zijn te gebruiken met de Midirol dispenser of de Midibox

dispenser RVS (pagina 534)

300 m x 19,5 cm, 
recycled, koker, wit

Art.nr.: 8.94.084.00

300 m x 19,5 cm, 
recycled, koker, blauw
Art.nr.: 8.94.085.00

Non-woven poetsdoeken

31x32 cm, 18x56 doeken, wit - Art.nr.: 8.94.081.00
• Universele non-wovens met cellulose absorberen alle vloeistoffen
• Uitermate geschikt voor het streeploos droog maken van oppervlaktes, in

combinatie met alcohol of ontvetter
• Gegarandeerd siliconenvrij en oplosmiddelenbestendig
• De doeken zijn zo samengesteld dat ze water, watergedragen inkten,

oliën en vetten kunnen absorberen
• Zeer goed absorberende doek voor de absorptie van olie en water
• Soepel en zacht, pluisarm, krasvrij en biologisch afbreekbaar
• De blauwe poetsdoeken zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie

31x32 cm, 
18x56 doeken, blauw
Art.nr.: 8.94.082.00

22x40 cm, 
10x90 doeken, wit

Art.nr.: 8.94.083.00
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POETSDOEKEN EN -ROLLENPOETSDOEKEN EN -ROLLEN

Tork Wiping Paper Mini Centerfeed 
poetsrol

Art.nr.: 8.93.040.00
• Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
• Ideaal voor glas schoon te maken
• Geschikt voor handendroging
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling, verpakking is makkelijk te dragen,

te openen en af te voeren
• Verpakt per 11 rollen
• Rollengte: 120 meter
• Rolbreedte: 21,5 cm
• Roldiameter: 14 cm
• Aantal lagen: 1
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de M1 dispenser

(pagina 535)

Tork Wiping Paper Centerfeed poetsrol

Art.nr.: 8.93.005.00
• Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
• Ideaal voor glas schoon te maken
• Geschikt voor handendroging
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling: verpakking is makkelijk te dragen, te openen en af

te voeren
• Verpakt per 6 rollen
• Rollengte: 275 meter
• Rolbreedte: 24,5 cm
• Roldiameter: 19 cm
• Aantal lagen: 1
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de M2 dispenser

(pagina 535)

Tork Wiping Paper Plus Centerfeed 
poetsrol

Art.nr.: 8.93.000.00
• Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
• Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
• Geschikt voor handendroging
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling: verpakking is makkelijk te dragen, te openen en af

te voeren
• Verpakt per 6 rollen
• Rollengte: 160 meter
• Rolbreedte: 24,5 cm
• Roldiameter: 19 cm
• Aantal vellen: 457
• Vellengte: 35 cm
• Aantal lagen: 2
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de M2 dispenser (pagina

535)

3-laags/4-laags Maxirol poetsrollen

3-laags, 360 m x 36 cm, recycled, blauw - Art.nr.: 8.94.061.00
• De 3- en 4-laags poetsrollen zijn verlijmd, waardoor ze super sterk zijn

en nauwelijks pluizen
• Deze poetsrollen zijn uitermate geschikt voor intensieve cleaning en

gebruik in de agrarische sector, zoals bijvoorbeeld veehouderijen
• Voor het gebruiksgemak zijn ook deze rollen geperforeerd
• Verpakt per twee rollen (art.nr. 8.94.061.00 en 8.94.090.00 per rol

verpakt)
• De rollen zijn te gebruiken met de wandrolhouder of de vloerstandaard

(pagina 534)

3-laags, 180 m x 36
cm, recycled, blauw
Art.nr.: 8.94.052.00

3-laags, 360 m x 23
cm, recycled, blauw

Art.nr.: 8.94.068.00*

4-laags, 380 m x 37
cm, cellulose, wit

Art.nr.: 8.94.090.00*
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Tork Wiping Paper Plus poetsrol

Art.nr.: 8.93.610.00
• Poetspapier bestaat uit één laag en is ideaal voor lichte afneemtaken en

om de handen af te vegen
• Ideaal voor glas schoon te maken
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Verpakt per rol
• Rollengte: 1.000 meter
• Rolbreedte: 24,5 cm
• Roldiameter: 38 cm
• Aantal lagen: 1
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser

(pagina 535)

Tork Wiping Paper Plus Blue poetsrol

Art.nr.: 8.93.618.00
• Poetspapier bestaat uit twee lagen en is ideaal om vloeistoffen mee op

te nemen of de handen te drogen
• Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
• Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Verpakt per rol
• Rollengte: 510 meter
• Aantal vellen: 1500
• Vellengte: 34 cm
• Rolbreedte: 36,9 cm
• Roldiameter: 39 cm
• Aantal lagen: 2
• Kleur: blauw
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser

(pagina 535)

Tork Wiping Paper Plus Combi Roll 
poetsrol

Art.nr.: 8.93.608.00
• Poetspapier bestaat uit twee lagen en is ideaal om vloeistoffen mee op

te nemen of de handen te drogen
• Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
• Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Reliëf en print
• Verpakt per 2 rollen
• Rollengte: 255 meter
• Aantal vellen: 750
• Vellengte: 34 cm
• Rolbreedte: 23,5 cm
• Roldiameter: 26,2 cm
• Aantal lagen: 2
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser

(pagina 535)

Tork Heavy-Duty Wiping Paper 
poetsrol

Art.nr.: 8.93.620.00*
• Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
• Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
• Hoog absorptievermogen van vloeistoffen en olie
• Goede natsterkte
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Reliëf
• Verpakt per rol
• Rollengte: 340 meter
• Rolbreedte: 36,9 cm
• Roldiameter: 37,5 cm
• Aantal vellen: 1.000
• Vellengte: 34 cm
• Aantal lagen: 2
• Kleur: blauw
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser

(pagina 535)
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Tork Industrial Cleaning Cloth 
werkdoek

Art.nr.: 8.93.636.00
• ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
• Door de sterke textuur absorbeert hij olie en water uitstekend
• Vervult al uw reinigingswensen omdat ze geschikt zijn voor gebruik met

de meeste oplos- en reinigingsmiddelen
• Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak

achterblijven
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Het product wordt geleverd in een beschermende, verplaatsbare Handy-

Box, waardoor de reinigingsdoek eenvoudig beschikbaar is wanneer u
hem nodig hebt

• Aantal lagen: 1
• Uitgevouwen breedte: 38,5 cm
• Uitgevouwen lengte: 42,8 cm
• Gevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen lengte: 10,8 cm
• Inhoud: 280 doeken
• Kleur: grijs

Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth 
werkdoek

Art.nr.: 8.93.679.00
• ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
• Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak

achterblijven
• Hoog absorptievermogen van vloeistoffen en olie
• Sterk genoeg voor het zwaardere reinigingswerk
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling, verpakking is makkelijk te dragen, te openen, in te

vouwen en af te voeren
• Aantal lagen: 1
• Uitgevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen lengte: 10,8 cm
• Verpakt per 5x100 doeken
• Kleur: blauw
• Deze werkdoeken kunnen gebruikt worden met de W4 dispenser

(pagina 535)

Tork Industrial Cleaning Cloth Folded 
Grey werkdoek

Art.nr.: 8.93.637.00*
• ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
• Door de sterke textuur absorbeert hij olie en water uitstekend
• Vervult al uw reinigingswensen omdat ze geschikt zijn voor gebruik met

de meeste oplos- en reinigingsmiddelen
• Tork Easy Handling voor eenvoudig dragen, openen en weggooien van

verpakking
• Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak

achterblijven
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Aantal lagen: 1
• Uitgevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen lengte: 10,8 cm
• Verpakt per 5x140 doeken
• Kleur: grijs
• Deze werkdoeken kunnen gebruikt worden met de W4 dispenser

(pagina 535)

Tork Cleaning Cloth Roll werkdoek

Art.nr.: 8.93.678.00*
• ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
• Zachtheid en flexibiliteit maken hem perfect voor precisiewerk
• Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het

oppervlak achterblijven
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling, verpakking is makkelijk te dragen,

te openen en af te voeren
• Aantal lagen: 1
• Rolbreedte: 42,8 cm
• Rollengte: 380 meter
• Aantal vellen: 1000
• Vellengte: 38 cm
• Roldiameter: 38 cm
• Verpakt per rol
• Kleur: wit
• Deze werkdoeken kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser

(pagina 535)
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PAPIERDISPENSERS

De juiste combinatie van dispenser en vulling bespaart u 
onderhoudstijd, vermindert de hoeveelheid afval en bezorgt de 
uiteindelijke gebruiker een aangename ervaring. Functioneel 
design vormt de basis van onze dispensers en is gericht op 
gemakkelijk en intuïtief gebruik, onderhoud en bijvullen. 
Hieronder vindt u een overzicht van de dispensers die u kunt 
gebruiken bij het aanbod handdoeken, handdoekenrollen, 
toiletpapier en poetsrollen die u in deze catalogus vindt.

Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op 
zoek naar een andere dispenser of vulling, dan kunt 
u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer 
informatie.

Handdoek Z-vouw 
dispenser

Handdoek Z-vouw 
dispenser

Handdoek CZ-vouw 
dispenser

Autocut handdoek 
dispenser

Duorol dispenser

Art.nr.: 8.94.207.00 Art.nr.: 8.94.208.00 Art.nr.: 8.94.209.00 Art.nr.: 8.94.210.00 Art.nr.: 8.94.205.00

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek Z-vouw,

23x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek Z-vouw,

23x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek Z-vouw,

23x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek Z-vouw,

23x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek 

CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek 

CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  2-laags handdoekrol wit en

blauw (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags toiletpapier (pag. 529)
•  2-laags toiletpapier (pag. 529)

Duorol dispenser Midirol dispenser Midibox dispenser RVS Maxirol dispenser Wandrolhouder

Art.nr.: 8.94.206.00 Art.nr.: 8.94.202.00 Art.nr.: 8.94.203.00 Art.nr.: 8.94.204.00 Art.nr.: 8.94.200.00

Voor gebruik met:
•  1-laags toiletpapier (pag. 529)
•  2-laags toiletpapier (pag. 529)

Voor gebruik met:
•  1-laags Midirol poetsrollen

(pag. 530)
•  2-laags Midirol poetsrollen

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  1-laags Midirol poetsrollen

(pag. 530)
•  2-laags Midirol poetsrollen

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 530)
•  3-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 531)
•  4-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 531)

Vloerstandaard H1 dispenser H1 dispenser H1 dispenser T4 dispenser

Art.nr.: 8.94.201.00 Art.nr.: 8.93.145.10 Art.nr.: 8.93.960.00 Art.nr.: 8.93.146.10 Art.nr.: 8.93.396.00

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 530)
•  3-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 531)
•  4-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 531)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium 
handdoekrol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium handdoek-
rol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium handdoek-
rol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Soft Conventional toiletpapier 
(pag. 529)

T4 dispenser T3 dispenser T3 dispenser M2 dispenser M2 dispenser

Art.nr.: 8.93.397.00 Art.nr.: 8.93.395.10 Art.nr.: 8.93.390.10 Art.nr.: 8.93.070.10 Art.nr.: 8.93.076.00

Voor gebruik met:
Tork Soft Conventional toiletpapier
(pag. 529)

Voor gebruik met:
Tork Soft Folded toiletpapier
(pag. 529)

Voor gebruik met:
Tork Soft Folded toiletpapier
(pag. 529)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

M2 dispenser M2 dispenser M2 dispenser M1 dispenser W4 dispenser

Art.nr.: 8.93.077.00 Art.nr.: 8.93.100.00 Art.nr.: 8.93.075.10 Art.nr.: 8.93.080.10 Art.nr.: 8.93.655.10

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
Tork Wiping Paper Mini
Centerfeed poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth

werkdoek (pag. 533)
•  Tork Industrial Cleaning Cloth

Folded Grey werkdoek
(pag. 533)

W4 dispenser W1 dispenser W1 dispenser W1 dispenser W1 dispenser

Art.nr.: 8.93.655.20 Art.nr.: 8.93.652.10 Art.nr.: 8.93.652.20 Art.nr.: 8.93.654.10 Art.nr.: 8.93.654.20

Voor gebruik met:
•  Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth

werkdoek (pag. 533)
•  Tork Industrial Cleaning Cloth

Folded Grey werkdoek
(pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Wiping Paper Plus

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll

werkdoek (pag. 533)
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PAPIERDISPENSERS

De juiste combinatie van dispenser en vulling bespaart u
onderhoudstijd, vermindert de hoeveelheid afval en bezorgt de
uiteindelijke gebruiker een aangename ervaring. Functioneel
design vormt de basis van onze dispensers en is gericht op
gemakkelijk en intuïtief gebruik, onderhoud en bijvullen.
Hieronder vindt u een overzicht van de dispensers die u kunt
gebruiken bij het aanbod handdoeken, handdoekenrollen,
toiletpapier en poetsrollen die u in deze catalogus vindt.

Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op
zoek naar een andere dispenser of vulling, dan kunt
u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer
informatie.

Handdoek Z-vouw
dispenser

Handdoek Z-vouw
dispenser

Handdoek CZ-vouw
dispenser

Autocut handdoek
dispenser

Duorol dispenser

Art.nr.: 8.94.207.00 Art.nr.: 8.94.208.00 Art.nr.: 8.94.209.00 Art.nr.: 8.94.210.00 Art.nr.: 8.94.205.00

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek Z-vouw,

23x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek Z-vouw,

23x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek Z-vouw,

23x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek Z-vouw,

23x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek

CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek

CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  2-laags handdoekrol wit en

blauw (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags toiletpapier (pag. 529)
•  2-laags toiletpapier (pag. 529)

Duorol dispenser Midirol dispenser Midibox dispenser RVS Maxirol dispenser Wandrolhouder

Art.nr.: 8.94.206.00 Art.nr.: 8.94.202.00 Art.nr.: 8.94.203.00 Art.nr.: 8.94.204.00 Art.nr.: 8.94.200.00

Voor gebruik met:
•  1-laags toiletpapier (pag. 529)
•  2-laags toiletpapier (pag. 529)

Voor gebruik met:
•  1-laags Midirol poetsrollen

(pag. 530)
•  2-laags Midirol poetsrollen

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  1-laags Midirol poetsrollen

(pag. 530)
•  2-laags Midirol poetsrollen

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 530)
•  3-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 531)
•  4-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 531)

Vloerstandaard H1 dispenser H1 dispenser H1 dispenser T4 dispenser

Art.nr.: 8.94.201.00 Art.nr.: 8.93.145.10 Art.nr.: 8.93.960.00 Art.nr.: 8.93.146.10 Art.nr.: 8.93.396.00

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 530)
•  3-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 531)
•  4-laags Maxirol poetsrollen

(pag. 531)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium
handdoekrol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium handdoek-
rol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium handdoek-
rol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Soft Conventional toiletpapier
(pag. 529)

T4 dispenser T3 dispenser T3 dispenser M2 dispenser M2 dispenser

Art.nr.: 8.93.397.00 Art.nr.: 8.93.395.10 Art.nr.: 8.93.390.10 Art.nr.: 8.93.070.10 Art.nr.: 8.93.076.00

Voor gebruik met:
Tork Soft Conventional toiletpapier 
(pag. 529)

Voor gebruik met:
Tork Soft Folded toiletpapier 
(pag. 529)

Voor gebruik met:
Tork Soft Folded toiletpapier 
(pag. 529)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

M2 dispenser M2 dispenser M2 dispenser M1 dispenser W4 dispenser

Art.nr.: 8.93.077.00 Art.nr.: 8.93.100.00 Art.nr.: 8.93.075.10 Art.nr.: 8.93.080.10 Art.nr.: 8.93.655.10

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
Tork Wiping Paper Mini 
Centerfeed poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth 

werkdoek (pag. 533)
•  Tork Industrial Cleaning Cloth

Folded Grey werkdoek 
(pag. 533)

W4 dispenser W1 dispenser W1 dispenser W1 dispenser W1 dispenser

Art.nr.: 8.93.655.20 Art.nr.: 8.93.652.10 Art.nr.: 8.93.652.20 Art.nr.: 8.93.654.10 Art.nr.: 8.93.654.20

Voor gebruik met:
•  Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth 

werkdoek (pag. 533)
•  Tork Industrial Cleaning Cloth

Folded Grey werkdoek
(pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll

werkdoek (pag. 533)

PAPIERDISPENSERS
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POETSLAPPEN

Witte tricot poetslappen HK

Doos à 5 kg - Art.nr.: 8.94.000.00
• Kleurecht
• Gerecycled
• Hoge treksterkte
• Hoog absorptievermogen
• 100% metaalvrij zijn door een uitgebreid sorteerproces
• Het zijn gebreide tricot poetslappen en daardoor open van structuur,

rekbaar en voelen zacht aan
• Ideaal voor ontvetten, poetsen, fijnmechanisch werk en absorberen

Doos à 9 kg
Art.nr.: 8.94.001.00

Bonte tricot poetslappen

Doos à 5 kg - Art.nr.: 8.94.020.00
• De bonte poetslappen zijn zeer geschikt voor industriële poets- en

schoonmaakwerkzaamheden
• Gerecycled
• Hoge treksterkte
• Hoog absoprtievermogen
• Ideaal voor ontvetten, poetsen en absorberen

Doos à 9 kg
Art.nr.: 8.94.021.00

Dunne bonte poetslappen

Doos à 9 kg - Art.nr.: 8.94.031.00
• De bonte poetslappen zijn zeer geschikt voor industriële poets- en

schoonmaakwerkzaamheden
• Gerecycled
• Hoge treksterkte
• Hoog absoprtievermogen
• Ideaal voor ontvetten, poetsen en absorberen

Doos à 5 kg
Art.nr.: 8.94.030.00*

Bonte poetslappen flanel

Doos à 9 kg - Art.nr.: 8.94.041.00*
• De bonte poetslappen zijn zeer geschikt voor industriële poets- en

schoonmaakwerkzaamheden
• Gerecycled
• Hoge treksterkte
• Hoog absoprtievermogen
• Ideaal voor ontvetten, poetsen en absorberen
• In deze kwaliteit poetslappen is ook een vlakgelegde variant

verkrijgbaar met een vast formaat in een handige dispenserdoos

Doos à 5 kg
Art.nr.: 8.94.040.00*
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538TAPES EN SCHUURMATERIALEN

TAPES

3M Scotch 101E afplaktape

18 mm x 50 m - Art.nr.: 8.85.005.00*
• Ontworpen voor gebruik binnen
• Maskeertape voor toepassingen waar temperatuur- en

waterbestendigheid niet nodig is
• Goed aan te brengen op krommingen dankzij de drager van

crêpepapier
• Scheurt niet bij het gebruik (aanbrengen en verwijderen), maar toch

eenvoudig handinscheurbaar
• Directe hechting dankzij lijm op basis van gomrubber
• Kleur: naturel

24 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.006.00*

36 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.007.00*

48 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.008.00*

3M Scotch 2070 afplaktape

18 mm x 50 m - Art.nr.: 8.85.035.00*
• De witte afplaktape heeft een zeer lichte kleefkracht en is daardoor

geschikt voor zeer kwetsbare oppervlakken, zoals op behang, verse
ondergronden en gipsplaten

• Uiterst geschikt voor pas geverfde en delicate ondergronden en biedt
bovendien zeer scherpe verflijnen

• Het afplakband kan binnen een week probleemloos worden verwijderd
zonder de ondergrond te beschadigen en/of lijmresten achter te laten

• Kleur: wit

24 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.036.00*

36 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.037.00*

48 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.038.00*

3M Scotch 2090 afplaktape

18 mm x 50 m - Art.nr.: 8.85.045.00
• De bekende blauwe afplaktape heeft een middelsterke kleefkracht en is

te gebruiken op glas, kunststof, metaal, gelakte, geschilderde en andere
niet ruwe ondergronden

• Onder normale omstandigheden is de tape binnen een maand
probleemloos verwijderbaar zonder achterlaten van lijmresten en/of de
ondergrond te beschadigen

• Bij extreme UV belasting ten gevolge van de directe inwerking van zonlicht
wordt geadviseerd het afplakband binnen 7 dagen te verwijderen

• Kleur: blauw

24 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.046.00*

36 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.047.00*

48 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.048.00*

3M Scotch 244 Gold afplaktape

18 mm x 50 m - Art.nr.: 8.85.010.00
• Dit flinterdunne afplakband is speciaal ontwikkeld voor schilderwerk

waaraan hoge eisen worden gesteld. U kunt er bijvoorbeeld een
messcherpe lakrand mee maken en daarmee is deze tape zeer geschikt
voor meer-kleuren-werk

• Te gebruiken op alle soorten ondergronden, van glas en zacht PVC tot
geanodiseerd aluminium

• Geschikt voor watergedragen lakken
• Schoon verwijderbaar binnen vier tot zes weken
• Kleur: goud
• Ook in lengte van 100 meter verkrijgbaar

24 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.011.00*

36 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.012.00*

48 mm x 50 m
Art.nr:.8.85.013.00*
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3M Diamond Grade 983 refl ecterende 
tape 

Wit - Art.nr.: 8.86.072.00
• Zeer duurzame, sterk retrorefl ecterende, zelfklevende folie voor gebruik

als contourmarkering op voertuigen vanaf 3500 kg, zoals bijvoorbeeld
zij- en achterkanten van bestelwagens en vrachtwagens

• De folie heeft elke 10 cm een keurmerk welke alleen onder een
bepaalde hoek zichtbaar is

• Het product is geschikt voor applicatie op harde substraten als
aluminium en gelakte ondergronden

• Afmeting: 55 mm x 50 meter
• Voldoet aan de UN/ECE104 en ECE48 reguleringen

Geel
Art.nr:.8.86.076.00

Rood
Art.nr:.8.86.078.00

3M Scotch 389 Premium Duct tape 

Art.nr.: 8.85.112.00*
• Deze betrouwbare krachtpatser beschermt, dicht af, houdt vast en blijft

zonder problemen presteren onder zelfs de zwaarste omstandigheden
• Hij heeft een soepele rug van duurzaam linnen, waardoor hij zich

gemakkelijk laat afscheuren
• De kunststof toplaag maakt de 389 Premium Duct tape bestand

tegen schuren, water, vocht en oppervlakkig contact met de meeste
oplosmiddelen, terwijl de krachtige lijmlaag zorgt voor een betrouwbare
hechting, óók op lastige ondergronden

• Deze Duct tape is geschikt voor zandstraalwerk, het verzegelen van
containers, het afplakken van ventilatie-kanalen, lassen, repareren,
enzovoorts

• Afmeting: 50 mm x 50 m
• Kleur: zilver

3M 1900 Economy Duct tape 

Art.nr.: 8.85.125.00
• Duct tape voor eenvoudige toepassingen
• Eenvoudige duct tape voor een scherpe prijs
• Te gebruiken voor bijvoorbeeld het tijdelijk vastzetten van stucloper en

afdekfolie en het sluiten van zakken en dozen en bundelen
• PE rayonweefsel rubberhars
• Afmeting: 50 mm x 50 m
• Kleur: zilver
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3M Scotch-Brite Hook & Loop Surface 
Conditioning SC-DH schijf 

Art.nr.: 8.86.097.00*
• Hoge kwaliteit schuurschijf vervaardigd uit non-woven nylon web

voorzien van aluminium oxide mineralen
• Biedt een goede warmte afvoer en is voorzien van versterkte rug met

klittenband bevestiging
• Worden gebruikt met haakse slijp- en excentrische machines, voor het

reinigen, finishen, ontbramen van diverse metalen en het verwijderen
van lakken en coatings

• A CRS grofte van de korrel
• Diameter schijf: Ø 115 mm
• Kleur: bruin
• Ook verkrijgbaar in andere diameters en met andere grofte van de

korrel

SCHUURMATERIALEN

3M Scotch-Brite Clean & Finish CF-RL 
schuurrol 

100 mm x 10 meter, A VFN korrel, rood - Art.nr.: 8.86.079.00*
• Non-woven nylon weefsel geïmpregneerd met aluminiumoxide

schuurmineralen
• Kan nat en droog gebruikt worden
• Worden gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor het

vóór- en tussenschuren van lakken, hout en primers, het verbeteren van
hechting, reinigen, finishen en ontbramen

• Bijzonder geschikt voor machinaal gebruik
• Ook verkrijgbaar in andere lengtes, breedtes en met andere grofte van

de korrel

125 mm x 10 meter, 
A VFN korrel, rood

Art.nr:.8.86.106.00*

125 mm x 10 meter, 
S VFN korrel, grijs

Art.nr:.8.86.107.00*

3M Scotch-Brite Clean & Finish CF-HP 
handpad 

A VFN korrel, rood - Art.nr.: 8.86.081.00*
• Scotch-Brite Clean & Finish handpad combineert flexibiliteit met

doeltreffende werking en nauwkeurige manuele controle, waardoor
reinigingstaken gemakkelijk tot een goed einde worden gebracht of fijne
finishsresultaten worden geboekt

• Heel fijne grofte snijdt snel en fijn en levert een gladde finish op
• Worden gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor het

voor- en tussenschuren van o.a. lakken en primers, het verbeteren van
hechting, het reinigen, finishen en ontbramen van metalen

• Afmeting: 158 x 224 mm
• Ook verkrijgbaar in andere lengtes en met andere grofte van de korrel

S UFN korrel, grijs
Art.nr:.8.86.081.10*

3M Cubitron II Fiber 987C schuurschijf 

Art.nr.: 8.41.113.00*
• 3M 987C Fiberschijven zijn extreem efficiënt en duurzaam, voorzien

van Cubitron II mineralen, gesloten bestrooid en voorzien van grinding
aid

• Worden gebruikt met de haakse slijpmachine, zijn bijzonder geschikt
voor RVS en aluminium en bestemd voor een medium tot hoge
aanlegdruk

• Te gebruiken met 3M Fiber Steunschijf Type HP
• 36+ grofte van de korrel
• Afmeting schijf: Ø 127 mm x 22 mm
• Ook verkrijgbaar in andere diameters en met andere grofte van de

korrel
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Het assortiment schuurmaterialen omvat onder andere 
de volgende productsoorten:

• Schijven
• Handpads
• Rollen
• Banden

U heeft daarbij uiteraard de keuze uit vele verschillende 
afmetingen, korrels en groftes.

Wij adviseren u graag bij de keuze voor het juiste materiaal 
voor uw specifieke machine en/of toepassing. Neem voor meer 
informatie contact op met afdeling Verkoop.

De keuze voor een bepaald schuurmateriaal is soms moeilijk. Er zijn vele omstandigheden die het eindresultaat 
bepalen, en daarbij, het gewenste eindresultaat is voor iedereen anders. Wij bieden een volledig assortiment 
schuurmaterialen voor de meest uiteenlopende toepassingen. 
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INLEIDING

U kunt absorptiemiddelen gebruiken voor een groot aantal toepassingen, van gewoon onderhoud tot het
opruimen van gevaarlijke vloeistoffen. Absorptiemiddelen helpen u ervoor te zorgen dat uw werkomgeving 
schoon en veilig blijft en ze verminderen bovendien de schade aan het milieu. 

Absorptiemiddelen zijn bedoeld om te worden gebruikt voor 
specifieke werkzaamheden en materialen. Sommige kunnen 
worden gebruikt voor algemeen onderhoud, terwijl andere bedoeld 
zijn om olie of chemicaliën op te ruimen. 

Wij bieden een breed assortiment absorptiemiddelen dat aan al 
uw specifieke eisen voldoet:

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment absorptiemiddelen. 
Mocht u een bepaald product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op 
met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen. 

Olie absorptiemiddelen

Voor het absorberen van olie. Omdat ze hydrofoob (waterafsto-
tend) zijn, zijn ze ideaal voor het absorberen van olie in gebieden 
waar mogelijk ook water aanwezig is.

Industriële absorptiemiddelen

Ideaal voor het snel, veilig en doeltreffend absorberen van olie en 
andere industriële vloeistoffen.

Chemicaliën absorptiemiddelen

De ideale oplossing voor het opruimen van gevaarlijke stoffen. 
Ze hebben zeer hoge absorptiecapaciteiten en zijn geschikt voor 
het absorberen van een groot aantal vloeistoffen, waaronder zelfs 
agressieve zuren en alkaliën.

Absorptiemiddelen zijn verkrijgbaar in 
diverse soorten en maten

Vellen en rollen
Deze absorptiemiddelen kunnen worden gebruikt in en rond de 
werkomgeving. Ze vangen lekkages en druppels op, hebben een 
zeer hoog absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken. 

Miniworsten – Kussens
Ideaal rond een lekkende machine om olie en snijvloeistoffen in te 
dammen en te absorberen.

Kits voor het opruimen van gevaarlijke stoffen
Ieder Absorptiepakket (Spill Kit) bevat een zorgvuldig gekozen 
selectie van absorptiemiddelen voor de diverse doeleinden. Deze 
praktische kits zijn erg handig om gevaarlijke vloeistoffen snel en 
effectief in te dammen.

ABSORPTIEMIDDELEN 
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Lubetech Classic 2000 olie absorptievel

Art.nr.: 8.40.300.00
• Klassieke hydrofobische olie absorptievel
• Behoudt zijn sterkte, ook als het vel is volgezogen
• Ontwikkeld voor de absorptie van alle oliesoorten en brandstoffen
• Water, koelvloeistof, oplosmiddelen en andere niet-koolwaterstoffen

worden afgestoten
• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
• De witte kleur verraadt snel elke geabsorbeerde druppel olie
• De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
•  Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages, onder alle

omstandigheden
• Afmeting: 50x40 cm
• Capaciteit: 0,6 liter per vel
• Verpakt per 200 vellen in een doos

Lubetech Black & White olie 
absorptierol

Art.nr.: 8.40.301.00
• Hoogwaardige hydrofobische olie absorptierol
• Zeer sterk als gevolg van pluisarme deklaag aan één zijde, die

voorkomt dat de rol scheurt of rafelt
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als de rol met

olie verzadigd is
•  Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle oliesoorten en

brandstoffen
•  De hydrofobische absorptierol neemt geen water of koelmiddel op en

kan daarom gebruikt worden voor het opzuigen van olie die op een
andere vloeistof drijft

• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
•  Geperforeerd voor zuinig gebruik
• De witte kleur verraadt snel elke geabsorbeerde druppel olie
•  De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
•  Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages, onder alle

omstandigheden
• Capaciteit: 80 liter per rol
• Verpakt per rol in een doos

Lubetech Black & White olie 
absorptieworst

Art.nr.: 8.40.302.00
• Hoogwaardige hydrofobische olie absorptieworst
•  Onovertroffen absorptie- en vasthoudend vermogen
•  Dubbelgeweven deklaag voor maximale sterkte, vasthoudend vermogen

en duurzaamheid
• De hydrofobische olie absorptieworst neemt geen water of koelmiddel

op en kan daarom gebruikt worden voor het opzuigen van olie die op
een andere vloeistof drijft

• Zonder metalen of kunststoffen clips
• De worst bevat geen onderdelen die verwijderd kunnen worden
•  De witte kleur verraadt snel elke geabsorbeerde druppel olie
• Supersnelle absorptie, zelfs van stroperige olie
• Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse olielekkages, onder alle

omstandigheden
• Capaciteit: 3 liter per worst
• Verpakt per 20 worsten in een doos

Lubetech Black & White olie absorptie 
Spill Kit

Art.nr.: 8.40.303.00
• Hoogwaardige hydrofobische olie spillkit voor eenmalig gebruik
• De kit bevat duidelijke instructies voor het gebruik
• Wordt geleverd in een draagtas met afsluitbare beugelhandgreep
• Complete set voor het opruimen van lekkages tot 20 liter
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle oliesoorten en

brandstoffen
• De inhoud van deze kit zal op het water blijven drijven en zal daarom

alleen de op het oppervlakte drijvende olie absorberen
• De kit is klein en kan vrijwel overal opgeborgen worden, van de cabine

van uw bestelwagen tot uw werktafel of een afsluitbare kast
• Geschikt voor gebruik als ADR-kit
• De kit bevat afvalzakken en kabelbinders, zodat het gemorste product

eenvoudig weggegooid kan worden
• Capaciteit: 20 liter per kit
• Inhoud kit: 18 pads, 2 sokken en 3 zakken en banden
• Ook verkrijgbaar in 50 L (zak), 80 L (emmer) en 120 L (container)

uitvoering
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3M TSK olie absorptie Spill Kit

TSK15, 15 liter - Art.nr.: 8.41.260.00*
• Gemakkelijk op te slaan in kleine ruimtes, bijvoorbeeld achter de

bestuurdersstoel
• Twee handige afmetingen (TSK15, absorptievermogen 15 liter en

TSK30, absorptie vermogen 30 liter)
• Gemakkelijk te verwijderen (afvalzakken en sluitingen meegeleverd)
• Absorbeert oplosmiddelen, oliën en koolwaterstoffen
• Inhoud TSK 15 kit: 25 vellen (48 x 43 cm), 2 kussens (18 x 38 cm),

een afvalzak en sluiting en een afvalgids en label
• Inhoud TSK 30 kit: 50 vellen (48 x 43 cm), 2 miniworsten

(7,5 x 120 cm), een afvalzak en sluiting en een afvalgids en label

TSK30, 30 liter
Art.nr.: 8.41.262.00*

3M T4/T8/T12 olie absorptie miniworst

T4, Ø 7,5 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.39.500.40*
• Vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog

absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken
• Omdat deze rollen hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze dus ideaal

voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water
aanwezig is, bijvoorbeeld in open lucht

• Kostenefficiënt: olie wordt verwijderd, niet water
• Gemaakt van polypropyleen
• Absorptievermogen per doos: 45 liter
• T4 verpakt per 12 worsten in een doos (T8 per 6 en T12 per 4)

T8, Ø 7,5 cm x 240 cm
Art.nr.: 8.39.500.80*

T12, Ø 7,5 cm x 360 cm
Art.nr.: 8.39.501.20*

3M T100/T150 olie absorptierol

T100, 960 mm x 40 m - Art.nr.: 8.39.511.00*
• Vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog

absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken
• Omdat deze rollen hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze dus ideaal

voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water
aanwezig is, bijvoorbeeld in open lucht

• Kostenefficiënt: olie wordt verwijderd, niet water
• Gemaakt van polypropyleen
• Absorptievermogen T100 per doos: 276 liter
• Absorptievermogen T150 per doos: 138 liter
• Verpakt per rol in een doos

T150, 480 mm x 40 m
Art.nr.: 8.39.515.00*

3M T151/T156 olie absorptievel

T151, 150 L per doos - Art.nr.: 8.39.515.10*
• Vangen lekkages en druppels op, hebben een zeer hoog

absorptievermogen en zijn eenvoudig te gebruiken
• Omdat deze vellen hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze dus ideaal

voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water
aanwezig is, bijvoorbeeld in open lucht

• Gemaakt van polypropyleen
• Handige dispenserverpakking voor eenvoudig gebruik ter plaatse
• Absorptievermogen wordt aangegeven per doos
• Afmeting: 39x53 cm
• Verpakt per 200 vellen in een doos (T156 per 100 vellen)

T156, 135 L per doos
Art.nr.: 8.39.515.60*
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Lubetech Black & White industriële 
absorptieworst

Art.nr.: 8.40.312.00
• Hoogwaardige industriële absorptieworst voor algemeen gebruik
• Indrukwekkend absorptie- en retentievermogen dankzij super

absorberende vulling
• Dubbelgeweven deklaag voor maximale sterkte, vasthoudend vermogen

en duurzaamheid
• Absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen, water, olie,

koelvloeistoffen en oplosmiddelen
• Zonder metalen of kunststoffen clips
• De worst bevat geen onderdelen die verwijderd kunnen worden
• Supersnelle absorptie, zelfs van stroperige vloeistoffen
• Alle geabsorbeerde vloeistoffen worden blijvend vastgehouden
• Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages onder alle

omstandigheden
• Capaciteit: 4 liter per worst
• Verpakt per 20 worsten in een doos

Lubetech Black & White industriële 
absorptierol

Art.nr.: 8.40.311.00
• Hoogwaardige industriële absorptierol voor algemeen gebruik
• Zeer sterk als gevolg van pluisarme deklaag aan één zijde, die

voorkomt dat de rol scheurt of rafelt
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als de rol met

olie verzadigd is
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen,

water, olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
• Geperforeerd voor zuinig gebruik
• Zwarte deklaag verbergt geabsorbeerde vloeistof, voor een nettere

werkplek
• De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
• Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages onder alle

omstandigheden
• Capaciteit: 80 liter per rol
• Verpakt per rol in een doos

Lubetech Classic 2000 industriële 
absorptievel

Art.nr.: 8.40.310.00
• Klassieke industriële absorptievel voor algemeen gebruik
• Uitzonderlijk sterk dankzij tweezijdige pluisarme deklaag die voorkomt

dat het vel scheurt of rafelt
• Bijzonder weinig pluisvorming
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als het vel met

olie verzadigd is
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen,

olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
• Thermisch gelaste randen, voor optimale vloeistofretentie
• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
• Donkergrijze deklaag verbergt geabsorbeerde vloeistof, zodat uw

werkplek er netter uitziet
• Snelle absorptie, zelfs van stroperige vloeistoffen
• Ontwikkeld voor gebruik in de lucht- en ruimtevaart en bij de productie

en gebruik van precisie-instrumenten
• Afmeting: 50x40 cm
• Capaciteit: 0,6 liter per vel
• Verpakt per 200 vellen in een doos

Lubetech Black & White industriële 
absorptie Spill Kit

Art.nr.: 8.40.313.00
• Hoogwaardige spillkit voor algemeen eenmalig gebruik
• De kit bevat duidelijke instructies voor het gebruik
• Wordt geleverd in een draagtas met afsluitbare beugelhandgreep
• Complete set voor het opruimen van lekkages tot 20 liter
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen,

olie, koelvloeistoffen en oplosmiddelen
• De kit is klein en kan vrijwel overal opgeborgen worden, van de cabine

van uw bestelwagen tot uw werktafel of een afsluitbare kast
• Eenvoudig te herkennen onderhoudskleur
• De kit bevat afvalzakken en kabelbinders, zodat het gemorste product

eenvoudig weggegooid kan worden
• Capaciteit: 20 liter per kit
• Inhoud kit: 18 pads, 2 sokken en 3 zakken en banden
• Ook verkrijgbaar in 50 L (zak), 80 L (emmer) en 120 L (container)

uitvoering
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3M M-M1001/M-M1002/M-M1003 
industriële miniworst 

M-M1001, Ø 7,6 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.41.001.00*
• Voor lekken en druppels van niet-agressieve vloeistoffen
• Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere

industriële vloeistoffen
• Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
• Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en

polyester)
• Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
• Absorptievermogen per doos: 45 liter
• M-M1001 verpakt per 12 worsten in een doos (M-M1002 per 6 en

M-M1003 per 4)

M-M1002, Ø 7,6 cm x 240 cm
Art.nr.: 8.41.002.00*

M-M1003, Ø 7,6 cm x 370 cm
Art.nr.: 8.41.003.00*

3M M-B2001/M-B2002 industriële 
absorptierol 

M-B2001, 40 x 4600 cm - Art.nr.: 8.41.007.00*
• Voor lekken en druppels van niet-agressieve vloeistoffen
• Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere

industriële vloeistoffen
• Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
• Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en

polyester)
• Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
• Absorptievermogen M-B2001 per doos: 117 liter
• Absorptievermogen M-B2002 per doos: 288 liter
• Verpakt per rol in een doos

M-B2002, 96 x 4600 cm
Art.nr.: 8.41.008.00*

3M M-A2002 industriële absorptievel 

Art.nr.: 8.41.006.00*
• Voor lekken en druppels van niet-agressieve vloeistoffen
• Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere

industriële vloeistoffen
• Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
• Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en

polyester)
• Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
• Afmeting: 400 x 520 mm
• Absorptievermogen: 142 liter per doos
• Verpakt per 100 vellen in een doos

industriële miniworst

M-M1001, Ø 7,6 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.41.001.00*

• Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere 
industriële vloeistoffen

• Licht en kunnen zeer snel ingezet worden
• Vervaardigd uit synthetische vezels (hoofdzakelijk polypropyleen en 

polyester)
• Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
• Absorptievermogen per doos: 45 liter
• M-M1001 verpakt per 12 worsten in een doos (M-M1002 per 6 en 

M-M1003 per 4)

M-M1003, Ø 7,6 cm x 370 cm
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CHEMICALIËN ABSORPTIEMIDDELEN 

Lubetech Superior chemicaliën 
absorptieworst

Art.nr.: 8.40.322.00
• Absorptieworst voor chemische stoffen met een buitengewone kwaliteit
• Onovertroffen absorptie- en vasthoudend vermogen
• Dubbelgeweven deklaag voor maximale sterkte, vasthoudend vermogen

en duurzaamheid
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen,

waaronder agressieve chemische stoffen
• Zonder metalen of kunststoffen clips
• De worst bevat geen onderdelen die verwijderd kunnen worden
• De gele kleur maakt het product goed zichtbaar in noodgevallen
• Absorbeert allerlei gradaties chemische stoffen
• Ontwikkeld voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen, waarbij

treksterkte van het grootste belang is
• Capaciteit: 4 liter per worst
• Verpakt per 20 worsten in een doos

Lubetech Black & White chemicaliën 
absorptierol

Art.nr.: 8.40.321.00
• Hoogwaardige absorptierol voor chemische stoffen
• Zeer sterk als gevolg van pluisarme deklaag aan één zijde, die

voorkomt dat de rol scheurt of rafelt
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als de rol met

olie verzadigd is
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële

vloeistoflekkages, agressieve chemicaliën, oliën, koelvloeistoffen en
oplosmiddelen

• Superieure absorptiecapaciteit
• Gemaakt van 100% hoogwaardig polypropyleen
• Geperforeerd voor zuinig gebruik
• Bestand tegen chemicaliën
• De gele kleur maakt het product goed zichtbaar in noodgevallen
• De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid
• Ontwikkeld voor het opruimen van alledaagse lekkages onder alle

omstandigheden
• Capaciteit: 80 liter per rol
• Verpakt per rol in een doos

Lubetech Classic 2000 chemicaliën 
absorptievel

Art.nr.: 8.40.320.00
• Hoogwaardige chemicaliën absorptievel 50 m x 40 cm
• Buitengewoon sterk dankzij tweezijdige pluisarme deklaag die voorkomt

dat het absorptievel scheurt of rafelt
• Ontwikkeld voor een smetteloos oppervlak na het schoonvegen (niet-

pluizende deklaag en thermisch gelaste randen)
• Het noppenpatroon verbetert de productstabiliteit, zelfs als het vel met

olie verzadigd is
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van industriële

vloeistoflekkages, agressieve chemicaliën, olie, koelvloeistoffen en
oplosmiddelen

• Gemaakt van 100% zuivere polypropyleen
• Verkrijgbaar in pakketten van 200 stuks
• De gele kleur maakt het product goed zichtbaar in noodgevallen
• Ontwikkeld voor lekkages van alle mogelijke afmetingen, maar gericht

op zuinig gebruik
• Afmeting: 50x40 cm
• Capaciteit: 0,5 liter per vel
• Verpakt per 100 vellen in een doos

Lubetech Black & White chemicaliën 
absorptie Spill Kit

Art.nr.: 8.40.323.00
• Hoogwaardige spillkit voor chemische stoffen, voor eenmalig gebruik
• De kit bevat duidelijke instructies voor het gebruik
• Wordt geleverd in een draagtas met afsluitbare beugelhandgreep
• Complete set voor het opruimen van lekkages tot 20 liter
• Ontwikkeld voor de absorptie en retentie van alle industriële vloeistoffen,

waaronder agressieve chemische stoffen en olie
• De kit is klein en kan vrijwel overal opgeborgen worden, van de cabine

van uw bestelwagen tot uw werktafel of een afsluitbare kast
• Eenvoudig te herkennen gele chemische kleur
• De kit bevat afvalzakken en kabelbinders, zodat het gemorste product

eenvoudig afgevoerd kan worden
• Capaciteit: 20 liter per kit
• Inhoud kit: 18 pads, 2 sokken en 3 zakken en banden
• Ook verkrijgbaar in 50 L (zak), 80 L (emmer) en 120 L (container)

uitvoering
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3M P130/P190 chemicaliën 
absorptierol 

P130, 33 x 3000 cm - Art.nr.: 8.39.113.00*
• De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke

stoffen
• Heeft zeer hoge absorptiecapaciteit en is geschikt voor een breed scala

van gevaarlijke vloeistoffen
• Ontwikkeld om snel en gemakkelijk te gebruiken
• Absorptievermogen P130 per doos: 50 liter
• Absorptievermogen P190 per doos: 72 liter
• Verpakt per 2 rollen in een doos

P190, 48 x 3000 cm
Art.nr.: 8.39.119.00*

3M P110 chemicaliën absorptievel 

Art.nr.: 8.39.110.00*
• De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke

stoffen
• Heeft zeer hoge absorptiecapaciteit en is geschikt voor een breed scala

van gevaarlijke vloeistoffen
• Ontwikkeld om snel en gemakkelijk te gebruiken
• Verpakt in dispenserdoos voor het gemak van opslag of te bevestigen op

een muur waar lekken kunnen voorkomen
• Afmeting: 280 x 330 mm
• Absorptievermogen: 50 liter per doos
• Verpakt per 200 vellen in een doos

3M P200/P208 chemicaliën absorptie 
miniworst 

P200, Ø 7,5 cm x 120 cm - Art.nr.: 8.39.112.00*
• De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke

stoffen
• Heeft zeer hoge absorptiecapaciteit en is geschikt voor een breed scala

van gevaarlijke vloeistoffen
• Ontwikkeld om snel en gemakkelijk te gebruiken
• Absorptievermogen per doos: 45 liter (P208 heeft 42 liter

absorptievermogen)
• P200 verpakt per 12 worsten in een doos (P208 per 6)

P208, Ø 7,5 cm x 240 cm
Art.nr.: 8.39.120.80*

3M SK chemicaliën absorptie Spill Kit 

SK5 Spill Kit - Art.nr.: 8.41.245.00*
• Voor het reinigen van lekken en druppels van gevaarlijke chemicaliën
• Inhoud SK 5 kit: 10 x P110 vellen, 1 x P300 kussen,

1 x afvalzak en sluiting
• Inhoud SK 26 kit: 10 x P110 vellen, 5 x P300 kussens,

5 x P200 miniworsten, 2 x afvalzakken en sluitingen
• Inhoud SK 75 kit: 100 x P110 vellen, 12 x P300 kussens,

8 x P200 miniworsten, 5 x afvalzakken en sluitingen
• Inhoud SK 360 kit: 300 x P110 vellen, 24 x P300 kussens, 24 x P200

miniworsten, 1 x P190 rol, 1 x PF-2001 multiformaat, 20 x afvalzakken
en sluitingen, 1x waarschuwingsbord en 1 x waarschuwingstape

SK26 Spill Kit
Art.nr.: 8.41.255.00*

SK75 Spill Kit
Art.nr.: 8.41.250.00*

SK360 Spill Kit
Art.nr.: 8.41.275.00*
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Lubetech XR70 Industrial cellulose 
korrels 

Art.nr.: 8.40.330.00
• Vezelgranulaat van houtkorrels
• Uitzonderlijk licht te hanteren
• Grote zakken van 30 liter weten ook raad met grotere lekkages
• Volledig brandvertragend, voldoet aan NEN 746:1
• Product zorgt voor een zeer kleine CO2-uitstoot en heeft een duurzame

oorsprong
• Zonder kleurstoffen, voor een maximaal absorptievermogen
• Absorptievermogen: 12 liter per zak
• Diverse soorten korrels verkrijgbaar, raadpleeg afdeling

Verkoop

Lubetech Spill Depot dispenser 

Depot-2 duo dispenser - Art.nr.: 8.40.331.00*
• Afsluitbare kastruimte
• Variabele rolhouder, voor verschillende afmetingen rollen (rollen moeten

apart besteld worden)
• Hoogwaardig industrieel, met polyester gepoedercoat staal
• Veelzijdig modulair systeem
• Aan de muur te bevestigen
• Compatibel met lekkagebak van 20 liter

Depot-1 dispenser
Art.nr.: 8.40.332.00*

Lubetech Site Mat basis unit 

600 x 400 mm - Art.nr.: 8.40.333.00
• Extra sterk voor constant extern gebruik
• Volledig wasbaar voor herhaaldelijk gebruik
• Oliebestendig
• Geschikt voor het bewaren van zware uitrusting
• Snel in te zetten
• Onderdeel van de geavanceerde Site Mat-productlijn
• Ook verkrijgbaar in de volgende afmetingen: 1000 x 600 mm,

1600 x 1200 mm en 2000 x 1400 mm

Platform t.b.v. unit
Art.nr.: 8.40.334.00*

Filtatech Smart Liner 
Plus t.b.v. unit

Art.nr.: 8.40.335.00*

 ABSORPTIEMIDDELEN
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1.11.032.50 38
1.11.051.00 38
1.11.054.00 38
1.11.058.00 38
1.11.062.00 39
1.11.065.00 39
1.11.070.00 39
1.11.080.00 39
1.11.120.00 40
1.11.165.00 45
1.11.181.00 41
1.11.181.50 41
1.11.220.10 40
1.11.240.00 40
1.11.242.00 40
1.11.244.00 40
1.11.280.99 41
1.11.292.00 40
1.11.297.00 42
1.11.305.00 42
1.11.311.00 42
1.11.313.00 42
1.11.340.00 40
1.11.397.00 42
1.11.399.00 42
1.11.418.00 43
1.11.441.00 43
1.11.451.00 43
1.11.461.00 43
1.11.540.00 31
1.11.550.00 33
1.11.570.00 33
1.11.574.00 20
1.11.577.00 19
1.11.586.00 33
1.11.590.00 31
1.11.593.00 22
1.11.595.00 54
1.11.599.00 78
1.14.021.00 36
1.14.026.00 36
1.14.031.00 36
1.14.061.00 36
1.14.066.00 36
1.14.071.00 36
1.14.077.00 28
1.14.078.00 28
1.14.079.00 28
1.14.081.00 47
1.14.082.00 47
1.14.083.00 28
1.14.086.00 28
1.14.088.00 20
1.14.089.00 50
1.14.092.00 36
1.14.110.00 30
1.14.126.00 36
1.14.131.00 36
1.14.156.00 36
1.14.161.00 36
1.14.241.10 37
1.14.251.00 37
1.14.371.00 84
1.14.372.00 84
1.14.515.00 37
1.14.550.00 37
1.14.650.00 20
1.14.690.00 15
1.14.692.00 16
1.14.695.00 15
1.14.700.00 52
1.14.705.00 52
1.14.710.00 16
1.14.800.00 51
1.14.810.00 52
1.17.020.00 35
1.17.022.00 35
1.17.027.00 56
1.17.035.00 56

1.17.040.00 56
1.17.045.00 56
1.17.127.00 56
1.17.135.00 56
1.20.235.70 57
1.20.235.71 57
1.20.427.00 57
1.20.435.00 57
1.22.422.00 35
1.23.130.00 57
1.41.090.00 69
1.41.200.00 66
1.41.500.00 35
1.41.501.00 35
1.44.010.00 98
1.44.030.00 94
1.44.030.03 94
1.44.060.00 93
1.44.061.00 93
1.44.140.00 92
1.44.160.00 92
1.44.161.00 92
1.44.215.00 92
1.44.470.00 92
1.44.520.00 88
1.44.525.00 88
1.44.530.00 88
1.44.545.00 88
1.44.550.00 88
1.44.560.00 88
1.44.570.00 88
1.44.610.00 94
1.47.040.00 83
1.47.150.00 83
1.47.165.00 83
1.47.180.00 78
1.47.185.00 78
1.47.190.00 83
1.47.200.00 86
1.47.210.00 41
1.47.270.00 78
1.47.280.00 79
1.47.300.00 41
1.47.305.00 41
1.47.410.00 80
1.47.470.00 81
1.47.500.00 82
1.50.000.00 24
1.50.002.00 24
1.50.010.00 22
1.50.020.00 22
1.50.030.00 22
1.50.040.00 22
1.50.175.00 24
1.50.185.00 67
1.50.230.00 32
1.50.235.00 32
1.50.245.00 32
1.50.246.00 32
1.50.825.00 86
1.50.890.00 86
1.51.000.00 31
1.51.025.00 32
1.51.080.00 22
1.51.082.00 22
1.51.100.00 30
1.51.110.00 28
1.51.115.00 28
1.51.170.00 23
1.51.172.00 23
1.51.280.00 16
1.51.290.00 15
1.51.292.00 15
1.51.295.00 15
1.51.300.00 19
1.51.600.00 44
1.51.605.00 82
1.51.610.00 44
1.51.615.00 82

1.51.620.00 44
1.51.630.00 45
1.51.700.00 46
1.51.750.00 46
1.51.755.00 49
1.51.760.00 50
1.51.765.00 52
1.51.850.00 78
1.51.860.00 79
1.53.110.00 72
1.53.122.00 72
1.53.122.20 72
1.53.150.15 73
1.53.322.00 72
1.53.540.00 73
1.53.540.15 73
1.53.640.15 73
1.53.735.10 74
1.53.740.15 73
1.53.740.16 73
1.53.800.00 72
1.53.847.10 74
1.53.978.00 98
1.56.170.00 37
1.56.380.30 75
1.56.380.40 75
1.56.440.30 75
1.56.440.40 75
1.56.482.00 77
1.56.483.00 77
1.56.500.30 75
1.56.500.40 75
1.56.590.30 75
1.56.590.40 75
1.56.700.30 76
1.56.700.40 76
1.56.700.45 76
1.59.590.00 85
1.59.591.00 85
1.59.592.00 85
1.59.593.00 85
1.60.000.00 45
1.60.025.00 45
1.60.030.00 82
1.86.009.00 24
1.86.025.00 61
1.86.070.00 60
1.86.090.00 61
1.86.120.00 62
1.86.154.00 61
1.86.157.00 61
1.86.180.00 61
1.86.320.00 95
1.86.321.00 95
1.86.322.00 95
1.86.323.00 95
1.88.180.00 59
1.88.260.00 59
1.88.299.00 58
1.88.300.00 58
1.88.301.00 58
1.88.321.00 58
1.88.325.00 58
1.88.326.00 58
1.88.381.00 66
1.88.397.00 25
1.88.401.00 69
1.88.405.00 59
1.88.420.00 69
1.88.450.00 69
1.88.492.00 66
1.88.493.00 66
1.88.500.00 19
1.88.510.00 30
1.88.532.00 96
1.88.538.00 96
1.88.551.00 29
1.88.553.00 21
1.88.557.00 47

1.88.579.00 49
1.88.579.20 49
1.88.582.00 53
1.88.700.00 80
1.88.710.00 77
1.88.720.00 76
1.88.838.00 55
1.89.020.00 55
1.89.100.28 95
1.89.100.30 95
1.89.100.33 95
1.89.100.34 95
1.89.416.00 72
1.89.417.00 74
1.89.904.00 85
1.89.905.00 85
1.89.906.00 85
1.89.907.00 85
1.90.021.00 70
1.90.043.00 56
1.90.071.00 86
1.90.072.00 86
1.90.082.00 68
1.90.084.00 68
1.90.095.10 68
1.90.096.10 68
1.90.097.10 68
1.90.098.10 68
1.90.100.00 85
1.90.104.00 46
1.90.108.00 95
1.90.112.00 51
1.90.113.00 46
1.90.116.00 29
1.90.118.00 16
1.90.120.00 29
1.90.123.00 46
1.90.126.00 49
1.90.127.00 21
1.90.128.00 29
1.90.129.00 30
1.90.130.00 46
1.90.132.00 47
1.90.136.00 50
1.90.138.00 49
1.90.143.00 21
1.90.152.00 20
1.90.154.00 70
1.90.156.00 70
1.90.157.00 71
1.90.158.00 71
1.90.165.00 33
1.90.167.00 59
1.90.173.00 51
1.90.200.00 63
1.90.201.00 63
1.90.203.00 64
1.90.205.00 63
1.90.206.00 63
1.90.207.00 63
1.90.210.00 63
1.90.211.00 63
1.90.212.00 64
1.90.213.00 64
1.90.233.00 81
1.90.234.00 81
1.90.238.00 80
1.90.270.00 23
1.90.271.00 23
1.90.273.00 23
1.90.276.00 23
1.90.278.00 51
1.90.290.00 68
1.90.320.00 25
1.90.321.00 25
1.90.322.00 25
1.90.324.00 25
1.90.348.00 93
1.90.351.00 65
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1.90.353.00 67
1.90.373.00 64
1.90.374.00 64
1.90.375.00 64
1.90.376.00 64
1.90.377.00 65
1.90.382.00 92
1.90.387.00 92
1.90.392.00 65
1.90.394.00 65
1.90.420.00 76
1.90.421.00 76
1.90.460.00 23
1.90.470.00 23
1.90.472.00 23
1.90.475.00 23
1.90.491.00 85
1.90.520.00 25
1.90.527.00 25
1.90.706.55 96
1.90.727.20 95
1.90.783.00 84
1.90.784.00 84
1.90.786.00 84
1.90.787.00 84
1.90.790.00 65
1.90.807.00 55
1.90.809.00 53
1.90.859.00 60
1.90.860.00 62
1.90.861.00 60
1.90.862.00 60
1.90.863.00 62
1.90.864.00 62
1.90.889.00 62
1.90.891.00 55
1.90.892.00 55
1.90.893.00 55
1.90.915.00 92
1.90.920.00 89
1.90.925.00 88
1.90.926.00 88
1.90.927.00 89
1.90.928.00 88
1.90.929.00 93
1.90.930.00 93
1.90.941.00 89
1.90.942.00 89
1.90.943.00 91
1.90.944.00 89
1.91.020.00 22
1.91.023.00 24
1.91.040.00 79
1.91.045.00 79
1.91.100.00 29
1.91.150.00 17
1.91.151.00 17
1.91.153.00 17
1.91.156.00 17
1.91.175.00 19
1.91.435.00 54
1.91.445.00 53
1.91.450.00 54
1.91.455.00 53
1.91.465.00 54
1.91.510.00 67
1.91.515.00 67
1.91.520.00 67
1.91.525.00 67
1.91.530.00 67
1.91.600.00 67
1.91.630.00 71
1.91.700.00 91
1.94.020.00 43
1.95.100.00 25
1.95.655.00 49
1.95.691.00 81
1.95.701.00 35
1.95.720.00 68

1.95.730.00 66
1.95.740.00 91
1.95.743.00 91
1.95.890.00 70
1.95.897.00 71
1.95.898.00 71
2.12.080.00 120
2.12.300.00 120
2.12.306.00 120
2.12.313.00 120
2.12.315.00 120
2.12.358.02 234
2.12.359.00 234
2.12.387.00 196
2.12.389.00 196
2.12.390.00 196
2.12.393.00 196
2.12.397.00 197
2.12.398.00 197
2.12.399.00 197
2.12.406.00 197
2.12.410.00 196
2.12.430.00 196
2.12.431.00 197
2.12.432.00 118
2.12.433.00 118
2.12.434.00 118
2.12.435.00 118
2.12.501.00 120
2.12.506.00 120
2.12.508.00 120
2.12.661.00 121
2.12.668.00 121
2.12.681.00 121
2.12.688.00 121
2.12.696.00 121
2.12.853.00 206
2.12.854.00 206
2.12.880.00 121
2.12.881.00 121
2.12.886.00 121
2.12.895.00 121
2.13.280.00 118
2.13.281.00 118
2.13.283.00 118
2.13.292.00 118
2.13.880.00 118
2.13.881.00 118
2.13.882.00 118
2.13.896.00 118
2.14.040.00 119
2.14.041.00 119
2.14.056.00 119
2.14.280.00 119
2.14.281.00 119
2.14.296.00 119
2.14.340.00 119
2.14.341.00 119
2.14.346.00 119
2.14.681.00 119
2.14.686.00 119
2.14.688.00 119
2.14.695.00 119
2.15.230.00 197
2.15.231.00 197
2.15.291.00 195
2.15.294.00 195
2.15.298.00 195
2.15.299.00 195
2.15.320.00 195
2.15.326.00 195
2.15.350.00 195
2.15.351.00 195
2.15.366.00 195
2.16.402.00 214
2.16.411.00 214
2.16.412.00 214
2.22.263.00 109
2.22.270.00 114

2.22.271.00 114
2.22.272.00 114
2.22.282.00 114
2.22.370.00 114
2.22.371.00 114
2.22.374.00 114
2.22.383.00 114
2.22.410.00 189
2.22.590.00 188
2.22.592.00 188
2.22.596.00 188
2.22.598.00 188
2.22.601.00 188
2.22.603.00 188
2.22.604.00 188
2.22.605.00 188
2.22.630.00 188
2.22.660.00 147
2.22.662.00 147
2.22.664.00 147
2.22.665.00 147
2.22.666.00 144
2.22.668.00 144
2.22.670.00 144
2.22.671.00 144
2.22.672.00 152
2.22.673.00 152
2.22.674.00 152
2.22.677.00 152
2.22.679.00 157
2.22.680.00 157
2.22.681.00 157
2.22.683.00 157
2.22.740.00 116
2.23.070.00 111
2.23.072.00 111
2.23.086.00 111
2.23.182.00 111
2.23.723.00 199
2.25.160.00 187
2.25.161.00 187
2.25.173.00 187
2.25.175.00 187
2.25.199.00 187
2.25.815.00 190
2.25.816.00 190
2.25.817.00 190
2.27.260.00 109
2.27.262.00 109
2.27.263.00 109
2.27.265.00 109
2.27.270.00 116
2.27.370.00 114
2.27.371.00 114
2.27.374.00 114
2.27.376.00 114
2.27.390.00 114
2.27.391.00 114
2.27.392.00 114
2.27.394.00 114
2.27.410.00 189
2.27.589.00 189
2.27.590.00 189
2.27.591.00 189
2.27.592.00 189
2.27.630.00 188
2.27.646.00 110
2.27.647.00 110
2.27.648.00 110
2.27.649.00 110
2.27.652.00 122
2.27.653.00 122
2.27.654.00 122
2.27.655.00 122
2.27.658.00 113
2.27.659.00 113
2.27.660.00 113
2.27.661.00 113
2.27.730.00 112

2.27.732.00 112
2.27.733.00 112
2.28.670.00 110
2.28.671.00 110
2.28.672.00 110
2.28.682.00 110
2.28.700.00 110
2.28.704.00 110
2.28.706.00 110
2.28.720.00 109
2.28.724.00 109
2.28.726.00 109
2.28.727.00 109
2.28.736.00 143
2.28.737.00 143
2.28.780.00 115
2.28.781.00 115
2.28.890.00 110
2.28.891.00 110
2.28.892.00 110
2.28.898.00 110
2.29.000.00 113
2.29.011.00 113
2.29.012.00 113
2.29.013.00 113
2.29.021.00 113
2.29.060.00 113
2.29.071.00 113
2.29.073.00 113
2.29.079.01 235
2.29.651.00 122
2.29.653.00 122
2.30.160.00 187
2.30.161.00 187
2.30.173.00 187
2.30.175.00 187
2.30.199.00 187
2.30.815.00 190
2.30.816.00 190
2.30.817.00 190
2.30.910.00 196
2.30.912.00 196
2.30.913.00 196
2.30.914.00 196
2.31.600.00 117
2.31.601.00 117
2.31.688.00 117
2.31.690.00 117
2.31.692.00 117
2.31.760.00 116
2.31.761.00 116
2.31.762.00 116
2.31.763.00 116
2.31.778.00 116
2.31.779.00 116
2.31.820.00 212
2.31.830.00 213
2.31.850.00 213
2.31.860.00 212
2.31.861.00 212
2.31.995.00 213
2.42.030.00 136
2.42.045.00 136
2.42.120.00 136
2.42.122.00 136
2.42.123.00 136
2.42.125.00 136
2.42.152.00 143
2.42.153.00 143
2.42.154.00 143
2.42.155.00 143
2.42.218.00 115
2.42.219.00 115
2.42.222.00 115
2.42.240.00 137
2.42.245.00 137
2.42.246.00 137
2.42.250.00 194
2.42.255.00 137
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2.42.300.00 148
2.42.336.00 148
2.42.337.00 148
2.42.338.00 148
2.42.346.00 148
2.42.347.00 148
2.42.348.00 148
2.42.360.00 134
2.42.361.00 134
2.42.366.00 134
2.42.375.00 134
2.42.400.00 135
2.42.405.00 135
2.42.415.00 135
2.42.490.00 191
2.42.545.00 203
2.42.546.00 203
2.42.555.00 193
2.42.559.00 191
2.42.560.00 192
2.42.561.00 192
2.42.564.00 203
2.42.565.00 193
2.42.566.00 203
2.42.571.00 204
2.42.572.00 191
2.42.574.00 193
2.42.576.00 204
2.42.577.00 205
2.42.578.00 205
2.42.640.00 215
2.42.664.00 203
2.42.665.00 190
2.42.666.00 203
2.42.670.00 204
2.42.671.00 204
2.42.675.00 205
2.42.677.00 194
2.42.740.00 135
2.42.745.00 135
2.42.755.00 135
2.42.860.00 147
2.42.861.00 147
2.42.862.00 147
2.42.863.00 147
2.42.865.00 147
2.42.970.00 161
2.42.975.00 162
2.42.990.00 162
2.43.030.00 136
2.43.045.00 136
2.43.109.00 136
2.43.110.00 136
2.43.111.00 136
2.43.112.00 136
2.43.240.00 137
2.43.245.00 137
2.43.246.00 137
2.43.250.00 194
2.43.255.00 137
2.43.360.00 134
2.43.361.00 134
2.43.366.00 134
2.43.375.00 134
2.43.430.00 191
2.43.445.00 206
2.43.447.00 206
2.43.545.00 203
2.43.546.00 203
2.43.595.00 193
2.43.600.00 192
2.43.601.00 194
2.43.605.00 204
2.43.606.00 204
2.43.695.00 190
2.43.780.00 135
2.43.785.00 135
2.43.795.00 135
2.43.830.00 135

2.44.010.00 141
2.44.025.00 141
2.44.030.00 138
2.44.045.00 138
2.44.105.00 141
2.44.321.00 149
2.44.341.00 149
2.44.346.00 149
2.44.360.00 139
2.44.361.00 139
2.44.366.00 139
2.44.375.00 139
2.44.400.00 149
2.44.420.00 211
2.44.435.00 197
2.44.436.00 176
2.44.437.00 176
2.44.500.00 139
2.44.501.00 139
2.44.505.00 139
2.44.515.00 139
2.44.550.00 140
2.44.555.00 140
2.44.565.00 140
2.44.575.00 140
2.44.585.00 137
2.44.590.00 372
2.44.591.00 372
2.44.595.00 137
2.44.650.00 214
2.44.651.00 214
2.44.661.00 214
2.44.662.00 214
2.44.675.00 177
2.44.780.00 138
2.44.795.00 138
2.44.871.00 211
2.44.875.00 211
2.44.885.00 211
2.44.895.00 211
2.44.914.00 140
2.44.915.00 140
2.44.940.00 161
2.44.955.00 162
2.44.960.00 162
2.44.979.00 205
2.44.986.00 205
2.44.988.00 198
2.45.100.00 141
2.45.105.00 141
2.45.115.00 141
2.45.200.00 134
2.45.205.00 134
2.45.215.00 134
2.45.300.00 134
2.45.305.00 134
2.45.315.00 134
2.45.350.00 139
2.45.355.00 139
2.45.365.00 139
2.45.400.00 138
2.45.405.00 138
2.45.415.00 138
2.45.470.00 149
2.45.505.00 163
2.45.507.00 163
2.45.567.00 172
2.45.575.00 169
2.45.605.00 163
2.45.607.00 163
2.45.617.00 172
2.45.707.00 176
2.45.777.00 177
2.45.805.00 174
2.45.807.00 174
2.45.815.00 175
2.45.817.00 175
2.45.825.00 165
2.45.827.00 165

2.45.835.00 165
2.45.837.00 165
2.48.210.00 144
2.48.211.00 144
2.48.223.00 144
2.48.225.00 144
2.48.380.00 145
2.48.382.00 145
2.48.388.00 145
2.48.390.00 145
2.48.406.00 142
2.48.407.00 142
2.48.408.00 142
2.48.467.00 143
2.48.468.00 143
2.48.469.00 143
2.48.506.00 109
2.48.507.00 109
2.48.508.00 109
2.48.509.00 109
2.48.570.00 148
2.48.590.00 189
2.48.731.00 152
2.48.732.00 152
2.49.000.00 200
2.49.004.00 200
2.49.005.00 200
2.49.010.00 198
2.49.020.00 200
2.49.030.00 198
2.49.040.00 198
2.49.070.00 160
2.49.080.00 207
2.49.090.00 201
2.49.100.00 207
2.49.105.00 207
2.49.110.00 199
2.50.370.00 156
2.50.380.00 156
2.50.501.00 156
2.50.503.00 156
2.50.780.00 157
2.50.782.00 157
2.50.788.00 157
2.50.795.00 157
2.50.845.00 157
2.50.846.00 157
2.50.847.00 157
2.50.955.00 208
2.50.956.00 208
2.50.960.00 199
2.50.965.00 208
2.51.090.00 199
2.51.092.00 207
2.51.093.00 207
2.51.094.00 153
2.51.095.00 153
2.51.096.00 153
2.51.097.00 153
2.51.112.00 152
2.51.113.00 152
2.51.114.00 152
2.51.160.00 151
2.51.161.00 151
2.51.162.00 151
2.51.163.00 151
2.51.200.00 151
2.51.201.00 151
2.51.203.00 151
2.51.208.00 151
2.51.300.00 178
2.51.302.00 178
2.51.316.00 178
2.51.430.00 153
2.51.431.00 153
2.51.433.00 153
2.51.434.00 153
2.52.070.00 159
2.52.170.00 159

2.52.270.00 158
2.52.271.00 159
2.52.272.00 159
2.52.273.00 159
2.52.274.00 201
2.52.275.00 158
2.52.277.00 201
2.52.278.00 201
2.52.279.00 201
2.52.280.00 158
2.52.285.00 160
2.52.290.00 160
2.52.305.00 160
2.52.326.00 158
2.52.350.00 158
2.52.360.00 158
2.52.432.00 159
2.52.433.00 159
2.52.437.00 159
2.52.438.00 159
2.52.508.00 144
2.52.510.00 160
2.52.524.00 144
2.52.526.00 144
2.52.527.00 144
2.52.695.00 155
2.52.696.00 155
2.52.720.00 154
2.52.721.00 154
2.52.722.00 154
2.52.723.00 154
2.52.724.00 154
2.52.725.00 154
2.52.726.00 154
2.52.727.00 154
2.52.775.00 207
2.52.776.00 207
2.52.780.00 145
2.52.781.00 145
2.52.782.00 145
2.52.784.00 154
2.52.785.00 154
2.52.793.00 178
2.52.794.00 178
2.52.841.00 155
2.52.844.00 155
2.52.853.00 144
2.52.859.00 145
2.52.865.00 145
2.52.866.00 145
2.52.868.00 153
2.52.881.00 155
2.52.884.00 155
2.52.923.00 128
2.52.940.00 182
2.52.941.00 182
2.52.966.00 153
2.52.981.00 153
2.52.992.00 128
2.53.070.00 159
2.53.305.00 160
2.53.326.00 158
2.53.350.00 158
2.53.360.00 158
2.53.478.00 145
2.53.491.00 159
2.53.492.00 159
2.53.495.00 159
2.53.496.00 159
2.55.701.00 133
2.55.704.00 133
2.55.707.00 133
2.55.708.00 133
2.55.712.00 126
2.55.714.00 126
2.55.716.00 126
2.55.718.00 126
2.55.721.00 154
2.55.722.00 154

INDEX NUMERIEK

catalogus2016_-Book-IDX.indd   556 10-04-17   13:40



557

INDEX NUMERIEK

2.55.724.00 154
2.55.726.00 154
2.55.744.00 153
2.55.746.00 153
2.55.747.00 153
2.55.748.00 153
2.55.985.00 127
2.55.987.00 127
2.55.988.00 127
2.55.990.00 127
2.56.101.00 131
2.56.103.00 131
2.56.104.00 131
2.56.105.00 131
2.56.120.00 129
2.56.121.00 129
2.56.122.00 129
2.56.123.00 129
2.56.161.00 127
2.56.163.00 127
2.56.165.00 127
2.56.168.00 127
2.56.171.00 155
2.56.172.00 155
2.56.173.00 155
2.56.221.00 155
2.56.223.00 155
2.56.227.00 155
2.56.230.00 155
2.56.241.00 128
2.56.242.00 128
2.56.243.00 128
2.56.245.00 128
2.56.268.00 128
2.56.280.00 128
2.56.380.00 126
2.56.381.00 126
2.56.388.00 126
2.56.390.00 124
2.56.391.00 126
2.56.393.00 124
2.56.397.00 124
2.56.398.00 124
2.56.406.00 131
2.56.408.00 131
2.56.410.00 131
2.56.413.00 131
2.56.424.00 131
2.56.425.00 131
2.56.427.00 131
2.56.439.00 131
2.56.473.00 125
2.56.540.00 125
2.56.541.00 125
2.56.551.00 125
2.56.553.00 125
2.56.750.00 129
2.56.753.00 129
2.56.761.00 129
2.56.762.00 129
2.56.780.00 130
2.56.781.00 130
2.56.791.00 130
2.56.812.00 130
2.56.814.00 125
2.56.815.00 125
2.56.816.00 125
2.56.823.00 133
2.56.824.00 133
2.56.827.00 133
2.56.829.00 133
2.56.840.00 130
2.56.841.00 130
2.56.842.00 130
2.56.843.00 130
2.56.852.00 125
2.56.853.00 130
2.56.854.00 130
2.56.855.00 130

2.56.857.00 130
2.57.000.00 123
2.57.005.00 123
2.57.006.00 123
2.57.007.00 123
2.57.008.00 123
2.57.009.00 123
2.57.073.00 123
2.57.075.00 123
2.57.671.00 123
2.57.672.00 123
2.57.676.00 123
2.57.678.00 123
2.57.715.00 123
2.57.900.00 133
2.57.902.00 133
2.57.903.00 133
2.57.909.00 133
2.57.961.00 130
2.57.962.00 130
2.57.963.00 130
2.57.964.00 130
2.57.990.00 126
2.57.992.00 126
2.57.993.00 126
2.57.997.00 126
2.59.201.00 117
2.59.202.00 117
2.59.203.00 117
2.59.204.00 117
2.59.206.00 117
2.59.207.00 117
2.59.208.00 117
2.59.209.00 117
2.59.960.00 232
2.59.965.00 232
2.60.047.00 180
2.60.067.00 180
2.60.093.00 208
2.60.094.00 208
2.60.099.00 201
2.60.105.00 186
2.60.115.00 185
2.60.117.00 185
2.60.125.00 186
2.60.165.00 184
2.60.167.00 184
2.60.170.00 184
2.60.174.00 185
2.60.175.00 185
2.60.177.00 185
2.60.178.00 185
2.60.185.00 185
2.60.193.00 209
2.60.201.00 209
2.60.202.00 209
2.60.205.00 209
2.60.207.00 209
2.60.208.00 209
2.60.225.00 184
2.60.227.00 184
2.60.235.00 185
2.60.237.00 185
2.60.245.00 186
2.60.247.00 186
2.60.275.00 209
2.60.277.00 209
2.60.305.00 183
2.60.307.00 183
2.60.308.00 183
2.60.309.00 183
2.60.310.00 182
2.60.311.00 182
2.60.312.00 182
2.60.315.00 182
2.60.316.00 182
2.60.318.00 178
2.60.319.00 178
2.60.320.00 178

2.60.335.00 179
2.60.337.00 179
2.60.338.00 179
2.60.339.00 179
2.60.350.00 167
2.60.351.00 167
2.60.353.00 179
2.60.355.00 163
2.60.357.00 163
2.60.363.00 165
2.60.364.00 165
2.60.367.00 172
2.60.375.00 172
2.60.405.00 171
2.60.465.00 171
2.60.552.00 171
2.60.553.00 171
2.60.554.00 171
2.60.555.00 165
2.60.557.00 165
2.60.559.00 171
2.60.565.00 204
2.60.566.00 204
2.60.585.00 183
2.60.586.00 183
2.60.592.00 164
2.60.593.00 164
2.60.594.00 164
2.60.598.00 164
2.60.599.00 164
2.60.653.00 181
2.60.654.00 181
2.60.667.00 180
2.60.668.00 180
2.60.669.00 181
2.60.670.00 181
2.60.732.00 166
2.60.757.00 166
2.60.760.00 166
2.60.761.00 166
2.60.770.00 166
2.60.775.00 166
2.60.776.00 166
2.60.860.00 169
2.60.875.00 169
2.60.878.00 172
2.60.925.00 173
2.60.962.00 168
2.60.964.00 168
2.60.966.00 168
2.60.976.00 168
2.60.977.00 168
2.60.980.00 169
2.60.981.00 169
2.60.985.00 173
2.60.986.00 173
2.60.996.00 173
2.61.354.00 167
2.61.377.00 168
2.61.395.00 163
2.61.397.00 163
2.61.595.00 164
2.61.596.00 164
2.61.597.00 164
2.61.598.00 164
2.61.599.00 164
2.61.710.00 169
2.61.715.00 169
2.61.725.00 169
2.61.726.00 167
2.61.760.00 166
2.61.761.00 166
2.61.985.00 173
2.61.986.00 173
2.62.407.00 177
2.62.423.00 206
2.62.424.00 206
2.62.425.00 206
2.62.426.00 206

2.62.428.00 177
2.62.429.00 177
2.62.436.00 176
2.62.437.00 176
2.62.447.00 174
2.62.467.00 174
2.62.706.00 175
2.62.708.00 175
2.62.710.00 175
2.62.725.00 175
2.63.151.00 231
2.64.130.00 229
2.64.170.00 229
2.64.190.00 229
2.64.232.00 229
2.64.242.00 229
2.64.252.00 229
2.64.285.00 230
2.64.420.00 229
2.64.542.00 227
2.64.545.00 227
2.64.551.00 227
2.64.565.00 227
2.64.570.00 227
2.64.582.00 227
2.64.592.00 229
2.64.593.00 230
2.64.593.01 230
2.64.594.00 229
2.65.482.00 225
2.65.490.00 225
2.65.640.00 97
2.65.650.00 97
2.65.662.00 97
2.65.670.00 97
2.65.682.00 97
2.65.695.00 97
2.65.696.00 97
2.65.733.00 228
2.65.750.00 231
2.65.832.50 364
2.65.870.00 364
2.65.873.00 364
2.65.875.00 364
2.65.878.00 364
2.65.885.01 364
2.65.886.01 364
2.65.892.00 365
2.65.893.01 365
2.65.900.01 366
2.65.950.00 365
2.66.102.00 226
2.66.102.20 226
2.66.110.00 220
2.66.122.00 220
2.66.142.00 220
2.66.210.00 220
2.66.222.00 220
2.66.461.00 225
2.66.510.00 224
2.66.512.00 221
2.66.513.00 221
2.66.520.00 225
2.66.522.00 225
2.66.525.00 225
2.66.546.00 221
2.66.547.00 221
2.66.555.00 226
2.66.556.00 222
2.66.560.00 221
2.66.571.00 216
2.66.605.00 216
2.66.618.00 216
2.66.662.00 217
2.66.665.00 217
2.66.675.00 218
2.66.677.00 218
2.66.684.00 217
2.66.686.00 218
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2.66.690.00 219
2.66.710.00 224
2.66.720.00 219
2.66.761.00 219
2.66.800.00 220
2.66.810.00 220
2.66.815.00 220
2.66.905.00 220
2.66.915.00 220
2.67.222.00 222
2.67.260.00 222
2.67.265.00 222
2.67.280.00 222
2.67.300.00 223
2.67.442.00 216
2.67.455.00 218
2.67.456.00 218
2.67.460.00 226
2.67.461.00 226
2.67.582.00 227
2.67.682.01 97
2.67.862.00 409
2.67.882.01 365
2.67.902.01 366
2.68.105.00 223
2.68.110.00 223
2.68.136.00 217
2.68.156.00 217
2.70.060.00 230
2.70.100.00 210
2.70.140.00 210
2.70.160.00 230
2.70.200.00 210
2.70.240.00 210
2.70.390.00 210
2.70.480.00 210
2.70.900.00 230
2.71.480.00 210
2.73.260.00 96
2.73.280.00 96
2.76.101.00 150
2.76.110.00 129
2.76.111.00 129
2.76.112.00 129
2.76.113.00 129
2.76.120.00 131
2.76.121.00 131
2.76.122.00 131
2.76.123.00 131
2.76.130.00 133
2.76.131.00 133
2.76.132.00 133
2.76.133.00 133
2.76.140.00 125
2.76.141.00 125
2.76.142.00 125
2.76.143.00 125
2.76.150.00 124
2.76.151.00 124
2.76.152.00 124
2.76.153.00 124
2.76.200.00 180
2.76.201.00 180
2.76.210.00 181
2.76.211.00 181
2.76.220.00 181
2.76.221.00 181
2.76.230.00 182
2.76.231.00 182
2.78.100.00 224
2.78.200.00 223
2.78.250.00 223
2.80.081.00 142
2.80.083.00 142
2.80.084.00 142
2.80.085.00 142
2.80.088.00 147
2.80.089.00 147
2.80.090.00 147

2.80.091.00 147
2.80.187.00 142
2.80.188.00 142
2.80.189.00 142
2.80.190.00 142
2.80.191.00 142
2.80.192.00 142
2.80.193.00 142
2.80.209.00 150
2.80.212.00 150
2.80.213.00 150
2.80.214.00 150
2.80.216.00 150
2.80.217.00 150
2.80.218.00 150
2.80.219.00 150
2.80.220.00 150
2.80.221.00 150
2.80.222.00 151
2.80.223.00 151
2.80.224.00 151
2.80.225.00 151
2.80.264.00 156
2.80.266.00 156
2.80.267.00 156
2.80.268.00 156
2.80.345.00 122
2.80.349.00 122
2.80.350.00 122
2.80.386.00 118
2.80.389.00 118
2.80.390.00 118
2.80.391.00 118
2.80.406.00 115
2.80.455.00 115
2.80.456.00 115
2.80.457.00 115
2.80.460.00 111
2.80.461.00 111
2.80.464.00 111
2.80.465.00 111
2.80.483.00 111
2.80.494.00 112
2.80.496.00 112
2.80.497.00 112
2.80.498.00 112
2.80.502.00 112
2.80.529.00 112
2.80.530.00 112
2.80.531.00 112
2.80.532.00 112
2.80.694.00 124
2.80.695.00 124
2.80.696.00 124
2.80.697.00 124
2.80.698.00 124
2.80.699.00 124
2.80.709.00 127
2.80.710.00 127
2.80.711.00 127
2.80.910.00 127
2.80.911.00 127
2.80.912.00 127
2.80.990.00 234
2.80.991.00 234
2.80.995.00 232
2.80.996.00 232
3.13.020.00 243
3.13.021.00 243
3.13.030.00 243
3.13.040.00 243
3.13.060.00 243
3.13.065.00 244
3.13.070.00 244
3.13.075.00 250
3.13.080.00 243
3.13.110.00 244
3.13.115.00 244
3.13.150.00 245

3.13.180.00 251
3.13.240.00 256
3.13.270.00 253
3.13.270.50 253
3.13.300.00 253
3.13.300.50 253
3.13.401.00 256
3.13.900.00 245
3.16.100.55 256
3.16.101.00 256
3.16.102.00 256
3.16.103.00 256
3.16.100.75 249
3.16.160.00 249
3.16.585.00 265
3.16.595.00 265
3.16.609.00 266
3.16.612.00 266
3.16.616.00 266
3.16.616.10 266
3.16.617.00 266
3.16.620.00 266
3.16.621.00 266
3.16.666.00 267
3.16.686.00 265
3.16.688.00 265
3.16.691.00 266
3.16.695.00 266
3.16.698.00 267
3.16.790.00 266
3.16.825.00 266
3.17.000.00 262
3.17.001.00 262
3.17.002.00 263
3.17.003.00 264
3.17.004.00 264
3.17.005.00 263
3.17.006.00 262
3.17.007.00 263
3.17.008.00 264
3.17.011.00 262
3.17.012.00 263
3.17.013.00 263
3.17.015.00 264
3.17.015.10 264
3.17.016.00 262
3.17.017.00 263
3.17.018.00 263
3.17.021.00 262
3.17.022.00 263
3.17.023.00 263
3.17.025.00 264
3.17.025.10 264
3.17.026.00 262
3.17.027.00 263
3.17.028.00 263, 264
3.17.030.00 264
3.17.035.00 264
3.17.040.00 264
3.17.040.10 264
3.17.085.00 268
3.17.086.00 268
3.17.090.00 268
3.17.091.00 268
3.17.092.00 268
3.17.093.00 268
3.17.095.00 268
3.17.096.00 268
3.17.099.00 268
3.17.205.00 248
3.17.208.00 256
3.17.210.00 248
3.17.211.00 250
3.17.215.00 248
3.17.219.00 256
3.17.224.00 256
3.17.236.00 254
3.17.238.00 254
3.17.239.00 254

3.17.242.00 248
3.17.243.00 248
3.17.246.00 250
3.17.358.00 262
3.17.359.00 262
3.17.362.00 262
3.17.363.00 262
3.18.611.00 265
3.18.611.50 265
3.18.612.00 265
3.18.613.00 265
3.18.613.50 265
3.18.614.00 265
3.18.640.00 247
3.18.640.10 247
3.18.640.90 251
3.18.644.10 247
3.18.645.10 247
3.18.660.00 253
3.18.670.00 254
3.18.680.00 254
3.18.682.50 254
3.18.690.00 245
3.18.706.00 255
3.18.745.00 255
3.18.770.00 245
3.18.770.50 245
3.18.772.50 255
3.18.775.00 255
3.18.780.00 245
3.18.780.10 245
3.18.780.90 251
3.18.781.20 245
3.18.782.50 255
3.18.785.00 255
3.18.791.00 247
3.18.792.00 255
3.18.793.00 255
3.19.010.10 260
3.19.011.10 260
3.19.016.10 260
3.19.019.10 260
3.19.030.00 269, 270
3.19.350.00 259
3.19.356.00 259
3.19.359.00 259
3.19.360.00 259
3.19.366.00 259
3.19.369.00 259
3.19.370.00 259
3.19.376.00 259
3.19.379.00 259
3.19.380.00 259
3.19.386.00 259
3.19.389.00 259
3.19.390.00 260
3.19.396.00 260
3.19.399.00 260
3.19.400.00 261
3.19.401.00 261
3.19.406.00 261
3.19.500.00 261
3.19.609.00 261
3.19.700.10 260
3.19.701.10 260
3.19.703.10 260
3.19.706.10 260
3.19.709.10 261
3.19.709.20 269, 270
3.19.900.10 260
3.19.901.10 260
3.19.903.10 260
3.19.906.10 260
3.19.909.10 261
3.19.925.00 261
3.19.929.00 261
3.19.945.00 400
3.19.950.00 400
3.20.306.01 267
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3.20.306.02 267
3.20.306.11 267
3.20.306.12 267
3.20.309.00 269
3.20.309.50 269
3.20.310.00 270
3.20.311.00 267
3.20.311.90 267
3.20.314.00 270
3.20.407.07 269
3.20.407.08 269
3.20.407.58 269
3.20.420.00 267
3.20.421.00 267
3.20.422.00 267
3.20.423.00 267
3.25.434.00 249
3.25.438.00 249
3.25.439.00 249
3.26.135.00 249
3.26.145.00 251
3.26.155.00 249
3.28.260.00 257
3.29.030.00 244
3.29.035.00 244
3.29.310.00 253
3.29.311.00 253
3.78.010.00 243
3.78.015.00 243
3.78.020.00 243
3.78.025.00 250
3.78.100.00 257
3.78.120.00 257
3.78.200.00 257
3.78.210.00 257
3.78.220.00 257
3.78.300.00 257
3.78.310.00 257
3.78.320.00 257
3.79.001.00 244
3.79.005.00 245
4.05.051.00 228
4.05.100.00 294
4.05.271.00 282
4.05.272.00 288
4.05.273.00 288
4.05.274.00 293
4.05.421.00 283
4.05.431.00 289
4.05.610.00 279
4.05.620.00 283
4.05.621.00 283
4.05.621.10 283
4.05.634.00 289
4.05.634.10 289
4.14.205.00 318
4.14.240.05 318
4.14.240.10 318
4.14.250.00 318
4.14.250.10 318
4.14.253.00 318
4.14.280.00 318
4.14.301.00 296
4.14.302.00 296
4.14.303.00 296
4.14.304.10 301
4.14.304.20 301
4.14.304.30 301
4.14.308.10 299
4.14.308.20 299
4.14.308.30 299
4.14.309.10 296
4.14.309.20 296
4.14.309.30 296
4.14.400.00 319
4.17.250.00 297
4.17.260.00 298
4.17.370.00 311
4.17.375.00 312

4.17.400.00 299
4.17.505.00 315
4.17.507.00 316
4.17.510.00 302
4.17.515.00 302
4.17.520.00 302
4.17.530.00 302
4.17.535.00 302
4.17.540.00 302
4.17.545.00 302
4.17.547.00 302
4.17.570.00 303
4.17.570.10 303
4.17.575.00 303
4.17.576.00 303
4.17.580.00 303
4.18.000.00 305
4.18.005.00 309
4.18.010.00 308
4.18.015.00 307
4.18.020.00 308
4.18.025.00 307
4.18.030.00 308
4.18.173.00 309
4.18.175.00 309
4.18.184.00 309
4.18.245.00 307
4.18.255.00 307
4.18.285.00 307
4.18.295.00 305
4.18.305.00 307
4.18.325.00 308
4.18.375.00 308
4.18.380.00 308
4.18.625.00 305
4.18.630.00 307
4.18.635.00 309
4.18.650.00 307
4.18.651.00 309
4.18.652.00 305
4.18.655.00 307
4.18.656.00 307
4.18.658.00 307
4.18.670.00 307
4.18.681.00 309
4.18.685.00 309
4.18.686.00 309
4.18.695.00 309
4.30.130.00 315
4.30.145.00 315
4.35.020.00 315
4.35.021.00 315
4.35.022.00 315
4.35.110.00 316
4.35.111.00 316
4.38.000.00 314
4.38.015.00 314
4.38.500.00 314
4.38.501.00 315
4.38.564.00 314
4.40.315.00 316
4.70.221.00 286
4.70.231.00 292
4.70.231.20 292
4.70.731.20 291
4.79.003.00 284
4.79.004.00 289
4.79.007.00 285
4.79.008.00 291
4.79.010.00 285
4.81.100.00 294
4.82.360.00 282
4.82.365.00 282
4.82.380.00 281
4.82.385.00 281
4.82.400.00 286
4.82.405.00 286
4.82.435.00 287
4.82.485.00 287

4.82.495.00 287
4.82.505.00 292
4.82.555.00 292
4.83.105.00 288
4.83.205.00 293
4.83.305.00 287
4.83.405.00 293
4.83.505.00 293
4.85.102.00 295
4.85.120.00 295
4.85.174.00 295
4.85.230.00 295
4.85.430.00 295
4.85.904.00 295
4.85.984.00 295
4.87.001.00 298
4.87.002.00 298
4.87.003.00 298
4.87.004.00 298
4.87.005.00 298
4.87.006.00 298
4.88.001.00 298
4.88.002.00 298
4.88.003.00 298
4.88.060.00 304
4.88.070.00 304
4.88.080.00 304
4.88.090.00 312
4.88.093.00 312
4.88.095.00 312
4.88.100.00 306
4.88.200.00 306
4.88.500.00 306
4.88.900.00 306
4.89.001.00 301
4.89.002.00 301
4.89.003.00 301
4.89.010.00 305
4.89.020.00 305
4.89.030.00 305
4.89.100.00 306
4.89.120.00 309
4.89.200.00 306
4.89.230.00 309
4.89.400.00 306
4.89.430.00 309
4.89.600.00 306
4.89.730.00 309
4.90.106.00 311
4.90.140.00 311
4.90.200.00 310
4.90.201.00 316
4.90.501.00 310
4.90.502.00 310
4.90.603.00 311
4.92.125.00 304
4.92.128.00 304
4.92.135.00 304
4.92.138.00 304
4.94.251.00 295
4.94.255.00 295
4.94.277.00 295
4.94.279.00 295
4.95.125.00 308
4.95.535.00 308
4.95.911.00 304
4.95.925.00 304
4.95.935.00 304
4.96.001.00 306
4.96.002.00 306
4.96.035.00 304
4.96.038.00 304
4.96.051.00 306
4.96.055.00 306
4.96.057.00 306
4.96.059.00 306
4.96.096.00 308
4.96.098.00 308
4.96.099.00 308

4.96.100.00 296
4.96.200.00 296
4.96.300.00 296
4.96.501.00 296
4.96.502.00 296
4.96.503.00 296
4.96.504.00 297
4.96.505.00 297
4.96.506.00 297
4.96.700.00 301
4.96.800.00 301
4.96.885.00 310
4.96.900.00 301
4.97.002.00 297
4.97.003.00 297
4.97.501.00 297
4.97.502.00 297
4.97.503.00 297
4.97.907.00 301
4.98.310.00 279
4.98.312.00 279
4.98.320.00 284
4.98.322.00 284
4.98.710.00 279
4.98.810.00 283
4.98.812.00 280
4.98.822.00 284
4.98.825.00 284
4.98.833.00 289
4.98.835.09 289
4.99.310.00 280
4.99.312.00 281
4.99.320.00 285
4.99.322.00 285
4.99.330.00 291
4.99.332.00 291
4.99.422.00 286
4.99.432.00 291
4.99.913.00 280
4.99.914.00 280
4.99.925.00 285
4.99.928.00 285
5.00.035.00 370
5.00.056.00 374
5.00.066.00 370
5.00.126.00 368
5.00.127.00 368
5.00.128.00 368
5.00.129.00 368
5.00.131.00 368
5.11.714.00 334
5.11.880.00 344
5.11.890.00 344
5.11.925.00 354
5.11.930.00 354
5.11.931.00 354
5.11.936.00 355
5.12.035.00 331
5.12.044.00 331
5.12.066.00 332
5.12.077.00 331
5.12.082.00 332
5.12.092.00 331
5.12.105.00 332
5.12.106.00 332
5.12.107.00 340
5.12.108.00 340
5.12.135.00 351
5.12.140.00 341
5.12.162.00 355
5.12.171.00 341
5.12.172.00 341
5.12.327.00 341
5.12.332.00 332
5.12.337.00 332
5.12.352.00 341
5.12.435.00 346
5.12.440.00 346
5.12.600.00 355

INDEX NUMERIEK

catalogus2016_-Book-IDX.indd   559 10-04-17   13:40



560

INDEX NUMERIEK

5.13.201.00 346
5.13.203.00 346
5.13.204.00 346
5.13.305.00 346
5.13.515.00 334
5.13.540.00 334
5.13.590.00 345
5.13.591.00 345
5.13.592.00 345
5.13.630.00 334
5.13.635.00 334
5.13.690.00 335
5.13.691.00 335
5.13.730.00 334
5.13.740.00 345
5.13.741.00 345
5.13.745.00 334
5.13.750.00 345
5.13.751.00 345
5.13.752.00 345
5.13.755.00 345
5.13.756.00 345
5.13.850.00 345
5.13.851.00 345
5.13.865.00 345
5.13.866.00 345
5.14.010.00 347
5.14.015.00 347
5.14.020.00 348
5.14.025.00 347
5.14.030.00 347
5.14.035.00 347
5.14.040.00 347
5.14.045.00 348
5.14.050.00 347
5.14.055.00 347
5.14.060.00 330
5.14.095.00 330
5.14.100.00 348
5.14.115.00 348
5.14.130.00 348
5.14.145.00 348
5.14.160.00 330
5.14.165.00 330
5.14.175.00 348
5.14.190.00 330
5.14.225.00 330
5.15.225.00 361
5.15.459.00 361
5.15.469.00 360
5.25.111.00 356
5.25.132.00 360
5.26.225.00 356
5.26.230.00 360
5.30.030.00 357
5.30.102.00 360
5.30.103.00 360
5.30.104.00 360
5.30.109.00 356
5.30.201.00 356
5.30.213.00 356
5.30.219.00 357
5.30.230.00 357
5.30.298.00 356
5.38.114.00 356
5.38.214.00 356
5.46.140.00 363
5.47.245.00 349
5.47.250.00 362
5.47.270.00 362
5.47.275.00 362
5.47.295.00 362
5.47.715.00 351
5.47.740.00 349
5.47.754.00 349
5.50.030.00 359
5.50.040.00 359
5.50.050.00 359
5.50.060.00 359

5.50.220.00 359
5.53.070.00 361
5.53.080.00 361
5.53.325.00 361
5.54.250.00 357
5.54.255.00 357
5.55.050.00 359
5.56.220.00 366
5.59.010.00 372
5.59.020.00 372
5.59.030.35 372
5.59.050.00 372
5.59.060.00 372
5.61.250.00 367
5.61.260.00 367
5.61.360.00 368
5.61.365.00 367
5.61.376.00 367
5.61.377.00 367
5.61.480.00 369
5.61.482.00 369
5.61.525.00 369
5.61.545.00 369
5.63.090.00 372
5.63.145.00 363
5.63.155.00 363
5.63.280.00 363
5.63.290.00 363
5.63.990.00 366
5.69.080.00 373
5.69.100.00 374
5.69.110.00 373
5.69.115.00 373
5.69.130.00 373
5.69.134.00 373
5.69.140.00 373
5.69.144.00 373
5.69.160.00 374
5.69.170.00 374
5.69.180.00 374
5.69.732.00 370
5.69.734.00 370
5.69.736.00 370
5.69.738.00 370
5.69.748.00 370
5.69.750.00 370
5.69.990.00 371
5.69.995.00 371
5.69.996.00 371
5.69.997.00 371
5.73.055.00 342
5.73.110.00 330
5.73.140.00 342
5.73.235.00 351
5.73.250.00 342
5.73.420.00 343
5.73.425.00 343
5.74.055.00 342
5.74.140.00 342
5.74.205.00 342
5.74.243.00 335
5.74.250.00 342
5.74.300.00 343
5.75.150.00 335
5.75.689.00 344
5.75.690.00 344
5.75.695.00 344
5.75.700.00 344
5.75.705.00 344
5.75.710.00 343
5.75.715.00 343
5.75.720.00 355
5.75.725.00 329
5.75.730.00 344
5.76.010.00 353
5.76.015.00 353
5.76.050.00 353
5.76.055.00 353
5.80.001.00 349

5.80.002.00 349
5.80.003.00 349
5.80.004.00 349
5.80.010.00 335
5.82.130.00 333
5.82.132.00 333
5.82.235.00 351
5.82.515.00 350
5.82.525.00 350
5.82.526.00 350
5.82.535.00 350
5.82.540.00 350
5.82.545.00 350
5.82.550.00 350
5.82.555.00 350
5.83.300.00 332
5.83.302.00 332
5.83.310.00 336
5.83.320.00 336
5.83.322.00 336
5.83.330.00 336
5.83.332.00 336
5.83.340.00 333
5.83.342.00 333
5.83.360.00 331
5.83.370.00 331
5.83.372.00 331
5.83.400.00 337
5.83.402.00 337
5.83.450.00 333
5.83.470.00 337
5.83.472.00 337
5.83.550.00 337
5.83.552.00 337
5.83.590.00 329
5.83.600.00 340
5.83.610.00 340
5.83.620.00 333
5.83.622.00 333
5.83.650.00 329
5.83.652.00 329
5.83.660.00 329
5.92.130.00 339
5.92.150.00 354
5.92.160.00 339
5.92.162.00 339
5.92.260.00 339
5.92.271.00 354
5.93.060.00 353
5.93.070.00 353
5.93.300.00 332
5.93.302.00 332
5.93.310.00 336
5.93.320.00 336
5.93.322.00 336
5.93.330.00 336
5.93.332.00 336
5.93.340.00 333
5.93.342.00 333
5.93.440.00 333
5.93.460.00 339
5.93.470.00 337
5.93.472.00 337
5.93.480.00 337
5.93.482.00 337
5.93.520.00 336
5.93.522.00 336
5.93.540.00 336
5.93.542.00 336
5.93.550.00 337
5.93.552.00 337
5.93.571.00 340
5.93.590.00 329
5.93.600.00 340
5.93.610.00 340
5.93.630.00 329
5.93.632.00 329
5.99.150.00 340
5.99.152.00 340

6.13.020.00 404
6.13.021.00 404
6.16.001.00 389
6.16.003.00 389
6.16.004.00 389
6.16.006.00 389
6.16.050.00 392
6.16.050.10 392
6.16.050.20 392
6.16.050.40 392
6.16.093.00 390
6.16.094.00 390
6.16.096.00 390
6.16.098.00 390
6.16.101.00 390
6.16.102.00 390
6.16.108.00 390
6.16.112.00 390
6.16.115.80 390
6.16.115.85 390
6.16.118.00 385
6.16.118.10 385
6.16.118.20 385
6.16.118.40 385
6.16.180.00 391
6.16.185.00 391
6.16.192.00 391
6.16.195.00 391
6.16.200.00 391
6.16.205.00 391
6.16.208.00 391
6.16.212.00 391
6.16.220.00 392
6.16.260.00 391
6.16.265.00 391
6.16.272.00 391
6.16.278.00 391
6.16.280.00 391
6.16.285.00 391
6.16.288.00 391
6.16.292.00 391
6.16.452.00 392
6.16.463.00 463
6.16.464.10 463
6.16.464.15 463
6.16.574.00 399
6.16.582.00 399
6.16.818.00 393
6.16.856.00 392
6.16.857.00 392
6.16.860.00 385
6.16.860.10 385
6.16.860.30 385
6.16.860.40 385
6.16.861.00 385
6.16.861.10 385
6.16.861.20 385
6.16.861.40 385
6.16.863.00 386
6.16.863.10 386
6.16.863.30 386
6.16.863.40 386
6.16.865.00 387
6.16.865.20 387
6.16.865.40 387
6.16.865.50 387
6.16.866.00 386
6.16.866.10 386
6.16.866.40 386
6.16.866.70 386
6.16.867.00 387
6.16.867.10 387
6.16.867.40 387
6.16.867.70 387
6.16.871.00 387
6.16.871.10 387
6.16.871.40 387
6.16.871.50 387
6.16.873.01 386
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6.16.874.00 389
6.16.874.10 389
6.16.874.20 389
6.16.874.40 389
6.16.875.00 389
6.16.875.10 389
6.16.875.20 389
6.16.875.40 389
6.16.876.00 389
6.16.876.10 389
6.16.876.20 389
6.16.876.40 389
6.16.889.00 403
6.16.889.20 403
6.16.889.40 403
6.16.889.60 403
6.19.250.00 464
6.19.270.00 465
6.19.350.00 465
6.19.451.00 465
6.19.452.00 465
6.19.708.00 466
6.24.007.00 395
6.24.030.00 395
6.24.032.00 395
6.24.032.10 395
6.24.035.00 406
6.24.036.00 406
6.24.045.00 395
6.24.050.00 395
6.24.051.00 395
6.24.060.00 399
6.24.065.00 397
6.24.066.00 397
6.24.067.00 397
6.24.070.00 399
6.24.223.00 400
6.24.280.00 400
6.24.510.00 398
6.24.538.00 398
6.24.539.00 398
6.24.541.00 398
6.24.542.00 399
6.24.543.00 399
6.24.600.00 396
6.24.630.00 394
6.24.635.00 393
6.24.636.00 393
6.24.709.00 396
6.24.710.00 396
6.24.741.00 396
6.24.790.00 393
6.32.010.01 408
6.32.010.11 408
6.32.018.01 408
6.32.022.01 408
6.32.025.01 408
6.32.030.00 408
6.32.061.00 408
6.32.062.00 408
6.32.063.00 408
6.32.071.10 409
6.32.072.10 409
6.32.080.00 409
6.32.081.00 409
6.32.090.00 409
6.32.102.00 409
6.32.250.00 407
6.32.350.00 407
6.32.383.00 407
6.32.430.00 406
6.32.431.00 406
6.32.432.00 406
6.32.433.00 406
6.32.470.00 406
6.32.482.00 407
6.32.483.00 202
6.32.484.00 406
6.32.485.00 406

6.32.547.00 405
6.32.548.00 405
6.32.550.00 404
6.32.551.00 404
6.32.561.00 404
6.32.563.00 404
6.32.570.00 405
6.32.601.05 405
6.32.610.00 405
6.32.650.00 404
6.32.760.00 161
6.32.770.00 202
6.32.771.00 202
6.32.774.00 202
6.70.010.00 383
6.70.010.22 383
6.70.011.00 383
6.70.015.00 383
6.70.100.00 384
6.70.105.00 384
6.70.106.00 384
6.70.112.00 384
6.70.250.00 404
6.70.251.00 404
6.70.270.00 404
6.70.271.00 404
6.70.310.00 384
6.70.311.00 384
6.70.313.00 384
6.70.314.00 384
6.70.320.00 384
6.70.321.00 384
6.70.322.00 384
6.70.323.00 384
6.70.350.00 403
6.70.352.00 403
6.70.353.00 403
6.70.354.00 403
6.70.370.00 384
6.70.371.00 384
6.70.372.00 384
6.78.000.00 383
6.78.001.00 383
6.78.002.00 383
6.78.003.00 383
6.78.050.00 383
6.78.051.00 383
6.78.052.00 383
6.78.053.00 383
6.78.070.00 383
6.78.071.00 383
6.78.072.00 383
6.78.073.00 383
6.78.100.00 386
6.78.101.00 386
6.78.102.00 386
6.78.200.00 395
6.78.205.00 396
6.78.210.00 394
6.78.215.00 394
6.78.220.00 394
7.17.000.00 427
7.17.011.00 444
7.17.030.00 427
7.17.030.01 441
7.17.033.00 427
7.17.040.00 427
7.17.045.00 427
7.17.050.00 441
7.17.070.00 427
7.17.071.00 427
7.17.330.00 447
7.17.331.00 447
7.17.332.00 447
7.17.360.00 450
7.17.456.00 445
7.17.457.00 445
7.17.485.00 448
7.17.485.10 448

7.17.485.20 448
7.17.490.00 448
7.17.491.00 448
7.17.492.00 448
7.17.510.00 450
7.17.533.00 450
7.17.533.10 450
7.17.555.00 450
7.17.561.00 452
7.17.562.00 448
7.17.563.00 448
7.17.564.00 448
7.17.565.00 449
7.17.566.00 449
7.17.567.00 448
7.17.569.00 448
7.17.573.00 449
7.17.576.00 449
7.17.580.00 449
7.17.584.00 449
7.17.585.00 449
7.17.587.00 449
7.17.589.00 449
7.17.596.00 449
7.17.599.00 452
7.17.599.10 452
7.17.620.00 450
7.17.730.00 452
7.25.132.00 442
7.25.137.00 442
7.25.137.10 442
7.25.180.00 442
7.25.181.00 442
7.25.182.00 442
7.25.183.00 442
7.25.214.00 442
7.25.215.00 442
7.25.215.30 442
7.25.219.00 442
7.25.222.00 442
7.25.222.10 442
7.25.222.20 442
7.25.251.00 438
7.25.252.00 438
7.25.253.00 438
7.25.254.00 438
7.25.256.00 438
7.25.257.00 438
7.25.258.00 438
7.25.259.00 438
7.25.260.00 444
7.25.262.00 439
7.25.262.10 439
7.25.262.20 439
7.25.262.30 439
7.25.263.00 439
7.25.264.00 439
7.25.264.10 439
7.25.264.20 439
7.25.265.00 439
7.25.265.10 439
7.25.265.20 439
7.25.265.30 439
7.25.266.00 440
7.25.266.20 440
7.25.266.30 440
7.25.266.40 440
7.25.267.00 440
7.25.268.00 440
7.25.269.00 441
7.25.271.00 440
7.25.271.10 440
7.25.271.20 440
7.25.273.00 445
7.25.273.10 445
7.25.274.00 441
7.25.274.10 441
7.25.275.00 441
7.25.275.10 441

7.25.275.20 441
7.25.281.00 455
7.25.288.00 453
7.25.289.00 453
7.25.290.00 454
7.25.291.00 454
7.25.292.00 454
7.25.293.00 454
7.25.330.00 427
7.25.331.00 427
7.25.332.00 427
7.25.333.00 428
7.25.334.00 428
7.25.335.00 428
7.25.336.00 428
7.25.360.00 428
7.25.361.00 428
7.25.362.00 428
7.25.363.00 428
7.25.364.00 429
7.25.364.10 429
7.25.364.20 429
7.25.380.00 429
7.25.381.00 429
7.25.382.00 429
7.25.385.00 431
7.25.386.00 431
7.25.387.00 431
7.25.389.30 452
7.25.389.50 452
7.25.390.00 431
7.25.432.00 429
7.25.433.00 429
7.25.434.00 429
7.25.434.10 429
7.25.434.20 429
7.25.452.00 430
7.25.453.00 430
7.25.456.00 430
7.25.456.10 430
7.25.456.20 430
7.25.456.30 430
7.25.469.00 457
7.25.490.00 430
7.25.511.00 430
7.25.513.00 430
7.25.513.10 430
7.25.513.20 430
7.25.513.30 430
7.25.514.00 431
7.25.514.10 431
7.25.514.20 431
7.25.515.00 435
7.25.515.10 435
7.25.515.30 435
7.25.517.00 431
7.25.517.10 431
7.25.517.20 431
7.25.517.50 431
7.25.518.00 433
7.25.518.10 433
7.25.518.20 433
7.25.518.40 433
7.25.525.00 435
7.25.525.10 435
7.25.525.20 435
7.25.526.00 433
7.25.526.10 433
7.25.526.20 433
7.25.527.00 436
7.25.527.10 436
7.25.528.00 436
7.25.528.10 436
7.25.529.00 437
7.25.529.10 437
7.25.545.00 438
7.25.551.00 433
7.25.555.00 434
7.25.572.00 433
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7.25.572.10 433
7.25.572.20 433
7.25.573.00 433
7.25.575.10 436
7.25.575.25 436
7.25.575.30 436
7.25.575.45 436
7.25.585.00 434
7.25.586.00 434
7.25.587.00 434
7.25.587.10 434
7.25.587.20 434
7.25.587.30 434
7.25.588.00 435
7.25.589.00 435
7.25.591.00 435
7.25.592.00 435
7.25.597.00 434
7.25.597.10 434
7.25.597.20 434
7.25.600.00 435
7.25.613.00 451
7.25.613.10 451
7.25.613.20 451
7.25.620.10 424
7.25.620.20 424
7.25.627.00 421
7.25.627.30 421
7.25.627.70 421
7.25.627.80 421
7.25.628.50 423
7.25.630.20 424
7.25.630.30 424
7.25.630.50 424
7.25.633.00 421
7.25.634.00 424
7.25.634.20 424
7.25.634.40 424
7.25.648.00 444
7.25.648.50 444
7.25.649.00 444
7.25.652.00 450
7.25.653.00 421
7.25.654.00 421
7.25.655.00 425
7.25.655.10 425
7.25.655.50 425
7.25.655.60 425
7.25.656.00 421
7.25.661.93 451
7.25.661.94 451
7.25.661.95 451
7.25.661.96 451
7.25.667.00 454
7.25.667.10 454
7.25.670.00 424
7.25.670.50 424
7.25.670.91 451
7.25.670.92 451
7.25.670.94 451
7.25.670.95 451
7.25.671.00 424
7.25.675.00 424
7.25.683.00 424
7.25.689.10 423
7.25.689.15 423
7.25.689.50 423
7.25.689.60 423
7.25.689.65 423
7.25.689.66 423
7.25.689.70 423
7.25.689.75 423
7.25.689.85 423
7.25.691.00 421
7.25.703.00 444
7.25.703.10 444
7.25.703.20 444
7.25.703.30 444
7.25.704.00 423

7.25.704.10 423
7.25.704.20 423
7.25.704.50 423
7.25.709.50 421
7.25.709.60 421
7.25.709.70 421
7.25.709.80 421
7.25.720.00 454
7.25.721.00 454
7.25.723.00 454
7.25.724.00 454
7.25.726.00 454
7.25.810.00 455
7.25.815.00 455
7.25.820.00 455
7.25.825.00 455
7.25.826.00 455
7.25.835.00 455
7.25.865.10 453
7.25.870.00 453
7.25.899.10 455
7.25.899.20 455
7.25.899.30 455
7.25.899.40 455
7.25.920.00 512
7.25.925.00 512
7.25.930.00 512
7.25.960.00 512
7.25.962.00 512
7.25.965.00 512
7.25.990.00 512
7.26.020.00 513
7.26.022.00 513
7.26.025.00 513
7.26.026.00 513
7.26.027.00 513
7.33.020.00 466
7.33.050.00 456
7.33.100.00 457
7.33.110.00 456
7.33.118.00 457
7.33.125.00 456
7.33.140.00 456
7.33.155.00 456
7.33.170.00 456
7.33.172.00 456
7.33.175.00 456
7.33.178.00 456
7.33.188.00 456
7.33.189.00 462
7.33.190.00 462
7.33.194.50 462
7.33.194.60 462
7.33.194.70 462
7.33.194.80 461
7.33.194.90 461
7.33.195.00 461
7.33.195.20 461
7.33.198.20 463
7.33.198.30 463
7.33.200.00 457
7.33.649.00 462
7.33.650.00 464
7.33.654.00 463
7.33.655.00 461
7.33.660.00 464
7.33.661.00 464
7.33.665.00 462
7.33.666.00 462
7.33.667.00 462
7.33.700.00 460
7.33.701.00 460
7.33.703.00 460
7.33.705.00 461
7.33.706.00 461
7.33.715.00 461
7.33.716.00 461
7.33.717.00 460
7.33.719.00 461

7.33.723.00 459
7.33.726.00 459
7.33.729.00 459
7.33.732.00 459
7.33.740.00 460
7.33.741.00 460
7.33.743.00 460
7.33.750.00 459
7.33.760.00 459
7.33.761.00 459
7.33.762.00 459
7.33.763.00 459
7.33.771.00 459
7.33.791.00 460
7.33.792.00 460
7.33.793.00 460
7.33.798.00 466
7.33.799.00 466
7.34.140.00 458
7.34.141.00 458
7.34.200.00 459
7.34.452.00 397
7.34.453.00 397
7.41.040.00 467
7.41.055.00 467
7.41.150.00 467
7.41.155.00 467
7.41.165.00 467
7.41.175.00 467
7.41.180.00 467
7.41.183.00 467
7.41.185.00 467
7.41.300.00 467
7.41.310.00 467
7.41.320.00 467
7.41.330.00 468
7.41.390.00 468
7.42.001.50 469
7.42.181.00 469
7.42.201.00 469
7.42.202.00 469
7.42.203.00 469
7.42.204.00 469
7.42.205.00 469
7.49.027.20 437
7.49.027.21 437
7.49.027.22 437
7.49.027.40 437
7.49.027.41 437
7.49.027.42 437
7.49.027.50 437
7.49.027.51 437
7.49.028.00 445
7.49.028.02 445
7.49.028.05 451
7.49.028.20 438
7.49.028.21 438
7.49.028.22 438
7.49.028.90 448
7.49.028.91 448
7.49.028.92 448
7.78.000.00 425
7.78.001.00 425
7.78.006.00 425
7.78.010.00 425
7.78.011.00 425
7.78.016.00 425
7.78.020.00 425
7.78.021.00 425
7.78.026.00 425
7.78.030.00 426
7.78.031.00 426
7.78.032.00 426
7.78.035.00 426
7.78.040.00 426
7.78.041.00 426
7.78.042.00 426
7.78.050.00 426
7.78.060.00 426

7.78.100.00 447
7.78.500.00 458
7.78.510.00 458
7.78.550.00 458
7.78.900.00 453
8.10.130.00 506
8.10.135.00 506
8.10.140.00 506
8.10.145.00 506
8.10.150.00 507
8.10.155.00 507
8.10.814.00 509
8.10.990.00 513
8.10.990.05 513
8.10.990.10 513
8.20.610.00 215
8.20.675.00 215
8.20.680.00 215
8.39.110.00 551
8.39.112.00 551
8.39.113.00 551
8.39.119.00 551
8.39.120.80 551
8.39.500.40 547
8.39.500.80 547
8.39.501.20 547
8.39.511.00 547
8.39.515.00 547
8.39.515.60 547
8.40.300.00 546
8.40.301.00 546
8.40.302.00 546
8.40.303.00 546
8.40.310.00 548
8.40.311.00 548
8.40.312.00 548
8.40.313.00 548
8.40.320.00 550
8.40.321.00 550
8.40.322.00 550
8.40.323.00 550
8.40.330.00 552
8.40.331.00 552
8.40.332.00 552
8.40.333.00 552
8.40.334.00 552
8.40.335.00 552
8.41.001.00 549
8.41.002.00 549
8.41.003.00 549
8.41.006.00 549
8.41.007.00 549
8.41.008.00 549
8.41.113.00 540
8.41.245.00 551
8.41.250.00 551
8.41.255.00 551
8.41.260.00 547
8.41.262.00 547
8.41.275.00 551
8.50.042.00 523
8.50.042.40 523
8.50.045.00 523
8.50.046.00 523
8.50.052.00 524
8.50.052.40 524
8.50.052.50 524
8.50.055.00 524
8.50.130.00 521
8.50.131.00 521
8.50.132.00 521
8.50.140.00 522
8.50.141.00 522
8.50.142.00 522
8.50.143.00 522
8.50.150.00 521
8.50.151.00 521
8.50.152.00 521
8.50.540.00 521
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8.50.541.00 521
8.50.549.00 521
8.50.550.00 521
8.50.551.00 521
8.50.602.00 524
8.50.604.00 524
8.50.604.50 524
8.50.625.00 523
8.50.950.00 524
8.50.951.00 524
8.60.000.10 519
8.60.007.00 519
8.60.022.10 519
8.60.024.00 519
8.60.070.10 373
8.60.121.00 519
8.60.122.00 519
8.60.150.10 519
8.60.151.00 519
8.60.256.00 522
8.60.257.00 522
8.60.260.25 522
8.60.263.00 522
8.60.264.00 522
8.60.267.00 522
8.60.268.00 522
8.60.273.00 523
8.60.274.00 523
8.60.310.25 523
8.60.314.00 523
8.60.315.00 523
8.60.330.25 523
8.60.400.00 525
8.60.520.00 525
8.60.521.10 525
8.60.565.00 525
8.60.570.00 525
8.60.572.00 525
8.60.573.00 525
8.60.574.00 525
8.70.006.02 497
8.70.006.03 497
8.70.006.18 497
8.70.013.49 497
8.70.013.50 497
8.70.081.00 509
8.70.195.00 509
8.70.490.00 512
8.70.501.00 512
8.70.502.00 512
8.70.505.00 512
8.70.507.00 510
8.70.509.00 513
8.70.510.00 510
8.70.511.00 507
8.70.512.00 507
8.70.550.00 509
8.70.560.00 509
8.70.590.00 509
8.70.600.00 509
8.70.611.00 510
8.70.621.00 510
8.70.622.00 510
8.74.000.00 499
8.74.005.00 499
8.74.006.00 499
8.74.008.00 499
8.74.115.00 499
8.74.130.00 499
8.74.131.00 499
8.74.132.00 499
8.74.200.00 499
8.74.204.00 499
8.74.206.00 499
8.75.605.00 233
8.75.613.00 233
8.75.614.00 233
8.75.614.10 233
8.75.614.20 233

8.75.618.00 233
8.75.619.00 233
8.75.637.00 235
8.75.740.00 235
8.75.741.00 235
8.80.945.00 236
8.80.982.00 236
8.80.986.00 236
8.80.988.00 236
8.80.991.00 236
8.80.992.00 236
8.82.689.00 485
8.82.690.00 485
8.82.691.00 485
8.82.692.00 485
8.82.693.00 492
8.82.694.00 492
8.82.695.00 492
8.82.696.00 492
8.82.713.00 491
8.82.714.00 493
8.82.715.00 494
8.82.716.00 494
8.82.717.00 491
8.82.718.00 494
8.82.746.00 479
8.82.747.00 479
8.82.748.00 479
8.82.750.00 489
8.82.751.00 489
8.82.752.00 489
8.82.753.00 487
8.82.755.00 487
8.82.756.00 489
8.82.757.00 489
8.82.758.00 489
8.82.759.00 489
8.82.760.00 489
8.82.761.00 489
8.82.762.00 477
8.82.763.00 477
8.82.764.00 477
8.82.765.00 478
8.82.766.00 478
8.82.767.00 478
8.82.768.00 478
8.82.769.00 478
8.82.770.00 478
8.82.771.00 483
8.82.772.00 483
8.82.773.00 483
8.82.774.00 487
8.82.775.00 487
8.82.776.00 487
8.82.777.00 487
8.82.778.00 489
8.82.779.00 489
8.82.780.00 489
8.82.781.00 491
8.82.782.00 491
8.82.783.00 491
8.82.784.00 493
8.82.785.00 494
8.82.786.00 494
8.83.061.00 511
8.83.066.00 511
8.84.010.00 477
8.84.011.00 477
8.84.012.00 477
8.84.013.00 478
8.84.013.01 478
8.84.014.00 478
8.84.014.01 478
8.84.050.00 486
8.84.060.00 482
8.84.061.00 482
8.84.062.00 482
8.84.063.00 482
8.84.064.00 483

8.84.080.00 481
8.84.081.00 481
8.84.082.00 481
8.84.083.00 481
8.84.084.00 481
8.84.085.00 481
8.84.101.00 483
8.84.102.00 483
8.84.111.00 486
8.84.112.00 486
8.84.120.00 490
8.84.121.00 490
8.84.122.00 490
8.84.123.00 490
8.84.150.00 484
8.84.151.00 484
8.84.152.00 484
8.84.153.00 484
8.84.170.00 486
8.84.172.00 486
8.84.174.00 487
8.84.176.00 487
8.84.177.00 487
8.84.180.00 491
8.84.182.00 491
8.84.183.00 493
8.84.184.00 493
8.84.187.00 493
8.84.190.00 494
8.85.005.00 538
8.85.006.00 538
8.85.007.00 538
8.85.008.00 538
8.85.010.00 538
8.85.011.00 538
8.85.012.00 538
8.85.013.00 538
8.85.035.00 538
8.85.036.00 538
8.85.037.00 538
8.85.038.00 538
8.85.045.00 538
8.85.046.00 538
8.85.047.00 538
8.85.048.00 538
8.85.112.00 539
8.85.125.00 539
8.86.030.00 497
8.86.040.00 497
8.86.072.00 539
8.86.076.00 539
8.86.078.00 539
8.86.079.00 540
8.86.081.00 540
8.86.081.10 540
8.86.097.00 540
8.86.106.00 540
8.86.107.00 540
8.86.186.00 98
8.86.188.00 98
8.86.221.00 502
8.86.270.00 502
8.86.309.01 503
8.86.309.11 503
8.86.309.21 503
8.86.309.31 503
8.86.309.92 504
8.86.328.10 401
8.86.328.20 401
8.86.328.40 401
8.86.328.50 401
8.86.328.70 401
8.86.328.80 401
8.86.338.00 403
8.86.338.10 403
8.86.338.20 403
8.86.338.50 403
8.86.338.60 403
8.86.338.70 403

8.86.346.00 401
8.86.346.10 401
8.86.346.20 401
8.86.346.30 401
8.86.346.60 401
8.86.452.20 501
8.86.480.00 502
8.86.538.00 501
8.86.583.00 504
8.86.650.00 500
8.86.652.00 500
8.86.653.00 501
8.86.654.00 500
8.86.655.00 500
8.86.656.00 501
8.86.657.00 504
8.86.800.00 504
8.86.801.00 502
8.93.000.00 531
8.93.005.00 531
8.93.040.00 531
8.93.115.00 528
8.93.380.00 529
8.93.410.00 529
8.93.608.00 532
8.93.610.00 532
8.93.618.00 532
8.93.620.00 532
8.93.636.00 533
8.93.637.00 533
8.93.678.00 533
8.93.679.00 533
8.94.000.00 536
8.94.001.00 536
8.94.020.00 536
8.94.021.00 536
8.94.030.00 536
8.94.031.00 536
8.94.040.00 536
8.94.041.00 536
8.94.050.00 530
8.94.052.00 531
8.94.053.00 529
8.94.057.00 530
8.94.059.00 530
8.94.061.00 531
8.94.062.00 530
8.94.068.00 531
8.94.069.00 528
8.94.070.00 524
8.94.071.00 528
8.94.072.00 528
8.94.073.00 528
8.94.074.00 528
8.94.075.00 528
8.94.076.00 529
8.94.077.00 529
8.94.078.00 529
8.94.079.00 529
8.94.081.00 530
8.94.082.00 530
8.94.083.00 530
8.94.084.00 530
8.94.085.00 530
8.94.086.00 530
8.94.087.00 530
8.94.088.00 530
8.94.089.00 530
8.94.090.00 531
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Symbolen

0105 kinderverkeersvest 186
1-laags Midirol poetsrollen 530
1-laags toiletpapier 529
1-laags vouwhanddoek 528 
2-laags handdoekrol 528
2-laags Maxirol poetsrollen 530
2-laags Midirol poetsrollen 530
2-laags toiletpapier 529
2-laags vouwhanddoek 528 
3-laags Maxirol poetsrollen 531
3M 0105 maskerreiniger 310
3M 0106 draagtas t.b.v. halfgelaatsmaskers 311
3M 1100 oordop 244
3M 1100E veiligheidsbril 436
3M 1110 oordop met koordje 244
3M 1200E veiligheidsbril 437
3M 1310 gehoorbeugel 253
3M 1900 Economy Duct tape 539
3M 2125 stoffilter P2 R 304
3M 2128 stoffilter P2 R 304
3M 2135 stoffilter P3 R 304
3M 2138 stoffilter P3 R 304
3M 2720 veiligheidsbril 437
3M 2721 veiligheidsbril 437
3M 2721 veiligheidsbril 437
3M 2740 veiligheidsbril 437
3M 2741 veiligheidsbril 437
3M 2742 veiligheidsbril 437
3M 2750 veiligheidsbril 437
3M 2751 veiligheidsbril 437
3M 2800 overzetbril 445
3M 2802 overzetbril 445
3M 2805 lasoverzetbril 451
3M 2820 veiligheidsbril 438
3M 2821 veiligheidsbril 438
3M 2822 veiligheidsbril 438
3M 2890 ruimzichtbril 448
3M 4000-serie halfgelaatsmaskers 295
3M 501 filterhouder 310
3M 502 stoffilteraansluitstuk 310
3M 5125 filterkit 308
3M 5535 filterkit 308
3M 5911 stoffilter P1 R 304
3M 5925 stoffilter P2 R 304
3M 5935 stoffilter P3 R 304
3M 6000-serie halfgelaatsmaskers 296
3M 6000-serie volgelaatsmaskers 301
3M 603 houder stoffilter 311
3M 6035 stoffilter P3 R 304
3M 6038 combinatiefilter P3 R 304
3M 6051 gas- en dampfilter A1 306
3M 6051i gas- en dampfilter A1 306
3M 6055 gas- en dampfilter A2 306
3M 6055i gas- en dampfilter A2 306
3M 6057 gas- en dampfilter A1B1E1 306
3M 6059 gas- en dampfilter A1B1E1K1 306
3M 6096 combinatiefilter A1Hg-P3 R 308
3M 6098 combinatiefilter AX-P3 R 308
3M 6099 combinatiefilter A2B2E2K2-P3 308
3M 6500 QL-serie halfgelaatsmaskers 297
3M 6500 Standaard serie halfgelaatsmaskers 296
3M 6885 vizierbeschermer volgelaatsmasker 310
3M 7000-serie halfgelaatsmaskers 297
3M 7500-serie halfgelaatsmasker 297
3M 7907S volgelaatsmasker 301
3M 8310 stofmasker FFP1 NR D 279
3M 8312 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 279
3M 8320 stofmasker FFP2 NR D 284
3M 8322 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 284
3M 8710 stofmasker FFP1 NR D 279
3M 8810 stofmasker FFP2 NR D 283
3M 8812 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 280
3M 8822 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 284
3M 8825+ stofmasker FFP2 R D met uitademventiel 284
3M 8833 stofmasker FFP3 R D met uitademventiel 289
3M 8835+ stofmasker FFP3 R D met uitademventiel 289
3M 9913 stofmasker FFP1 NR D 280
3M 9914 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 280
3M 9925 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 285

3M 9928 stofmasker FFP2 R D met uitademventiel 285
3M Aircare filtereenheid 316
3M Aura 9310+ stofmasker FFP1 NR D 280
3M Aura 9312+ stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 281
3M Aura 9320+ stofmasker FFP2 NR D 285
3M Aura 9322+ stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 285
3M Aura 9330+ stofmasker FFP3 NR D 291
3M Aura 9332+ stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 291
3M Aura 9422+ stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 286
3M Aura 9432+ stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 291
3M brillenetuis 454
3M Cubitron II Fiber 987C schuurschijf 540
3M Diamond Grade 983 reflecterende tape 539
3M E-A-R Caboflex gehoorbeugel 253
3M E-A-R Caps gehoorbeugel 253
3M E-A-R Classic dispenser 256
3M E-A-R Classic oordop 243
3M E-A-R Classic oordop met koordje 243
3M E-A-R Classic Soft oordop 243
3M E-A-R Classic Soft oordop met koordje 243
3M E-A-R One Touch Pro dispenser 256
3M E-A-R Soft Blasts oordop 243
3M E-A-R Soft detectable oordop met koordje 250
3M E-A-R Soft FX oordop 244
3M E-A-R Soft FX oordop met koordje 244
3M E-A-R Soft Yellow Neons oordop 244
3M E-A-R Soft Yellow Neons oordop met koordje 244
3M E-A-R Tracer detectable oordop met koordje 251
3M E-A-R Ultrafit oordop met koordje 245
3M Fuel veiligheidsbril 433
3M Fuel X2 veiligheidsbril 433
3M G3501 veiligheidshelm 392
3M G500 vizierhouder 463
3M Jupiter 085-00-10P motorunit 314
3M Jupiter JP-RTU-1 starterspakket 314
3M LED Light Vision veiligheidsbril 435
3M M-A2002 industriële absorptievel 549
3M Marcus Grönholm veiligheidsbril 434
3M Maxim Sport veiligheidsbril 433
3M Maxim veiligheidsbril 434
3M M-B2001 industriële absorptierol 549
3M M-B2002 industriële absorptierol 549
3M Metaliks Sport veiligheidsbril 434
3M Metaliks veiligheidsbril 434
3M M-M1001 industriële miniworst 549
3M M-M1002 industriële miniworst 549
3M M-M1003 industriële miniworst 549
3M Nassau Plus veiligheidsbril 438
3M OX 2000 overzetbril 445
3M OX 3000 overzetbril 445
3M P110 chemicaliën absorptievel 551
3M P130 chemicaliën absorptierol 551
3M P190 chemicaliën absorptierol 551
3M P200 chemicaliën absorptie miniworst 551
3M P208 chemicaliën absorptie miniworst 551
3M Peltor 5F-11 vizier 461
3M Peltor Alert Flex Headset gehoorkap 269
3M Peltor G2000DUV veiligheidshelm 389
3M Peltor G22DGU1B Combinatieset Bosbouw 464
3M Peltor G22DGU1C Combinatieset Bosbouw 465
3M Peltor G2C binnenwerk 394
3M Peltor G2D binnenwerk 393
3M Peltor G2DOR04B Combinatieset Bosbouw 465
3M Peltor G2N binnenwerk 393
3M Peltor G3000DUV veiligheidshelm 390
3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm 390
3M Peltor G3001NUV veiligheidshelm 390
3M Peltor G30MGU2B Combinatieset Bosbouw 465
3M Peltor G30MOR2B Combinatieset Bosbouw 465
3M Peltor G500 Combinatieset Bosbouw 464
3M Peltor G500 Combinatieset Industrie 464
3M Peltor H31 300 gehoorkap 261
3M Peltor H4A-300 gehoorkap 261
3M Peltor H-700N veiligheidshelm 385
3M Peltor H8 vizierhouder 463
3M Peltor HYG3 zweetband 396
3M Peltor HYG4 zweetband 396
3M Peltor Kid H510AK gehoorkap 261
3M Peltor kinriemen 395
3M Peltor LEP-100 niveau-afhankelijke oordop 245
3M Peltor LiteCom Plus Headset gehoorkap 269
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3M Peltor Lite-Com WS Bluetooth Headset gehoorkap 269
3M Peltor nekflappen 399
3M Peltor Optime I gehoorkap 260
3M Peltor Optime II gehoorkap 260
3M Peltor Optime III gehoorkap 260
3M Peltor Optime Push To Listen gehoorkap 267
3M Peltor P3EV/2 montageset 400
3M Peltor P3KV/2 montageset 400
3M Peltor Protac III gehoorkap 267
3M Peltor Protac III slim gehoorkap 267
3M Peltor V4 gaasvizieren 462
3M Peltor V4 heldere vizieren 461
3M Peltor V40 Multi Systeem 463
3M Peltor V5 viziersysteem 462
3M Peltor V6 geïntegreerde veiligheidsbril 397
3M Peltor Worktunes Pro Radio AM/FM gehoorkap 267
3M Peltor Worktunes Pro Radio FM gehoorkap 267
3M Peltor WP vizieren 463
3M Peltor WS Alert XP gehoorkap 270
3M Peltor WS Headset Bluetooth gehoorkap 270
3M Peltor X1 gehoorkap 259
3M Peltor X2 gehoorkap 259
3M Peltor X3 gehoorkap 259
3M Peltor X4 gehoorkap 259
3M Peltor X5 gehoorkap 260
3M QX1000 veiligheidsbril 436
3M QX2000 veiligheidsbril 436
3M Refine 300 veiligheidsbril 436
3M S-200+ verseluchtsysteem 316
3M Scotch 101E afplaktape 538
3M Scotch 2070 afplaktape 538
3M Scotch 2090 afplaktape 538
3M Scotch 244 Gold afplaktape 538
3M Scotch 389 Premium Duct tape 539
3M Scotch-Brite Clean & Finish CF-HP handpad 540
3M Scotch-Brite Clean & Finish CF-RL schuurrol 540
3M Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning SC-DH schijf 540
3M SecureFit SF200 veiligheidsbril 431
3M SecureFit SF400 veiligheidsbril 433
3M SK chemicaliën absorptie Spill Kit 551
3M Solus veiligheidsbril 435
3M Speedglas 100V Graphics lashelmen 469
3M Speedglas 100V lashelm 469
3M Speedglas 10V lashelm 469
3M Speedglas 9100V lashelm 469
3M T100 olie absorptierol 547
3M T12 olie absorptie miniworst 547
3M T150 olie absorptierol 547
3M T151 olie absorptievel 547
3M T156 olie absorptievel 547
3M T4 olie absorptie miniworst 547
3M T8 olie absorptie miniworst 547
3M Tora veiligheidsbril 435
3M TR-302E Versaflo motorunit 315
3M TR-315E Versaflo starterkit motorunit 314
3M TR-602E Versaflo motorunit 314
3M TSK olie absorptie Spill Kit 547
3M V1A gaasvizier 462
3M V2A vizier 462
3M Virtua veiligheidsbril 435
3M witte opbergemmer t.b.v. volgelaatsmasker 311 
4-laags Maxirol poetsrollen 531

A 

Absorptiemiddelen 545
Accessoires bedrijfskleding 231
Accessoires brillen        453
Accessoires half- en volgelaatsmaskers 310
Accessoires handschoenen 98
Accessoires valbeveiliging        493
Accessoires veiligheidshelmen      393
Ademhalingsbescherming 273
Ademluchttoestellen      317
Afbaken- en markeringssystemen 497
Afhankelijke ademhalingssystemen            313
Afzetlint geblokt 497
Aimont Artis veiligheidsschoen S3 344
Aimont Aster veiligheidsinstapper S2 335
Aimont Blue veiligheidsschoen S1P 329
Aimont Egis veiligheidsschoen S3 344

Aimont Flag veiligheidsschoen S3 343
Aimont Meina veiligheidsschoen S3 344
Aimont Napoli veiligheidsschoen S3 344
Aimont Roboris veiligheidsschoen S3 344
Aimont Sherpa veiligheidslaars S3 355
Aimont Thor veiligheidsschoen S3 343
Aimont Torino veiligheidsschoen S3 344
A-kwaliteit rundsplitlederen handschoen 39
A-kwaliteit rundsplitlederen handschoen met palmversterking 40
A-kwaliteit rundsplitlederen handschoen, zware kwaliteit 39
Alpinehelmen     401
Ankerpunten    491
Ansell AccuTech 91-325 handschoen 92
Ansell ActivArmr 43-217 lashandschoen 74
Ansell ActivArmr 80-813 handschoen 53
Ansell ActivArmr WorkGuard 43-216 lashandschoen 72
Ansell AlphaTec 58-128 handschoen 63
Ansell AlphaTec 58-270 handschoen 64
Ansell AlphaTec 58-430 handschoen 64
Ansell AlphaTec 58-435 handschoen 64
Ansell AlphaTec 58-530B handschoen 63
Ansell AlphaTec 58-530W handschoen 63
Ansell AlphaTec 58-535B handschoen 63
Ansell AlphaTec 58-535W handschoen 63
Ansell AlphaTec Aquadri 58-330 handschoen 63
Ansell AlphaTec Aquadri 58-335 handschoen 63
Ansell Astroflex handschoen 61
Ansell Barrier 02-100 handschoen 70
Ansell Bi-Colour 87-900 handschoen 62
Ansell Black Heavyweight G17K handschoen 60
Ansell ChemTek 38-514 handschoen 71
Ansell ChemTek 38-520 handschoen 71
Ansell ChemTek 38-628 handschoen 70
Ansell Crusader Flex 42-445 handschoen 76
Ansell Crusader Flex 42-474 handschoen 76
Ansell Duratouch 34-755 handschoen 93
Ansell Duzmor Plus 87-600 handschoen 62
Ansell Easy Flex 47-200 handschoen 23
Ansell Electrician E014B handschoen 85
Ansell Electrician E014Y handschoen 85
Ansell Electrician E016B handschoen 85
Ansell Electrician E016Y handschoen 85
Ansell Emperor Mediumweight ME104 handschoen 61
Ansell Emperor Mediumweight ME107 handschoen 61
Ansell Extra 87-950 handschoen 60
Ansell Extra 87-955 handschoen 60
Ansell Featherweight Plus G31H handschoen 62
Ansell Fireblade FS10 armbeschermer 95
Ansell Fireblade FS14 armbeschermer 95
Ansell Fireblade FS18 armbeschermer 95
Ansell Fireblade FS22 armbeschermer 95
Ansell Foodsure U12B handschoen 61
Ansell Gladiator 16-500 handschoen 33
Ansell Gladiator 16-650 handschoen 59
Ansell Hycron 27-600 handschoen 23
Ansell Hycron 27-602 handschoen 23
Ansell Hycron 27-607 handschoen 23
Ansell Hycron 27-805 handschoen 23
Ansell Hyd-Tuf 52-502 handschoen 25
Ansell Hyd-Tuf 52-547 handschoen 25
Ansell HyFlex 11-100 handschoen 85
Ansell HyFlex 11-200 armbeschermer 95
Ansell HyFlex 11-435 handschoen 50
Ansell HyFlex 11-500 handschoen 51
Ansell HyFlex 11-518 handschoen 46
Ansell HyFlex 11-541 handschoen 51
Ansell HyFlex 11-600 handschoen 29
Ansell HyFlex 11-601 handschoen 29
Ansell HyFlex 11-605 handschoen 29
Ansell HyFlex 11-618 handschoen 30
Ansell HyFlex 11-624 handschoen 47
Ansell HyFlex 11-625 handschoen 46
Ansell HyFlex 11-627 handschoen 46
Ansell HyFlex 11-628 handschoen 46
Ansell HyFlex 11-630 handschoen 49
Ansell HyFlex 11-638 handschoen 49
Ansell HyFlex 11-800 handschoen 16
Ansell HyFlex 11-801 handschoen 21
Ansell HyFlex 11-840 handschoen 21
Ansell HyFlex 11-925 handschoen 20
Ansell Hylite 47-400 handschoen 23
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Ansell Hylite 47-402 handschoen 23
Ansell Hylite 47-409 handschoen 23
Ansell Hynit 32-105 handschoen 25
Ansell Hynit 32-125 handschoen 25
Ansell Hynit 32-800 handschoen 25
Ansell Hynit 32-815 handschoen 25
Ansell Kevlar 70-110 armbeschermer 95
Ansell Kevlar 70-114 armbeschermer 95
Ansell Kevlar 70-118 armbeschermer 95
Ansell Kevlar 70-123 armbeschermer 95
Ansell MicroFlex 93-852 handschoen 89
Ansell MicroFlex 93-853 handschoen 89
Ansell MicroFlex 93-856 handschoen 91
Ansell Neotop 29-500 handschoen 68
Ansell NeoTouch 25-101 handschoen 93
Ansell NeoTouch 25-201 handschoen 93
Ansell Neptune Kevlar 70-215 handschoen 55
Ansell NitraSafe 28-329 handschoen 51
Ansell Nitrotough N230Y handschoen 24
Ansell Polar Grip 23-700 handschoen 80
Ansell Powerflex 80-600 handschoen 55
Ansell ProFood 79-340 handschoen 65
Ansell ProFood Safe-Knit 72-285 handschoen 55
Ansell ProFood Safe-Knit 72-286 handschoen 55
Ansell ProFood Safe-Knit 72-287 handschoen 55
Ansell ProFood Safe-Knit 72-290 armbeschermer 95
Ansell proFood Thermastat 78-110 handschoen 84
Ansell PVA 15-554 handschoen 70
Ansell Safe-Knit 59-416 armbeschermer 96
Ansell Scorpio 08-352 handschoen 68
Ansell Scorpio 08-354 handschoen 68
Ansell Scorpio 09-430 handschoen 68
Ansell Scorpio 09-922 handschoen 68
Ansell Scorpio 09-924 handschoen 68
Ansell Scorpio 09-928 handschoen 68
Ansell Sensilite 48-130 handschoen 85
Ansell Snorkel 04-414 handschoen 56
Ansell Sol-Knit 39-122 handschoen 65
Ansell Sol-Knit 39-124 handschoen 65
Ansell Sol-Vex 37-185 handschoen 64
Ansell Sol-Vex 37-675 handschoen 64
Ansell Sol-Vex 37-676 handschoen 64
Ansell Sol-Vex 37-695 handschoen 64
Ansell Sol-Vex 37-900 handschoen 65
Ansell Suregrip G04Y handschoen 61
Ansell Therm-A-Knit 78-101 handschoen 84
Ansell TouchNTuff 69-210 handschoen 92
Ansell TouchNTuff 69-318 handschoen 92
Ansell TouchNTuff 92-500 handschoen 88
Ansell TouchNTuff 92-600 handschoen 88
Ansell TouchNTuff 92-605 handschoen 88
Ansell TouchNTuff 92-665 handschoen 89
Ansell TouchNTuff 92-670 handschoen 89
Ansell TouchNTuff 93-250 handschoen 89
Ansell Universal Plus 87-650 handschoen 62
Ansell Universal Plus 87-665 handschoen 62
Ansell VersaTouch 37-501 handschoen 65
Ansell VersaTouch 37-520 handschoen 67
Ansell VersaTouch 87-195 handschoen 60
Ansell VersaTouch Insulator 78-103 handschoen 84
Ansell VersaTouch Insulator 78-203 handschoen 84
Ansell VibraGuard 07-111 handschoen 86
Ansell VibraGuard 07-112 handschoen 86
Ansell Winter Monkey Grip 23-191 handschoen 81
Ansell Winter Monkey Grip 23-193 handschoen 81
Arm- en handbescherming    9
Armbescherming           95
ARO 1590 veiligheidsklomp SB 363
ARO 335 veiligheidsklomp S3 363
ARO 381 veiligheidsklomp S2 363
Asadi badslipper 366

B 

Baardmasker 409
Bama Alu Therm Airtech inlegzool 371
Bama Deo Active inlegzool 371
Bama Famoos Mos inlegzool 371
Bama laarssok 369
Bama ledervet 373
Bama Primus Extra inlegzool 371

Bama Shoe Fresh spray 373
Bama Sokkets Extra laarssok 369
Bama uitsmeerborstel 373
Baret model haarnet met klep 408
Baret model pannenkoek 408
Baret model wokkel 408
Baret model wokkel detectable 408
Barikos oogspoelfles 512
Bata ACT104 veiligheidsschoen S2 334
Bata ACT109 veiligheidsschoen S2 334
Bata ACT119 veiligheidsschoen S3 345
Bata ACT127 veiligheidsschoen S2 334
Bata ACT128 veiligheidsschoen S2 334
Bata ACT144 veiligheidsinstapper S2 335
Bata Cool MS 2 sok 367
Bata PWR307 veiligheidsschoen S2 334
Bata PWR309 veiligheidsschoen S3 345
Bata PWR310 veiligheidsschoen S2 334
Bata PWR311 veiligheidsschoen S3 345
Bata PWR312 veiligheidsschoen S3 345
Bata PWR315 veiligheidsschoen S3 345
Bata PWR318 veiligheidsschoen S3 345
Bata Sigrafil veter rond 120 cm 370
Bata Sigrafil veter rond 90 cm 370
Bata Thermo HM 1 sok 368
Bata Thermo MS 3 sok 367
Bata Traxx 92 veiligheidsschoen S2 334
Bata veter rond 120 cm 370
Bata veter rond 90 cm 370
Bedrijfskleding  101
Been- en voetbescherming 323
Beenbeschermer 372
Bezoekersjas polyethyleen 18 mu 225
Bezoekersjas polyethyleen 25 mu 225
Bezoekersjas polypropyleen 225
Bickz 201 veiligheidsschoen S3 346
Bickz 203 veiligheidsschoen S3 346
Bickz 204 veiligheidsschoen S3 346
Bickz 305 veiligheidsschoen S3 346
Bilsom 303L oordop 249
Bilsom 304L oordop met koordje 249
Blåkläder 1091 broek 115
Blåkläder 1502 1370 korte broek 122
Blåkläder 1503 broek 111
Blåkläder 1525 broek 111
Blåkläder 1530 1860 broek 112
Blåkläder 1532 1860 broek 112
Blåkläder 1534 1310 korte broek 122
Blåkläder 1570 1860 broek 112
Blåkläder 2305 veiligheidsschoen S3 349
Blåkläder 2310 veiligheidsschoen S3 349
Blåkläder 2419 Asfalt veiligheidsschoen S2 335
Blåkläder 2610 Amerikaanse overall 118
Blåkläder 3364 sweater 124
Blåkläder 3365 sweater 124
Blåkläder 3370 polosweater 127
Blåkläder 3399 hooded sweater 127
Blåkläder 3801 bodywarmer 156
Blåkläder 4000 kniestukken 234
Blåkläder 4003 riem 232
Blåkläder 4004 riem 232
Blåkläder 4018 kniestukken 234
Blåkläder 4800 jas 142
Blåkläder 4805 pilotjack 147
Blåkläder 4886 jas 142
Blåkläder 4890 jack 142
Blåkläder 4930 softshell jas 150
Blåkläder 4949 softshell jas 150
Blåkläder 4951 softshell jas 150
Blåkläder 4952 softshell jas 151
Blåkläder X1500 1370 broek 115
Blusdeken 180x120 cm 511
Blusdeken 180x180 cm 511
Blusdekens          511
Bollé Atom ruimzichtbril 448
Bollé Axis veiligheidsbril 430
Bollé B272 veiligheidsbril 430
Bollé B401 dispenser met 200 reinigingsdoekjes 455
Bollé B411 schoonmaakspray 250 ml 455
Bollé B500 dispenser met 500 reinigingsdoekjes 455
Bollé Bandido veiligheidsbril 429
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Bollé BL20PI gelaatsscherm 457
Bollé Bollé B402 schoonmaakspray 500 ml 455
Bollé brillenetuis 454
Bollé Cobra TPR veiligheidsbril 431
Bollé Contour Metaal veiligheidsbril 431
Bollé Contour veiligheidsbril 430
Bollé IRI-S veiligheidsbril 427
Bollé IRI-S veiligheidsbril met leesgedeelte 428
Bollé Pilot ruimzichtbril 448
Bollé Rush veiligheidsbril 428
Bollé Rush+ veiligheidsbril 429
Bollé Silium veiligheidsbril 429
Bollé Silium+ veiligheidsbril 429
Bollé Slam lasbril 452
Bollé Slam veiligheidsbril 431
Bollé SPHÈRE gelaatsscherm 457
Bollé Super Nylsun veiligheidsbril 427
Bollé Tracker veiligheidsbril 427
Bollé Viper veiligheidsbril 430
Bollé Volt VOLTV lashelm 468
Bonte poetslappen flanel 536
Bonte tricot poetslappen 536
Bosbouwkleding 212
Bram’s Paris Brad 2.353/A54 spijkeroverhemd 123
Bram’s Paris Dylan 1.3700/A50 spijkerbroek 116
Bram’s Paris Elton 3.3095/A51 spijkerjack 116
Bram’s Paris Lisa 1.4350/R12 spijkerbroek 117
Bram’s Paris Mike 1.3311/A50 spijkerbroek 117
Bram’s Paris Sander 1.3590/A82 spijkerbroek 116
Brandweerlaarzen        362
Bricker stratenmakershandschoen 33
Bright Star 2618 zaklamp 501
Bright Star Worksafe 2217 zaklamp 502
Brillen   421
Broek 100% katoen 116
Buikschort nerfleder 230
Buikschort splitleder 230

C 

Cederroth 235 ml oogspoelfles 512
Cederroth 390100 First Aid Kit Small 507
Cederroth 390101 First Aid Kit Medium 507
Cederroth 490920 eerstehulpstation 509
Cederroth Burn Gel spray 510
Cederroth oog & wond spray 510
Cederroth oogspoelfles 512
Cederroth oogspoelstation 513
Chemicaliën absorptiemiddelen   550
Chemisch bestendige disposable kleding   216
Chemisch bestendige kleding 211
Combinatiesets  464
Commandotrui 128
Coolvest Industry watergevuld 231

D 

Deb Stoko Estesol Hair & Body huidreiniger 522
Deb Stoko Estesol Lotion handreiniger 521
Deb Stoko Estesol Lotion Pure handreiniger 521
Deb Stoko Kresto Classic handreiniger 523
Deb Stoko Kresto Special Ultra handreiniger 523
Deb Stoko Refresh Clear Foam zeep 521
Deb Stoko Refresh Original Foam zeep 521
Deb Stoko Solopol Classic Extra handreiniger 523
Deb Stoko Solopol Classic handreiniger 522
Deb Stoko Solopol Classic Pure handreiniger 522
Deb Stoko Solopol Lime handreiniger 522
Deb Stoko Stokoderm Aqua Pure huidbeschermer 519
Deb Stoko Stokoderm Foot Care spray 373
Deb Stoko Stokoderm Frost huidbeschermer 519
Deb Stoko Stokoderm Sun Protect 30 Pure huidbeschermer 519
Deb Stoko Stokolan Classic huidverzorger 525
Deb Stoko Stokolan Hand & Body huidverzorger 525
Deb Stoko Stokolan Light Gel verzorgingsgel 525
Deb Stoko Stokolan Sensitive Pure huidverzorger 525
Deb Stoko Travabon Classic huidbeschermer 519
Detectable pleister dispenser 509
Diepvrieskleding 161
Diphotérine spray 513
Disposable kleding            220

Disposables hoofdbescherming 408
Dolfing 404.01 jas 137
Dolfing 420.01 broek 137
Dolfing 420.12 Canberra broek 194
Dolfing 421.01 kruipbroek 137
Dolfing 423.01 tuinbroek 137
Dolfing 426.02 riooloverall met S5 veiligheidslaarzen 140
Dolfing 432.02 riooloverall met onbeveiligde laarzen 140
Dolfing 441.01 beenpijpen 372
Dolfing 480.12 Pretoria jas 194
Draagbare gasdetectie   319
Dunlop Acifort Classic+ laars 361
Dunlop Acifort Classic+ Safety veilgheidslaars S4 360
Dunlop Acifort Concrete Full Safety veiligheidslaars SB 360
Dunlop Acifort Heavy Duty Full Safety veiligheidslaars S5 356
Dunlop Acifort High Voltage safety veiligheidslaars SB 360
Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip Safety veilgheidslaars S4 360
Dunlop Pricemastor Chest Wader waadbroek 361
Dunlop Pricemastor laars 361
Dunlop Protomastor Full Safety veiligheidslaars S5 357
Dunlop Purofort Neoprene Chest Wader Full Safety waadbroek S5 357
Dunlop Purofort Professional Full Safety veiligheidslaars S5 356
Dunlop Purofort Rig-Air Full Safety veiligheidslaars S5 357
Dunlop Purofort Thermo+ Full Safety veiligheidslaars S5 356
Dunlop Purofort+ Full Safety veiligheidslaars S5 356
Dunlop Purofort+ Thigh Wader Full Safety lieslaars S5 357
Dunne bonte poetslappen 536
DuPont Tychem C CHA5T overall 216
DuPont Tychem F CHA5T overall 218
DuPont Tyvek 500 HV overall, model 125 222
DuPont Tyvek Classic Plus CHA5T overall 223
DuPont Tyvek Classic Xpert CHF5S overall 222
Dupont Tyvek PA30LO schort 227
Dupont Tyvek PH30LO capuchon 409
Dupont Tyvek PL309 laboratoriumjas 226
Dupont Tyvek PL30NP laboratoriumjas 226
Dupont Tyvek POBO overlaars 366
Dupont Tyvek POS0 overschoen 365
Dupont Tyvek PS32LA mouw 97

E 

E.H.B.O. 506
Economy 0115 verkeersvest 185
Economy 0117 verkeersvest 185
Emma Anouk veiligheidsschoen S3 340
Emma Bas veiligheidsschoen S3 336
Emma Bergamo uniformschoen O3 351
Emma Billy veiligheidsschoen S3 336
Emma Bjorn veiligheidsschoen S3 336
Emma Bologna veiligheidsschoen S3 350
Emma Brian veiligheidsschoen S3 336
Emma Cas veiligheidsschoen S2 333
Emma Corona veiligheidsschoen S2 333
Emma Daytona veiligheidsschoen S1 331
Emma Dempo veiligheidslaars S3 354
Emma Frontier Barocco veiligheidsschoenen S3 350
Emma Frontier Marco veiligheidsschoenen S3 350
Emma Frontier Martino veiligheidsschoenen S3 350
Emma Frontier Valentino veiligheidsschoenen S3 350
Emma Frontier Vito veiligheidsschoenen S3 350
Emma Galus veiligheidslaars S2 354
Emma Hydro-Dry Business sok 368
Emma Hydro-Dry Thermo sok 368
Emma Hydro-Dry Working sok 368
Emma insmeerborstel 374
Emma ledervet 373
Emma LeMans veiligheidsschoen S1 331
Emma Leo veiligheidsschoen S3 336
Emma Lukas veiligheidsschoen S3 336
Emma Mack M veiligheidsschoen S3 339
Emma Max veiligheidsschoen S3 337
Emma Melvin veiligheidsschoen S3 337
Emma Mento veiligheidslaars S3 353
Emma Merula veiligheidslaars S3 353
Emma Modena veiligheidsschoen S3 350
Emma Nestor veiligheidsschoen S3 337
Emma Patrick veiligheidsschoen S3 336
Emma Paul veiligheidsschoen S3 336
Emma Pluvius veiligheidsschoen S3 339
Emma Primus veiligheidsschoen S3 339
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Emma Ranger veiligheidsschoen S3 337
Emma Ringo veiligheidsschoen S2 332
Emma Rocky veiligheidsschoen S3 337
Emma Roy veiligheidsschoen S2 332
Emma Ruffneck Clay veiligheidsschoen S3 340
Emma Ruffneck Clyde veiligheidsschoen S3 340
Emma Ruffneck Dave veiligheidsschoen S3 340
Emma Ruffneck Donovan veiligheidsschoen S3 340
Emma Ruffneck Jack veiligheidsschoen S1P 329
Emma Ruffneck Jordan veiligheidsschoen S1P 329
Emma Silverstone veiligheidsschoen S2 333
Emma Spa veiligheidsschoen S2 333
Emma Stan veiligheidsschoen S1P 329
Emma Steve veiligheidsschoen S1P 329
Emma Storm veiligheidsschoen S1P 329
Emma Venus veiligheidsinstapper S2 333
Emma Venus veiligheidsinstapper S3 340
Emma Vera veiligheidsschoen S2 333
Emma veter vlamvertragend rond 120 cm 370
Emma Vulcanus veiligheidsschoen S3 339
Emma waterstop 400 ml spray 374
Emma Working veter rond 140 cm 370
Emma Zolder veiligheidsschoen S3 337
Energizer 2AA ATEX zaklamp 500
Energizer 2D ATEX zaklamp 501
Energizer ATEX hoofdlamp 504
Energizer Hard Case Rechargeable Spotlight zaklamp 500
Energizer Hardcase 3 LED zaklamp 500
Energizer Hardcase 4 LED zaklamp 501
Energizer Value Rubber light 2D zaklamp 500
Euroflex Maliënkolder handschoen 86
Eurofort veiligheidslaars S4 359
Eurofort veiligheidslaars S5 359

F 

Filters voor half- en volgelaatsmaskers      304
Foam-Flex nitril handschoen 20
Food- en horecakleding   214
Fristads Kansas 233 Luxe broek 109
Fristads Kansas 241 PS25 broek 110
Fristads Kansas 255K FAS broek 115
Fristads Kansas 267 PP broek 143
Fristads Kansas 278 P154 damesbroek 110
Fristads Kansas 4021 MEQ jas 143
Fristads Kansas 4420 PP jas 143
Fristads Kansas 451 FAS jack 115
Fristads Kansas 480 P154 jack 109
Fristads Kansas 4916 GTT jack 143
Fristads Kansas 5030 FLAM vest 199
Fristads Kansas 505 PP bodywarmer 156
Fristads Kansas 728 BPV sweater 182
Fristads Kansas 7385 B60 overhemd 123
Fristads Kansas 759 PH sweater 125
Fristads Kansas 9320 CANV gereedschapsriem 235
Fristads Kansas 9321 LTHR gereedschapsriem 235
Fristads Kansas 9330 LTHR schort 230
Fristads Kansas 9336 LTHR gereedschapsriem 235
Fristads Kansas 9342 STRE riem 233
Fristads Kansas 994 RB riem 233
Fristads Kansas LTHR riem 233
Frotté handschoen 37
Fruit of the Loom 610440 Super Premium T T-shirt 130
Fruit of the Loom 620340 Premium hooded sweater 127
Fruit of the Loom 622020 Set-in Sweat sweater 125
Fruit of the Loom 622080 Classic hooded sweater 127

G 

Gehoorbescherming 239
Gehoorbeugels  253
Gehoorkappen   257
Gelaatsschermen            456
Gels en sprays     510
Glove Guard 98
Grisport 72401C var 2 veiligheidslaars S3 355
Grisport 801 var 21 veiligheidsschoen S3 346
Grisport 803 var 21 veiligheidsschoen S3 346

H 

Haix 3-delig borstelset 374
Haix Airpower C1 uniformschoen O2 351
Haix Airpower X11 Low veiligheidsschoen S3 349
Haix Fire Flash brandweerlaars 362
Haix Fire Flash Gamma brandweerlaars 362
Haix Florian Europe brandweerlaars 362
Haix Florian Pro brandweerlaars 362
Haix Protector Pro veiligheidsschoen S3 349
Haix schoencrème 374
Haix Trekker Pro veiligheidsschoen S3 349
Halfgelaatsmaskers         295
Handbeschermer 98
Handdoeken       528
Handschoen PVC rood met tricot manchet 35
Handschoen PVC rood, enkel gedipt 56
Handschoenen algemeen gebruik 15
Handschoenen disposable          88
Handschoenen hittewerend           75
Handschoenen koudebestendig  78
Handschoenen laswerkzaamheden      72
Handschoenen olie- en/of chemisch bestendig  56
Handschoenen snijbestendig       46
Handschoenen speciaal gebruik   85
Harmonica kniebeschermer 372
Harnassen            477
HAVEP 1624 overhemd 123
HAVEP 1626 overhemd 123
HaVEP 20001 overall 206
HAVEP 20033 overall 196
HAVEP 20174 overall 196
HAVEP 20175 Amerikaanse overall 197
HAVEP 20199 overall 118
HAVEP 2033 overall 196
HAVEP 2090 overall 120
HAVEP 2095 Amerikaanse overall 118
HAVEP 2096 overall 118
HAVEP 2098 Amerikaanse overall 121
HAVEP 2136 rally-overall 121
HAVEP 2151 Amerikaanse overall 197
HAVEP 2154 overall 119
HAVEP 2161 rally-kinderoverall 121
HAVEP 2166 overall 119
HAVEP 2205 overall 149
HAVEP 2206 overall 149
HAVEP 2258 overall 214
HAVEP 2263 Amerikaanse overall 119
HAVEP 2400 overall RWS 174
HAVEP 2404 overall 174
HAVEP 2412 overall 119
HAVEP 2414 Amerikaanse overall 175
HAVEP 2484 Amerikaanse overall RWS 175
HAVEP 2485 Amerikaanse overall 175
HAVEP 2559 overall 195
HAVEP 2560 Amerikaanse overall 197
HAVEP 2725 overall 195
HAVEP 30030 jas 189
HAVEP 3054 jas 114
HAVEP 3153 jas 187
HAVEP 3256 jas 188
HAVEP 40001 parka 205
HAVEP 40012 fleece jas 198
HAVEP 40019 parka 189
HAVEP 40054 softshell jas 152
HAVEP 40070 parka 188
HAVEP 40145 softshell jas 152
HAVEP 4023 stofjas 114
HAVEP 4024 stofjas 111
HAVEP 4025 stofjas 111
HAVEP 4133 parka 169
HAVEP 4155 parka RWS 172
HAVEP 4318 toolpocket 235
HAVEP 50141 jas 188
HAVEP 50169 jas 166
HAVEP 50171 parka 147
HAVEP 50184 bodywarmer 157
HAVEP 50186 jack 144
HAVEP 5056 bodywarmer 157
HAVEP 5065 jack 144
HAVEP 5126 jack RWS 166
HAVEP 5139 jack 166
HAVEP 7958 overhemd 123
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HAVEP 7959 overhemd 123
HAVEP 80030 broek 189
HAVEP 80195 broek 188
HAVEP 80228 broek 166
HAVEP 80229 broek 113
HAVEP 80231 broek 110
HAVEP 80241 korte broek 122
HAVEP 8237 broek 110
HAVEP 8262 broek 114
HAVEP 8286 broek 114
HAVEP 8317 broek 214
HAVEP 8397 broek 169
HAVEP 8417 broek RWS 167
HAVEP 8450 broek 187
HAVEP 8597 broek 113
HAVEP 8634 broek 113
HAVEP 8730 broek 113
HAVEP 8775 broek 189
HAVEP kniestukken 234
Heatbeater 12 handschoen 75
Heatbeater 17 handschoen 75
Heatbeater 18 handschoen 76
Heatbeater 2 handschoen 75
Heatbeater 8 handschoen 75
Helly Hansen 70180 Voss jas 136
Helly Hansen 70480 Voss broek 136
Helly Hansen 71043 Haag JKT jack 144
Helly Hansen 71333 Kiruna jas 144
Helly Hansen 71433 Kiruna broek 145
Helly Hansen 72065 Red Lake Zip-in fleece jas 155
Helly Hansen 72112 Langley fleece jas 155
Helly Hansen 72359 Zürich jack 160
Helly Hansen 74012 Leon softshell jas 153
Helly Hansen 75016 Kastrup T-shirt 159
Helly Hansen 75026 Roskilde T-shirt 159
Helly Hansen 75415 Kastrup broek 159
Helly Hansen 75425 Roskilde broek 159
Helly Hansen 75726 Roskilde bivakmuts 406
Helly Hansen 76201 Berg jas 145
Helly Hansen 76447 Ashford broek 112
Helly Hansen 79017 High Vis hooded sweater 182
Helly Hansen 79147 Chelsea FZ hooded sweater 128
Helly Hansen 79525 riem 233
Helly Hansen 79558 offshore tas 236
Helly Hansen 79560 Trolley tas 236
Helly Hansen 79563 Duffel tas 236
Helly Hansen 79830 WW beanie 406
Helly Hansen 79871 Fakse col 202
Helly Hansen 79872 Fakse One Layer bivakmuts 407
Hogezichtbaarheidskleding          163
Honeywell 204522 brillenkoordje 453
Honeywell Amigo lasbril 452
Honeywell Clearflow 3 persluchtsysteem 316
Honeywell combinatiefilters 309
Honeywell Compact Air motorunit 315
Honeywell Electrosoft Latex CL0 handschoen 85
Honeywell Electrosoft Latex CL00 handschoen 85
Honeywell Electrosoft Latex CL1 handschoen 85
Honeywell Electrosoft Latex CL2 handschoen 85
Honeywell Evamasque Din vluchtmasker 318
Honeywell Flexy ruimzichtbril 450
Honeywell Gamador lashelm 467
Honeywell las- en spatruiten 468
Honeywell Lightning HTA veiligheidsbril 442
Honeywell Peak A69 veiligheidshelm 391
Honeywell Peak A69R veiligheidshelm 391
Honeywell Peak A79 veiligheidshelm 391
Honeywell Peak A79R veiligheidshelm 391
Honeywell Perfo B gelaatsscherm 457
Honeywell Perfo B vizier 459
Honeywell Perfo Nova gelaatsscherm 456
Honeywell Perforama Nova Combi Safe gelaatsscherm 456
Honeywell Perforama Nova gelaatsscherm 456
Honeywell Perforama Nova vizier 458
Honeywell Picguard handschoen 86
Honeywell Popweld Nova lasschild 468
Honeywell Prisma gelaatsscherm 456
Honeywell Proficap 404
Honeywell Prota Shell Baby lashelm 467
Honeywell Prota Shell lashelm 467
Honeywell Shellfo lasschild 467

Honeywell SN veiligheidsbril 441
Honeywell Tactile T2400 veiligheidsbril 442
Honeywell The Edge T5600 veiligheidsbril 442
Honeywell Tornado T5700 veiligheidsbril 442
Honeywell VDE Combinatieset Elektriciens 466
Honeywell Vistamax VNC21 ruimzichtbril 450
Hoofdbescherming 377
Hoofdlampen     503
Howard Leight Clarity C1 gehoorkap 266
Howard Leight Cool II-oorkussens 266
Howard Leight Fusion Regular oordop met koordje 249
Howard Leight HL400 dispenser met 400 paar Bilsom 303L 
oordoppen 256
Howard Leight Laser Lite oordop 249
Howard Leight Laser Lite oordop met koordje 249
Howard Leight Laser Trak detectable oordop met koordje 251
Howard Leight Leightning L3 gehoorkap 266
Howard Leight Quiet oordop 249
Howard Leight Quiet oordop met koordje 249
Howard Leight Sync gehoorkap 267
Howard Leight Thunder T2 gehoorkap 266
Howard Leight Viking V1 gehoorkap 265
Howard Leight Viking V3 gehoorkap 265
HPPE Cut 3 handschoen 47
Huidbescherming      519
Huidreiniging     521
Huidverzorging  525
Hygiëne en persoonlijke verzorging 519
Hygiënemaskers 294

I 

Industriële absorptiemiddelen      548
Inlegzolen           371
Interlock handschoen 36
Interlock handschoen met manchet 36
Interlock handschoen wit gebleekt 36

J 

Jallatte Jalartic veiligheidslaars S3 353
Jallatte Jalaska veiligheidslaars S3 353
Jallatte Jalbio veiligheidsinstapper S2 335
Jallatte Jaldelevan X² veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalencke X² veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalgalaad veiligheidsschoen S1P 351
Jallatte Jalkendo veiligheidsschoen S3 343
Jallatte Jalmaïa veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalmars veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalmatch veiligheidsschoen S1P 330
Jallatte Jalmont veiligheidsschoen S3 343
Jallatte Jalscand veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalsiberien veiligheidsschoen S3 342
Jallatte Jalskate veiligheidsschoen S3 343
Jallatte Jaltoura veiligheidsschoen S3 342
Jersey handschoen 36

K 

KCL Butoject 897 handschoen 71
KCL Butoject 898 handschoen 71
KCL Camapren 720 handschoen 68
KCL Camatril 730 handschoen 66
KCL Dermatril 740 handschoen 91
KCL Dermatril P 743 handschoen 91
KCL DumoCut 655 handschoen 49
KCL IceGrip 691 handschoen 81
KCL Sahara 100 handschoen 25
KCL Super 701 handschoen 35
KCL Vitoject 890 handschoen 70
Keperdoek handschoen 37
Klompen 363
Knie- en beenbeschermers            372
Knop t.b.v. Harmonica kniebeschermer 372
Kynox Arctic veiligheidslaars S3 355
Kynox Husky veiligheidslaars S3 354

L 

Laarzen onbeveiligd         361
Laboratoriumjas polypropyleen 225
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Laboratoriumjas polypropyleen met klittenbandsluiting 225
Lasbroek nerfleder 210
Lashandschoen van grijs geitenleder 74
Lashandschoen van grijs nerf-/splitleder 73
Lashandschoen van grijs nerfleder 73
Lashandschoen van grijs schaapsnappa leder 73
Lashandschoen van grijs splitleder 73
Lashandschoen van rood splitleder 72
Lashandschoen van rood splitleder met Kevlar garen gestikt en 
lange kap 72
Lashelmen en lasschilden 467
Lasjack nerfleder 210
Lasjack splitleder 210
Laskleding           210
Lasmouw van nerfleder 96
Laspet 407
Lasschort nerfleder 210
Lasschort splitleder 210
Latex gedompelde handschoen met ventilerende rugzijde 33
Latex huishoudhandschoen 35
Latex Light handschoen 32
Latex vingerling 92
Lederen riem 232
Lijnen   481
Lima veiligheidsschoen S3 344
Lubetech Black & White chemicaliën absorptie Spill Kit 550
Lubetech Black & White chemicaliën absorptierol 550
Lubetech Black & White industriële absorptie Spill Kit 548
Lubetech Black & White industriële absorptierol 548
Lubetech Black & White industriële absorptieworst 548
Lubetech Black & White olie absorptie Spill Kit 546
Lubetech Black & White olie absorptierol 546
Lubetech Black & White olie absorptieworst 546
Lubetech Classic 2000 chemicaliën absorptievel 550
Lubetech Classic 2000 industriële absorptievel 548
Lubetech Classic 2000 olie absorptievel 546
Lubetech Site Mat basis unit 552
Lubetech Spill Depot dispenser 552
Lubetech Superior chemicaliën absorptieworst 550
Lubetech XR70 Industrial cellulose korrels 552

M 

Maglite 3D-Cel LED zaklamp 502
Maglite Magcharger LED zaklamp 502
Mapa Alto Plus 260 handschoen 59
Mapa Duo-Mix 405 handschoen 59
Mapa Duo-Nit 180 handschoen 59
Mapa Harpon 321 handschoen 58
Mapa Harpon 325 handschoen 58
Mapa Harpon 326 handschoen 58
Mapa Industrial 299 handschoen 58
Mapa Jersette 300 handschoen 58
Mapa Jersette 301 handschoen 58
Mapa Krotech Food 838 handschoen 55
Mapa Krynit 582 handschoen 53
Mapa Krytech 532 armbeschermer 96
Mapa Krytech 538 armbeschermer 96
Mapa Krytech 557 R handschoen 47
Mapa Krytech 579 handschoen 49
Mapa Krytech 579 LC handschoen 49
Mapa Stansolv AK-22 381 handschoen 66
Mapa Technic 401 handschoen 69
Mapa Technic 420 handschoen 69
Mapa Technic 450 handschoen 69
Mapa Temp-Dex 710 handschoen 77
Mapa Temp-Dex 720 handschoen 76
Mapa Temp-Ice 700 handschoen 80
Mapa Titanlite 397 handschoen 25
Mapa Ultrane 510 handschoen 30
Mapa Ultrane 551 handschoen 29
Mapa Ultrane 553 handschoen 21
Mapa Ultrane Grip & Proof 500 handschoen 19
Mapa Ultranitril 492 handschoen 66
Mapa Ultranitril 493 handschoen 66
Masterlock 3 hangslot 499
Masterlock 498A groepsvergrendelingskast 499
Masterlock hangslotstation 499
Masterlock Zenex 410 hangslot 499
Meubellederen handschoen 42
Meubellederen handschoen met palmversterking 42

Meubellederen winterhandschoen 83
Microchem 3000 overall, model 111 216
Microchem 3000 overlaars 366
Microchem 4000 Apollo overall, model 126 218
Microchem 4000 overall, model 111 217
Microchem 4000 overall, model 121-G03 217
Microchem 4000 overall, model 122 217
Microchem 4000 overall, model 151-G02 218
Microchem 4000 PAPR overall, model 701 218
Microchem 5000 overall, model 111 219
Microchem 6000 overall, model 811 219
Microgard 1500 overall, model 138 220
Microgard 1500 Plus FR overall, model 111 224
Microgard 1500 Plus laboratoriumjas 226
Microgard 1500 Plus overall, model 111 221
Microgard 2000 Comfort overall, model 129 221
Microgard 2000 laboratoriumjas, model 209 226
Microgard 2000 Standard overall, model 111 221
Microgard 2000 Ts Plus overall, model 111 222
Microgard 2300 Plus overall, model 132 216
Microgard 2500 overlaars 365
Microgard 2500 overschoen 365
Microgard 2500 Standard overall, model 111 216
Microgard Alphatec Glove Connector 228
Microgard CFR overall, model 111 219
Microgard coolvest, model 218 231
Microgard FR overall, model 111 224
Microgard SureStep overschoen 364
M-Lite Nitrile 50-002 handschoen 24
Moldex 110001 hygiënemasker 294
Moldex 236015 stofmasker FFP1 NR D 282
Moldex 310501 AIR stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 288
Moldex 5000-serie halfgelaatsmaskers 295
Moldex 7000-serie halfgelaatsmaskers 298
Moldex 7000-serie Siliconen halfgelaatsmaskers 298
Moldex 706001 wandhouder 255
Moldex 8000-serie halfgelaatsmaskers 298
Moldex 806001 stoffilter P1 R D 304
Moldex 807001 stoffilter P2 R D 304
Moldex 808001 stoffilter P3 R D 304
Moldex 809001 filterhouder t.b.v. 5000- en 8000-serie maskers 312
Moldex 809301 hersluitbare opbergbox 312
Moldex 809501 stoffilterhouder t.b.v. 8000-serie 312
Moldex 810001 gas- en dampfilter A1 306
Moldex 820001 gas- en dampfilter A1B1E1 306
Moldex 850001 gas- en dampfilter A2 306
Moldex 890001 gas- en dampfilter A1B1E1K1 306
Moldex 9000-serie gas- en dampfilters 306
Moldex 9000-serie volgelaatsmaskers 301
Moldex 901001 stoffilter P1 R 305
Moldex 902001 stoffilter P2 R 305
Moldex 903001 stoffilter P3 R 305
Moldex 912001 combinatiefilter A1-P2 R 309
Moldex 923001 combinatiefilter A2-P3 R 309
Moldex 943001 combinatiefilter A1B1E1K1-P3 R 309
Moldex 973001 combinatiefilter A1B1E1K1Hg-P3 R D 309
Moldex Air 320501 FFP3 NR D met uitademventiel 293
Moldex Air 340501 FFP3 NR D met uitademventiel 293
Moldex Air 350501  FFP3 NR met uitademventiel 293
Moldex Air Plus 330501 FFP2 R D met uitademventiel 287
Moldex Classic 236015 stofmasker FFP1 NR D 282
Moldex Classic 236515 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 282
Moldex Classic 240015 stofmasker FFP2 NR D 286
Moldex Classic 240515 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 286
Moldex Classic 255501 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 292
Moldex CompactMask halfgelaatsmasker 295
Moldex dispenser voor 250 paar oordoppen 255
Moldex dispenser voor 500 paar oordoppen 255
Moldex Jazz-Band 2 670002 gehoorbeugel 254
Moldex M4 611001 gehoorkap 265
Moldex M5 612001 gehoorkap 265
Moldex M6 613001 gehoorkap 265
Moldex MelLows 760001 oordop 247
Moldex MX-7 614001 gehoorkap 265
Moldex Pura-Band 660001 gehoorbeugel 253
Moldex Pura-Fit 690001 oordop met koordje 245
Moldex Pura-Fit 770001 oordop 245
Moldex Rockets 640001 oordop 247
Moldex Rockets 640101 oordop met koordje 247
Moldex Rockets 640901 detectable oordop met koordje 251
Moldex Smart 238001 stofmasker FFP1 NR D 281
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Moldex Smart 238501 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 281
Moldex Smart 243501 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 287
Moldex Smart 248501 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 287
Moldex Smart 250501 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 292
Moldex Smart Solo 249501 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 287
Moldex Spark Plugs 780001 oordop 245
Moldex Spark Plugs 780101 oordop met koordje 245
Moldex Spark Plugs 780901 detectable oordop met koordje 251
Moldex Twisters 644101 oordop met koordje 247
Moldex Twisters Trio 645101 oordop met koordje 247
Moldex WaveBand 2K 680001 gehoorbeugel 254
Mondmasker 228
Monnikenkap nerfleder 407
Mouw polyethyleen 97
MSA 201 gas- en dampfilter A2 307
MSA 201 gas- en dampfilter A2B2E1K1 307
MSA 3S Basic Plus volgelaatsmasker 303
MSA 3S volgelaatsmasker 303
MSA 90 gas- en dampfilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting 307
MSA Advantage 200 LS halfgelaatsmasker 296
MSA Advantage 3200-serie volgelaatsmaskers 301
MSA Advantage 410 halfgelaatsmasker 299
MSA Advantage 420 halfgelaatsmasker 296
MSA Advantage opbergbus 311
MSA Advantage Single volgelaatsmasker 303
MSA Advantage stoffilter P3 R 305
MSA Affinity 2111 stofmasker FFP1 NR D met uitademventiel 282
MSA Affinity 2120 stofmasker FFP2 NR D 288
MSA Affinity 2121 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 288
MSA Affinity 2131 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 293
MSA AirGo Compact ademluchttoestel 317
MSA Alaska veiligheidsbril 440
MSA Alternator veiligheidsbril 439
MSA Altimeter veiligheidsbril 441
MSA antistatische schokabsorberende vanglijn 1,8 m 483
MSA brillenetuis 454
MSA brillenkoordjes 453
MSA ChemPro ruimzichtbril 450
MSA Clear-Pilot schoonmaakspray 455
MSA combinatiefilter A2B2E1K1-P3 R 309
MSA combinatiefilter A2-P3 R 309
MSA combinatiefilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting 309
MSA elastische kinriem 395
MSA EXC gehoorkap 264
MSA F2X-Trem alpinehelm 403
MSA Fas-Trac III binnenwerk 393
MSA FeatherFit veiligheidsbril 441
MSA GV111 Basic Combinatieset Elektriciens 466
MSA GV469 Combinatieset Bosbouw 466
MSA GV919 Premium Combinatieset Elektriciens 466
MSA heuptas t.b.v. Advantage 200 LS halfgelaatsmasker 312
MSA HPE gehoorkap 264
MSA Katrol set 491
MSA Latchways afgedichte SRL valstopapparaat 489
MSA Latchways Leading Edge SRL valstopapparaat 489
MSA Latchways Mini PFL valstopapparaat 1,8 m 487
MSA Latchways PFL valstopapparaat 3 m 489
MSA Latchways standaard SRL valstopapparaat 489
MSA Latchways Twin Mini PFL valstopapparaat 1,8 m 487
MSA left/RIGHT CutOff Pro gehoorkap 268
MSA left/RIGHT Dual Pro gehoorkap 268
MSA left/RIGHT FM Pro gehoorkap 268
MSA left/RIGHT HIGH gehoorkap met helmbevestiging 264
MSA left/RIGHT HIGH gehoorkap met hoofdband 263
MSA left/RIGHT LOW gehoorkap met helmbevestiging 262
MSA left/RIGHT LOW gehoorkap met hoofdband 262
MSA left/RIGHT MEDIUM gehoorkap met helmbevestiging 263
MSA left/RIGHT MEDIUM gehoorkap met hoofdband 263
MSA Lier gegalvaniseerde kabel 15 m 491
MSA Metropol veiligheidsbril 440
MSA Milan veiligheidsbril 440
MSA miniSCAPE vluchtmasker 318
MSA Move veiligheidsbril 441
MSA MSR 1 vluchtmasker 318
MSA MSR 2 vluchtmasker 318
MSA nekflappen 399
MSA OptimAir 3000 motorunit 315
MSA OverG overzetbril 445
MSA Perspecta 010 veiligheidsbril 438
MSA Perspecta 1320 veiligheidsbril 439
MSA Perspecta 1900 veiligheidsbril 439

MSA Perspecta 2047W overzetbril 444
MSA Perspecta 2320 veiligheidsbril 439
MSA Perspecta 9000 veiligheidsbril 438
MSA PlexTec stoffilter P3 305
MSA PRD Workman Premier harnas 479
MSA Push-Key binnenwerk 393
MSA Racers veiligheidsbril 440
MSA Rescue Pole 494
MSA S-Cap vluchtmasker 318
MSA SRL met redfunctie RVS Kabel 15 m 491
MSA Stow-Away geïntegreerde veiligheidsbril 397
MSA Suspension Trauma Safety Step 493
MSA Terri-Band zweetband 396
MSA ThermalGard veiligheidshelm 392
MSA Thermatek ankerstrop 1,5 m 491
MSA Ultra Elite volgelaatsmasker 303
MSA V-Fit harnas 478
MSA V-Form antistatisch harnas 478
MSA V-Form harnas 477
MSA V-Form positioneringsgordel 494
MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 386
MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk en 
lamphouder 386
MSA V-Gard 500 geventileerde veiligheidshelm met Fas-Trac III 
binnenwerk 387
MSA V-Gard 500 ongeventileerde veiligheidshelm met Fas-Trac III 
binnenwerk 387
MSA V-Gard 500 ongeventileerde veiligheidshelm met Push-Key 
binnenwerk 386
MSA V-Gard 520 veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 387
MSA V-Gard 930 geventileerde veiligheidshelm 389
MSA V-Gard 930 ongeventileerde veiligheidshelm 389
MSA V-Gard 950 ongeventileerde veiligheidshelm 389
MSA V-Gard gegoten polycarbonaat getinte vizieren 459
MSA V-Gard gegoten polycarbonaat vizieren 459
MSA V-Gard gegoten propionaat vizieren 460
MSA V-Gard Headgears 460
MSA V-Gard kinbeschermers 461
MSA V-Gard kruinkoeler 399
MSA V-Gard kruinkoeler met nekflap 399
MSA V-Gard plaatvizieren 459
MSA V-Gard Select-voering helmmuts 398
MSA V-Gard standaardframes 460
MSA V-Gard Supreme-voering 2-delige helmmuts 398
MSA V-Gard universele frames 461
MSA V-Gard Value-voering helmmuts 398
MSA V-Gard veiligheidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 385
MSA V-Gard veiligheidshelm met Push-Key binnenwerk 385
MSA Workman driepoot 491
MSA Workman schokabsorberende vanglijn 2 m 483
MSA Workman spreidstang 494
MSA XLS gehoorkap 264
M-Safe 14-800 Dyneema Cut 3 handschoen 51
M-Safe 14-810 Dyneema Cut 5 handschoen 52
M-Safe 246 Nitril Grippaz handschoen 88
M-Safe 306BL Nitril Grippaz handschoen 88
M-Safe 4010 harnas 1D 477
M-Safe 4011 harnas 3D 477
M-Safe 4012 harnas 5D 477
M-Safe 4013 Premium harnas 5D 478
M-Safe 4014 Premium harnas 3D 478
M-Safe 4050 Rope Grab valstopapparaat 486
M-Safe 4060 vanglijn met valdemper 1,5 m 482
M-Safe 4060 vinyl handschoen 93
M-Safe 4061 vanglijn XL met valdemper 2 m 482
M-Safe 4061 vinyl handschoen 93
M-Safe 4062 Y-vanglijn XL met valdemper 1,5 m 482
M-Safe 4063 vanglijn Flex XL met valdemper 1,5 m 482
M-Safe 4064 Y-vanglijn Flex XL  met valdemper 1,5 m 483
M-Safe 4080 positioneringslijn 1 m 481
M-Safe 4081 positioneringslijn XL 1 m 481
M-Safe 4082 positioneringslijn XL 1,5 m 481
M-Safe 4083 positioneringslijn XL 2 m 481
M-Safe 4084 positioneringslijn verstelbaar 2 m 481
M-Safe 4085 Y-positioneringslijn  XL 1,5 m 481
M-Safe 4101 kernmantelvanglijn 11 mm, 10 m 483
M-Safe 4102 kernmantelvanglijn 11 mm, 20 m 483
M-Safe 4111 Rope Grab valstopapparaat met valdemper en lijn, 10 m 486
M-Safe 4112 Rope Grab valstopapparaat met valdemper en lijn, 20 m 486
M-Safe 4120 dakset 490
M-Safe 4121 hellende dakenset 490
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M-Safe 4122 bouwset 490
M-Safe 4123 steigerbouwset 490
M-Safe 4140 latex handschoen 92
M-Safe 4150 stalen karabijnhaak 484
M-Safe 4151 aluminium karabijnhaak 484
M-Safe 4152 stalen steigerhaak 484
M-Safe 4153 aluminium steigerhaak 484
M-Safe 4160 latex handschoen 92
M-Safe 4161 latex handschoen 92
M-Safe 4170 valstopapparaat XL met valdemper 2,5 m 486
M-Safe 4172 valstopapparaat XL met valdemper 2 m 486
M-Safe 4174 valstopapparaat met valdemper 6 m 487
M-Safe 4176 valstopapparaat met staalkabel, 10 m 487
M-Safe 4177 valstopapparaat met staalkabel, 15 m 487
M-Safe 4180 Sling ankerpunt 120 cm 491
M-Safe 4182 mobiele leeflijn 491
M-Safe 4183 anti-trauma riem 493
M-Safe 4184 afneembare schouderpad 493
M-Safe 4187 sporttas 493
M-Safe 4190 gereedschapskoord 494
M-Safe 4210 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 283
M-Safe 4215 latex handschoen 92
M-Safe 4310 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 289
M-Safe 4520 nitril handschoen 88
M-Safe 4525 nitril handschoen 88
M-Safe 4530 nitril handschoen 88
M-Safe 6100 stofmasker FFP1 NR D 279
M-Safe 6200 stofmasker FFP2 NR D 283
M-Safe 6210 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 283
M-Safe 6340 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 289
M-Safe 8010-C oordop met koordje 243
M-Safe 8010-D detectable oordop met koordje 250
M-Safe 8010-I oordop 243
M-Safe 8100 disposable overall 224
M-Safe 8200 disposable overall 223
M-Safe 8250 disposable overall 223
M-Safe 8500 vizierhouder 458
M-Safe 8510 vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm 458
M-Safe 8550 vizier 458
M-Safe Alverstone veiligheidsbril 426
M-Safe Ampato veiligheidsbril 426
M-Safe Antuco ruimzichtbril 447
M-Safe B universeel verbanddoos 506
M-Safe Bald Eagle 11-165 handschoen 45
M-Safe Bald Eagle Winter 47-165 handschoen 83
M-Safe Baseball Cap 404
M-Safe Basic gehoorkap 257
M-Safe Basic ruimzichtbril 447
M-Safe Basis BHV Compact HACCP verbanddoos 507
M-Safe Basis BHV groot verbanddoos 506
M-Safe BHV compact verbanddoos 506
M-Safe binnenwerk met draaiknop t.b.v. MH6010 en MH6030 helm 394
M-Safe binnenwerk met draaiknop t.b.v. MH6020 helm 394
M-Safe binnenwerk met schuifverstelling t.b.v. MH6000 helm 394
M-Safe brillenkoordje 453
M-Safe Caldera veiligheidsbril 426
M-Safe Coldgrip 47-180 handschoen 78
M-Safe Cold-Grip 47-410 handschoen 80
M-Safe Coldgrip Hi-Viz 47-185 handschoen 78
M-Safe Dyna-Flex 14-082 handschoen 47
M-Safe E.H.B.O. compact verbanddoos 507
M-Safe Forester 47-210 handschoen 41
M-Safe Full-Nitrile 14-650 handschoen 20
M-Safe Full-Nitrile Cut 5 14-700 handschoen 52
M-Safe Hi-Viz Premium 47-300 handschoen 41
M-Safe Hi-Viz Premium 47-305 handschoen 41
M-Safe HPPE CUT-5 14-089 handschoen 50
M-Safe hygiënemasker 294
M-Safe Industrial Foam 14-710 handschoen 16
M-Safe kinriem 395
M-Safe Knucklehead X10 handschoen 45
M-Safe Knucklehead X10K handschoen 45
M-Safe Knucklehead X10T handschoen 82
M-Safe Logan veiligheidsbril 426
M-Safe Maipo veiligheidsbril 425
M-Safe Maxx-Grip 50-230 handschoen 32
M-Safe Maxx-Grip 50-235 handschoen 32
M-Safe Maxx-Grip Lite 50-245 handschoen 32
M-Safe Maxx-Grip Winter 47-270 handschoen 78
M-Safe Maxx-Grip Winter 47-280 handschoen 79
M-Safe M-Grip 11-540 handschoen 31

M-Safe MH6000 veiligheidshelm 383
M-Safe MH6010 veiligheidshelm 383
M-Safe MH6020 veiligheidshelm 386
M-Safe MH6030 veiligheidshelm 383
M-Safe Neo-Chem 41-090 handschoen 69
M-Safe Nevado veiligheidsbril 425
M-Safe Nitrile-Chem 41-200 handschoen 66
M-Safe Nitri-Tech Foam 14-690 handschoen 15
M-Safe Nitri-Tech Foam 14-692 handschoen 16
M-Safe Nitri-Tech Foam 14-695 handschoen 15
M-Safe oogspoelfles 512
M-Safe overzetbril 444
M-Safe Palena ruimzichtbril 447
M-Safe Palm-Nitrile Cut 5 14-705 handschoen 52
M-Safe Plus veiligheidsbril 427
M-Safe Premium Welder 53-800 lashandschoen 72
M-Safe PU-Flex B 14-086 handschoen 28
M-Safe PU-Flex W 14-083 handschoen 28
M-Safe PVC Premium Green 20-427 handschoen 57
M-Safe PVC Premium Green 20-435 handschoen 57
M-Safe PVC Premium Red 17-027 handschoen 56
M-Safe PVC Premium Red 17-035 handschoen 56
M-Safe Sonora 1 gehoorkap 257
M-Safe Sonora 2 gehoorkap 257
M-Safe Sonora 3 gehoorkap 257
M-Safe Tronador veiligheidsbril 425
M-Safe Tropic Premium 11-461 handschoen 43
M-Safe Vrachtwagen B verbanddoos 506
M-Safe Walsh ruimzichtbril 447
M-Safe Weld-Deer 53-847 lashandschoen 74
M-Safe zweetband 396
Mullion Mariner 275 CE 1MU4 reddingsvest 215
Mullion Mariner 275N CE FR 1MYG reddingsvest 215
Mullion NORTH SEA 1 1MHA drijfoverall 215
Mullion X6 1MH9 drijfoverall 215
Mutsen en petten 405
M-Wear 0125 verkeersregelaarsvest 186
M-Wear 0165 verkeersvest 184
M-Wear 0167 verkeersvest 184
M-Wear 0170 verkeersvest 184
M-Wear 0174 verkeersvest RWS 185
M-Wear 0175 verkeersvesten RWS 185
M-Wear 0177 verkeersvesten RWS 185
M-Wear 0178 verkeersvest RWS 185
M-Wear 0185 verkeersvest RWS 185
M-Wear 0199 broek 187
M-Wear 0370 Worker bodywarmer 156
M-Wear 0380 Megapocket bodywarmer 156
M-Wear 0925 verkeersregelaarsparka 173
M-Wear 0945 sporttas 236
M-Wear 0962 pilotjack 168
M-Wear 0964 pilotjack 168
M-Wear 0966 pilotjack RWS 168
M-Wear 0976 pilotjack 168
M-Wear 0977 pilotjack 168
M-Wear 0980 4-in-1 parka 169
M-Wear 0981 4-in-1 parka 169
M-Wear 0985 parka RWS 173
M-Wear 0986 parka RWS 173
M-Wear 0996 parka RWS 173
M-Wear 1250 Ernesto Worker sok 367
M-Wear 1260 Russel Thermo sok 367
M-Wear 1300 softshell jas 178
M-Wear 1302 softshell jas 178
M-Wear 1316 softshell jas RWS 178
M-Wear 1985 broek RWS 173
M-Wear 1985 broek RWS 173
M-Wear 2070 jas 159
M-Wear 2170 vest 159
M-Wear 2263 jas 109
M-Wear 2358 kniestukken 234
M-Wear 2383 monnikenkap 407
M-Wear 2470 bivakmuts 406
M-Wear 2547 commandomuts 405
M-Wear 2570 joppermuts 405
M-Wear 2601 Siberia wintermuts 405
M-Wear 2610 col 100% acryl 405
M-Wear 2664 Magoma parka 203
M-Wear 2665 Maka parka 190
M-Wear 2666 Marabe parka 203
M-Wear 3070 broek 159
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M-Wear 3695 Moke broek 190
M-Wear 4010 regenpak 141
M-Wear 4510 helmmuts 398
M-Wear 5100 regenpak 141
M-Wear 5199 jas 187
M-Wear 5200 Walaka jas 134
M-Wear 5300 Warwick broek 134
M-Wear 5320 overall 195
M-Wear 5326 overall 195
M-Wear 5350 Wallace Amerikaanse overall 139
M-Wear 5366 offshore overall 195
M-Wear 5400 Warona overall 138
M-Wear 5470 Wali overall 149
M-Wear 5505 Akoni jas 163
M-Wear 5567 Auring parka RWS 172
M-Wear 5575 Arthur 3-in-1 parka 169
M-Wear 5605 Aletta broek 163
M-Wear 5617 Alika broek RWS 172
M-Wear 5707 Alistair overall RWS 176
M-Wear 5777 Andres overall 177
M-Wear 5805 overall RWS 174
M-Wear 5815 Amerikaanse overall RWS 175
M-Wear 5825 broek RWS 165
M-Wear 5835 jas RWS 165
M-Wear 6101 softshell jas 150
M-Wear 6110 T-shirt 129
M-Wear 6120 poloshirt 131
M-Wear 6130 poloshirt 133
M-Wear 6140 polosweater 125
M-Wear 6150 sweater 124
M-Wear 6200 T-shirt RWS 180
M-Wear 6210 poloshirt RWS 181
M-Wear 6220 poloshirt RWS 181
M-Wear 6230 hooded sweater RWS 182
M-Wear 7260 Eduard broek 109
M-Wear 8380 pilotjack 145
M-Wear 8382 pilotjack 145
M-Wear 8388 pilotjack 145
M-Wear 8390 pilotjack 145
M-Wear 8570 Antarctica parka 148
M-Wear 9651 korte broek 122
M-Wear 9653 korte broek 122

N 

Nappalederen Tropic handschoen 43
NBR M-Lite 50-000 handschoen 24
NBR M-Trile 50-010 handschoen 22
NBR M-Trile 50-020 handschoen 22
NBR M-Trile 50-030 handschoen 22
NBR M-Trile 50-040 handschoen 22
Neopreen glazenwassershandschoen 86
Nerflederen chauffeurshandschoen met flanel voering 83
Non-woven poetsdoeken 530
Nood- en oogdouches      515

O 

Office/uniformschoenen 350
Olie absorptiemiddelen   546
Onafhankelijke ademhalingssystemen 316
Onderhoud         373
Onderkleding      158
Oog- en gelaatsbescherming 413
Oogspoelflessen 512
Oordoppen detectable    250
Oordoppen dispensers          255
Oordoppen          243
Otoplastieken    252
Overall 100% katoen 120
Overall polypropyleen 45 grams 220
Overall polypropyleen 70 grams 220
Overall polypropyleen CPE coated 220
Overlaars polyethyleen 365
Overschoen met stalen neus 366
Overschoen polyethyleen 364
Overschoen polypropyleen/polyethyleen 364
Overschoen PVC 364
Overschoenen en laarzen     364
OXXA X-Cut-Pro 51-700 handschoen 46
OXXA X-Diamond-Flex 51-760 handschoen 50

OXXA X-Diamond-Flex 51-765 handschoen 52
OXXA X-Diamond-Pro 51-750 handschoen 46
OXXA X-Diamond-Pro 51-755 handschoen 49
OXXA X-Frost 51-860 handschoen 79
OXXA X-Grip 51-000 handschoen 31
OXXA X-Grip-Lite 51-025 handschoen 32
OXXA X-Grip-Thermo 51-850 handschoen 78
OXXA X-Mech-600 handschoen 44
OXXA X-Mech-605 Thermo handschoen 82
OXXA X-Mech-610 handschoen 44
OXXA X-Mech-615 Thermo handschoen 82
OXXA X-Mech-620 handschoen 44
OXXA X-Mech-630 handschoen 45
OXXA X-Nitrile-Foam 51-280 handschoen 16
OXXA X-Nitrile-Lite 51-170 handschoen 23
OXXA X-Nitrile-Lite 51-172 handschoen 23
OXXA X-Nitrile-Pro 51-080 handschoen 22
OXXA X-Nitrile-Pro 51-082  handschoen 22
OXXA X-Pro-Dry 51-300 handschoen 19
OXXA X-Pro-Flex 51-290 handschoen 15
OXXA X-Pro-Flex AIR 51-292 handschoen 15
OXXA X-Pro-Flex Plus 51-295 handschoen 15
OXXA X-Touch-PU-B 51-110 handschoen 28
OXXA X-Touch-PU-W 51-115 handschoen 28
OXXA X-Treme-Lite 51-100 handschoen 30

P 

Papierdispensers 534
Peli 3315 LED Zone 0 zaklamp 501
Peli HeadsUp Lite 2610 hoofdlamp 504
Pet met klep 409
Pet met klep inclusief haarnet 409
Petzl Alveo Best alpinehelm 403
Petzl Alveo Vent alpinehelm 403
Petzl Pixa 1 hoofdlamp 503
Petzl Pixa 2 hoofdlamp 503
Petzl Pixa 3 hoofdlamp 503
Petzl Pixa 3R hoofdlamp 503
Petzl rubberband t.b.v. Pixa hoofdlampen 504
Petzl Vertex Best alpinehelm 401
Petzl Vertex Best Duo alpinehelm 401
Petzl Vertex ST alpinehelm 401
Petzl Vertex Vent alpinehelm 401
Phoenix Prisma veiligheidslaars S5 359
Pleisters 509
Poetsdoeken en -rollen   530
Poetslappen       536
Polar veiligheidslaars S3 354
Polkadot handschoen 37
Polyethyleen handschoen 94
Premium rundnerflederen handschoen met gele gestreepte kap 41
Prevent R-903 handschoen 33
Protector First Base+ Baseball Cap 404
Protector HXGC helmclip 400
Protex broek 160
Protex T-shirt 160
PU/polyester handschoen 28
PVC 47-500 handschoen 82
PVC Grit handschoen 35
PVC ketting 497
PVC laars 361
PVC paaltje 497
PVC plukhandschoen 57
PVC plukmouw 97
PVC Rayon 2-delig regenpak 141

Q 

Quinto veiligheidsschoen S3 344

R 

Rally-overall 100% katoen 120
Redbrick Blue veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Bronze veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Brown veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Coral veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Druse veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Emerald veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Flint veiligheidsschoen S3 347
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Redbrick Fly veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Gold veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Granite veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Ice veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Jesper veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Jumper veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Marble veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Onyx veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Pink veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Red veiligheidsschoenen S1P 330
Redbrick Ruby veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Slate veiligheidsschoen S3 347
Redbrick Smaragd veiligheidsschoen S3 348
Redbrick Sunstone veiligheidsschoen S3 347
Reddingsvesten en drijfpakken     215
Regenkleding     134
Riem t.b.v. Harmonica kniebeschermer 372
Rondgebreide acryl handschoen 84
Rondgebreide acryl polsmof 84
Rondgebreide polyester/katoen handschoen 37
Rostaing Fighter 4BKV brandweerhandschoen 77
Rostaing QW25BKVMAA brandweerhandschoen 77
Rundnerf/splitlederen officiershandschoen 42
Rundnerflederen handschoen met canvas écru kap 40
Rundnerflederen handschoen met gele gestreepte kap 40
Rundnerflederen handschoen met gerubberiseerde kap 40
Rundnerflederen officiershandschoen 42
Rundsplitlederen Amerikaantje met gestreept doek 38
Rundsplitlederen Amerikaantje met palmversterking 38
Rundsplitlederen handschoen met écru kap 38
Rundsplitlederen handschoen met palmversterking en groen gestreept 
doek 39
Rundsplitlederen handschoen met pistoolversterking 39
Rundsplitlederen handschoen met rode kap 38
Rundsplitlederen winterhandschoen met gele kap 83
RVS ankerhaak 110 mm 485
RVS ankerhaak 140 mm 485
RVS ankerhaak 75 mm 485
RVS wandhouder t.b.v. handschoenendispensers 98

S 

Salvequick 490700 pleisterautomaat 509
Salvequick pleisters 509
Salvequick Savett wondreiniger 510
Santino Alex sweater 125
Santino Bormio fleece jas 155
Santino Boston fleece jas 155
Santino Charma dames poloshirt 131
Santino Charma poloshirt 131
Santino James T-shirt 130
Santino Jazz T-shirt 130
Santino Jive T-shirt 129
Santino Jolly T-shirt 130
Santino Joy T-shirt 129
Santino Matt poloshirt 133
Santino Mojo poloshirt 131
Santino Ricardo poloshirt 133
Santino Rick polosweater 126
Santino Robin polosweater 126
Santino Roland sweater 124
Santino Serfaus fleece sweater 128
Santino Soul softshell jas 153
Santino Tesla polosweater 126
Santino Tivoli poloshirt 133
Santino Tour softshell jas 153
Santino Trento fleece jas 154
Schaapslederen officiershandschoen 43
Scheurschort polyethyleen 22 mu 227
Schipperstrui 128
Schubert BEN 2 I/80D veiligheidshelm 392
Schubert BOP I/80 D veiligheidshelm 392
Schuurmaterialen 540
Secuboxen           498
Showa 310G handschoen 31
Showa 370W handschoen 22
Showa 377 handschoen 20
Showa 380 handschoen 19
Showa 451 handschoen 78
Showa 460 handschoen 81
Showa 660 handschoen 57

Showa B0600 handschoen 30
Showa GP-KV1 handschoen 54
Sika 29 Comfort veiligheidsklomp SB 363
Sioen 009V Montero jas 190
Sioen 012V Corinto broek 190
Sioen 017V Carlow overall 196
Sioen 087A Bernex bodywarmer 157
Sioen 1038 Zinal capuchon 161
Sioen 1148 Arras bodywarmer 183
Sioen 131Z Reims fleece jas 179
Sioen 132Z Brighton jas 165
Sioen 1666 Bravone bodywarmer 208
Sioen 169A Burton bodywarmer 183
Sioen 1798 Alabama jas 191
Sioen 198A Monoray jas 164
Sioen 199A Bitoray broek 164
Sioen 209A Skollfield 4-in-1 parka 171
Sioen 2122 Verbier mantel 162
Sioen 2123 Vermont jas 161
Sioen 2578 Garnich bodywarmer 199
Sioen 2672 Terni T-shirt 158
Sioen 2673 Trapani T-shirt 158
Sioen 2674 Trento broek 158
Sioen 2689 Trieste broek 160
Sioen 2690 Teramo T-shirt 160
Sioen 277A Calvinn poloshirt 201
Sioen 284A Bindal sweater 182
Sioen 288A Cloverfield parka 148
Sioen 3073 Winseler parka 203
Sioen 3074 Duffel parka 192
Sioen 307A Hellisan verkeersvest 209
Sioen 3085 Hasnon parka 192
Sioen 308A Raufar verkeersvest RWS 209
Sioen 318A Eltow poloshirt 208
Sioen 319A Candiz poloshirt 208
Sioen 350A Boorne jas RWS 167
Sioen 351A Diezel jas RWS 167
Sioen 352A Lauwers voering 160
Sioen 353A Berkel fleece jas RWS 179
Sioen 354A Merede broek RWS 167
Sioen 364A Campbell jas 165
Sioen 3720 Unzen jas 163
Sioen 3876 Rovito T-shirt 180
Sioen 3881 Tiola poloshirt 181
Sioen 3883 Olgiata poloshirt 181
Sioen 400A Tempa jas 142
Sioen 401A Powell parka 171
Sioen 410A Sierra T-shirt 159
Sioen 411A Verde T-shirt 159
Sioen 413A Nelson broek 159
Sioen 4145 Jakarta jas 135
Sioen 4391 Morgat jas 214
Sioen 440A Cabin overall 177
Sioen 4500 Rotterdam broek 134
Sioen 4600 Louisiana Amerikaanse overall 139
Sioen 4644 Toscana Amerikaanse overall 140
Sioen 4650 Abbes jas 162
Sioen 4691 Wellsford broek 193
Sioen 4820 Dortmund jas 134
Sioen 488A Burma 4-in-1 parka 148
Sioen 4893 Dover parka 135
Sioen 4899 Amsterdam parka 148
Sioen 4964 Montreal overall 139
Sioen 496Z Rainier fleece jas 207
Sioen 497Z Kingley fleece jas 179
Sioen 4990 Lillehammer overall 149
Sioen 499A Odars T-shirt 158
Sioen 500A Roja broek 158
Sioen 518A Picton T-shirt 201
Sioen 519A Polton poloshirt 201
Sioen 5616 Rabaul overall 176
Sioen 5634 Geralton overall 206
Sioen 5729 Gladstone broek 203
Sioen 5806 Ekofisk broek 192
Sioen 5874 Tielson broek 204
Sioen 5967 Essen overall 211
Sioen 5996 Botlek overall 211
Sioen 603Z Cumbria parka 147
Sioen 608Z Tornhill parka 147
Sioen 6105 Zermatt Amerikaanse overall 162
Sioen 611Z Durango fleece jas 154
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Sioen 612Z Merida fleece jas 154
Sioen 6133 Brisbane Amerikaanse overall 206
Sioen 6147 Dalvik Amerikaanse overall 162
Sioen 6203 Zurich overall 211
Sioen 6218 Herford overall 138
Sioen 622Z Pulco softshell jas 151
Sioen 624Z Torreon softshell jas 151
Sioen 625Z Germo jas 145
Sioen 626Z Sherwood fleece jas 154
Sioen 6360 Bangkok broek 135
Sioen 6402 Matterhorn overall 161
Sioen 6507 Nevada broek 191
Sioen 654Z Tomar broek 135
Sioen 6564 Batur broek RWS 168
Sioen 6580 Gemini broek 163
Sioen 6620 Bandung Amerikaanse overall 140
Sioen 6623 Amberg Amerikaanse overall 177
Sioen 6639 Killybeg Amerikaanse overall 214
Sioen 6669 Aoba Amerikaanse overall 177
Sioen 6833 Marianis parka 171
Sioen 6931 Quebec overall 211
Sioen 6936 Etna overall 176
Sioen 6969 Houston overall 197
Sioen 697Z Hicks overall 138
Sioen 698Z Sheffer jas 136
Sioen 699Z Murray broek 136
Sioen 7218 Ridley jas 191
Sioen 7219 Elliston parka 204
Sioen 7220 Royston fleece voering 200
Sioen 7221 Watson fleece voering 200
Sioen 7222 Glenroy parka 191
Sioen 7224 Barker capuchon 202
Sioen 7225 Hinton capuchon 202
Sioen 7227 Nash jas 205
Sioen 7229 Falcon jas 204
Sioen 722Z Dexter softshell jas 178
Sioen 7236 Toledo broek 194
Sioen 7237 Durant jas 193
Sioen 7238 Barrington capuchon 202
Sioen 7240 Newton jas 194
Sioen 7252 Talbot jas 205
Sioen 7253 Carret overall 206
Sioen 7361 Waverly blouson 193
Sioen 7690 Tobado fleece jas 198
Sioen 7759 Obaix fleece jas 198
Sioen 7760 Liberchies fleece voering 200
Sioen 7761 Molenbaix fleece voering 200
Sioen 7771 Dampremy fleece jas 198
Sioen 7850 Merapi parka RWS 172
Sioen 798Z Belvill jas 164
Sioen 799Z Norvill broek 164
Sioen 8042 Bratislava schort 229
Sioen 8062 Rosario schort 230
Sioen 8161 Cork mouw 97
Sioen 9042 Carpi verkeersvest RWS 186
Sioen 9044 Elba verkeersvest 184
Sioen 9052 Solaka verkeersvest RWS 185
Sioen 9052 Vine verkeersvest RWS 209
Sioen 9092 Arfeld verkeersvest 209
Sioen 9387 Sidney bodywarmer 208
Sioen 9451 Etretat bodywarmer 183
Sioen 9461 Baltero parka 193
Sioen 9462 Reaven parka 203
Sioen 9495 Waddington jas 204
Sioen 9633 Playford softshell jas 207
Sioen 9634 Cardinia softshell jas 199
Sioen 9643 Heatherton softshell jas 207
Sioen 9644 Belarto softshell jas 199
Sioen 9833 Genova softshell jas 178
Sioen 9834 Piemonte softshell jas 153
Sioen 9854 Urbino fleece sweater 201
Sioen 9896 Valier fleece jas 207
Sioen 9934 Homes softshell jas 152
Slippers 366
Sloten   499
SMS overall  Type 5/6 220
Sokken  367
Spacel 2000 AP/EBJ overall 223
Spacel 2000 EBJ overall 223
Spacel 3000 AP/RA/EBJ overall 217
Spacel 3000 RA/EBJ overall 217

Spasciani 100 stoffilter LD-P3 R, schroefdraad 305
Spasciani 2030 gas- en dampfilter A1B1 307
Spasciani 2030 gas- en dampfilter A1B1E1K1 307
Spasciani 2030 gas- en dampfilter A2 307
Spasciani 2030 stoffilter LD-P3 R, bajonet 305
Spasciani 2040 combinatiefilter A1B1E1K1-P3 R 308
Spasciani 2040 combinatiefilter A1B1-P3 R 308
Spasciani 2050 combinatiefilter A2-P3 R 308
Spasciani ACS 952 persluchtsysteem 316
Spasciani combinatiefilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting 308
Spasciani Duetta halfgelaatsmasker 297
Spasciani Duo halfgelaatsmasker 298
Spasciani gas- en dampfilters met EN 148-1 schroefdraadaansluiting 307
Spasciani ST85 halfgelaatsmasker 299
Spasciani TM 1702 PAPR motorunit 315
Spasciani TR 2002 Dupla volgelaatsmasker 302
Spasciani TR 2002 volgelaatsmasker 302
Spasciani TR 82 volgelaatsmasker 302
Spijkerschort splitleder 230
Stapp 26305 sok 369
Stapp 27010 thermo sok 369
Sticomfort 5166 zaagoverall RWS 213
Sticomfort 6080 zaagtuniek 213
Sticomfort 6081 zaagjas RWS 213
Sticomfort 6085 zaagbroek 212
Sticomfort 6090 Amerikaanse zaagoverall 212
Sticomfort 6091 Amerikaanse zaagoverall 212
Stofmaskers         279
Stootpetten        404
Swarfega Black Box reinigingsdoekjes 524
Swarfega Lemon handreiniger 524
Swarfega Orange handreiniger 523
Swarfega Xtra handreiniger 524

T 

Tapes en schuurmaterialen 538
Tapes    538
Tegera 300 uniformhandschoen 43
The Welly PU S-Light veiligheidslaars S5 359
Thermal broek 158
Thermal T-shirt 158
Tobin 127 oogspoelstation 513
Tobin 200 ml oogspoelfles 513
Toiletpapier        529
Tork Cleaning Cloth Roll werkdoek 533
Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth werkdoek 533
Tork Heavy-Duty Wiping Paper poetsrol 532
Tork Industrial Cleaning Cloth Folded Grey werkdoek 533
Tork Industrial Cleaning Cloth werkdoek 533
Tork Matic Soft Premium handdoekrol 528
Tork Soft Conventional toiletpapier 529
Tork Soft Folded toiletpapier 529
Tork Wiping Paper Centerfeed poetsrol 531
Tork Wiping Paper Mini Centerfeed poetsrol 531
Tork Wiping Paper Plus Blue poetsrol 532
Tork Wiping Paper Plus Centerfeed poetsrol 531
Tork Wiping Paper Plus Combi Roll poetsrol 532
Tork Wiping Paper Plus poetsrol 532

U 

UK 4AA Xenon zaklamp 502
UK Vizion I hoofdlamp 504
Uniformriem leder 232
uvex 1 8542 veiligheidsschoen S1 331
uvex 1 8543 veiligheidsschoen S1 331
uvex 1 8544 veiligheidsschoen S2 332
uvex 1 8545 veiligheidsschoen S2 332
uvex 2 6502 veiligheidsschoen S3 341
uvex 2 6503 veiligheidsschoen S3 341
uvex 2 6504 veiligheidsschoen S2 332
uvex 2 6505 veiligheidsschoen S2 332
uvex 9161 overzetbril 444
uvex 9305 ruimzichtbril 450
uvex 9760-005 zweetband 396
uvex 9790 muts 406
uvex 9924-010 helmadapter 400
uvex 9954 brillenetuis 454
uvex 9959-002 brillenkoordje 453
uvex 9963-000 dispenser reinigingsdoekjes 455
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uvex 9970-002 brillenreinigingsstation 455
uvex 9971-000 reinigingsdoekjes, 700 stuks 455
uvex 9972-100 reinigingsvloeistof 500 ml 455
uvex 9973-100 pompje 455
uvex airwing B 9762 veiligheidshelm 383
uvex airwing B-WR 9762 veiligheidshelm 384
uvex astrospec 2.0 9164 lasbril 451
uvex astrospec 2.0 9164 veiligheidsbril 424
uvex astrospec 9168 veiligheidsbril 424
uvex C500 foam handschoen 53
uvex C500 handschoen 53
uvex C500 pure handschoen 54
uvex C500 wet handschoen 54
uvex C500 wet plus handschoen 54
uvex carbonvision 9307 ruimzichtbril 449
uvex com4-fit 2112-004 oordop 248
uvex cosmoflex 9130 veiligheidsbril 424
uvex futura 9180 lasbril 451
uvex i-3 9190 veiligheidsbril 421
uvex i-vo 9160 lasbril 451
uvex i-vo 9160 veiligheidsbril 421
uvex K2 2600-002 gehoorkap 262
uvex K3 2600-003 gehoorkap 262
uvex kinriemen 395
uvex motion light 6983 veiligheidsschoen S2 332
uvex motion light 6984 veiligheidsschoen S2 332
uvex motion light 6985 veiligheidsschoen S3 340
uvex motion light 6986 veiligheidsschoen S3 340
uvex motorsport 9496/9 veiligheidsschoen S1 331
uvex motorsport 9497/9 veiligheidsschoen S1 331
uvex office 9542/2 veiligheidsschoen S1P 351
uvex one 2 click 2112-000 dispenser 256
uvex pheos 9192 veiligheidsbril 423
uvex pheos alpine 9773 alpinehelm 403
uvex pheos B-S-WR 9772 veiligheidshelm 384
uvex pheos B-WR 9772 veiligheidshelm 384
uvex pheos E-S-WR 9770 veiligheidshelm 384
uvex pheos guard 9192 veiligheidsbril 423
uvex pheos s 9192 veiligheidsbril 423
uvex phynomic allround handschoen 17
uvex phynomic foam handschoen 17
uvex phynomic pro handschoen 17
uvex phynomic wet handschoen 17
uvex phynomic XG handschoen 19
uvex polavision 9231-960 veiligheidsbril 421
uvex profabutyl B05R handschoen 71
uvex profastrong NF33 handschoen 67
uvex profi ergo ENB20 handschoen 24
uvex profi ergo ENB20A handschoen 24
uvex profi ergo XG20A handschoen 22
uvex quatro 8415/2 veiligheidsschoen S3 341
uvex quatro pro 8400 veiligheidsschoen S3 341
uvex quatro pro 8401 veiligheidsschoen S3 341
uvex quatro pro 8403/2 veiligheidslaars S3 355
uvex rubiflex S NB27S handschoen 67
uvex rubiflex S NB35S handschoen 67
uvex rubiflex S NB40S handschoen 67
uvex rubiflex S NB80S handschoen 67
uvex rubiflex S XG27B handschoen 67
uvex rubiflex S XG35B handschoen 67
uvex silv-Air 2210 stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel 286
uvex silv-Air 2310 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 292
uvex silv-Air 2312 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel 292
uvex silv-Air 7312 stofmasker FFP3 R D met uitademventiel 291
uvex skyguard NT 9175 veiligheidsbril 424
uvex skylite 9174 veiligheidsbril 425
uvex sportstyle 9193 veiligheidsbril 421
uvex super g 9172 veiligheidsbril 423
uvex super OTG 9169 overzetbril 444
uvex u-cap 9794 Baseball Cap 404
uvex u-fit handschoen 91
uvex ultrasonic 9302 ruimzichtbril 449
uvex ultrasonic flip-up 9302 lasruimzichtbril 452
uvex ultravision 9301 ruimzichtbril 449
uvex ultravision 9301-145 lasruimzichtbril 452
uvex unilite thermo HD handschoen 79
uvex unilite thermo plus handschoen 79
uvex unipur 6631 handschoen 29
uvex u-sonic 9308 ruimzichtbril 448
uvex whisper 2111-201 oordop met koordje 248
uvex whisper+ 2111-212 oordop met koordje 248

uvex whisper+ 2111-239 detectable oordop met koordje 250
uvex x-cap 2125-361 gehoorbeugel 254
uvex x-fit 2112 oordop 248
uvex x-fit 2112-010 oordop met koordje 248
uvex x-fit 2112-011 detectable oordop met koordje 250
uvex x-fold 2125-344 gehoorbeugel 254

V 

Valbeveiliging 473
Valbeveiliging beroepensets       490
Valstopapparaten            486
Varkensnerflederen handschoen 41
Veiligheidshaken           484
Veiligheidshelmen 383
Veiligheidslaarzen leder 353
Veiligheidslaarzen waterdicht       356
Veiligheidsschoenen        329
Veiligheidssignalering en verlichting 496
Veiligheidssignalering      496
Verankeringspunt beton 492
Verankeringspunt houten structuren 492
Verankeringspunt in roestvrijstaal 492
Verankeringsstaaf voor deur 492
Verbanddozen    506
Verbindingshaak voor dubbele aansluiting valstopapparaat 4172 485
Verlichting           500
Veterinaire polyethyleen handschoen 94
Veters  370
Viloft poloshirt RWS 180
Viloft Thermal broek 158
Viloft Thermal T-shirt 158
Viloft T-shirt RWS 180
Vlamvertragende (antistatische) hogezichtbaarheidskleding    203
Vlamvertragende (antistatische) kleding  187
Vluchtmaskers   318
Voet t.b.v. PVC paaltje 497
Volgelaatsmaskers           301

W 

Water-Jel Burn Jel spray 510
Werkdoeken       533
Werkkleding algemeen   109
Werkschort Bisonyl 229
Werkschort polyethyleen 25 mu 227
Werkschort polyethyleen 90 mu 227
Werkschort PVC/katoen 229
Werkschort Trevipol 229
Wet Wipe reinigingsdoekjes 524
Winterkleding    142
Witte tricot poetslappen HK 536
Wrangler Texas Stone blauw spijkerbroek 117
Wrangler Texas Stretch spijkerbroek 117

Z 

Zaklampen         500
Zeep dispensers 526
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