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VOORWOORD

Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) worden gebruikt door mensen, die 
beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke 
schade te voorkomen.

Het gebruik van PBM’s is de laatste stap van de arbeidshygiënische strategie om 
arbeidsrisico's te verminderen. PBM’s beschermen alleen de drager ervan tot op een 
zeker niveau.

Om ervoor te zorgen, dat u van top tot teen goed beschermd bent, kan Burghouwt u 
voorzien van helm tot schoenen en alles wat er tussen zit. Tevens kunnen wij de 
bedrijfskleding die wij leveren, ook van uw bedrijfslogo voorzien!

Heeft u vragen over PBM’s en bedrijfskleding, dan kunnen wij er voor zorgen, dat één 
van onze specialisten met u contact opneemt, om het een en ander door te nemen, 
zodat wij samen tot een voor u beste oplossing kunnen komen.
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In deze catalogus vindt U een keur aan artikelen. Al deze kwaliteitsartikelen
hebben maar één doel, zij bieden U de beste bescherming voor Uw:

Verder vindt U in deze catalogus artikelen in de categorie:

Alle artikelen in deze catalogus voor U gesorteerd op alfabetische volgorde.
Altijd snel het juiste artikel en paginanummer bij de hand!
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INLEIDING WERKKLEDING

U draagt 9-12 uren per dag werkkleding, echter helaas wordt er vaak te weinig aandacht besteed bij de 
aanschaf hiervan.

Werkkleding is uw visitekaartje naar buiten en zegt vaak meer over uw bedrijf dan 1.000 advertenties. 
Verder is het natuurlijk van belang dat de kleding aan de eisen van de werkzaamheden voldoet en dat 
de werknemer er comfortabel en prettig in kan werken.

Tegenwoordig is er werkkleding op de markt die qua pasvorm, design en uitstraling niet onderdoet 
voor uw privékleding.

WAT IS BELANGRIJK BIJ DE AANSCHAF VAN WERKKLEDING?

Als eerste is het natuurlijk van belang dat u, eventueel n.a.v. de risico inventarisatie weet of de kleding aan 
speci�eke eisen moet voldoen, bijvoorbeeld re�ecterend materiaal (EN 471 of 20471) of vlamvertragend, etc.

Verder is het van belang kleding te kiezen die bij de werkzaamheden passen, bijvoorbeeld moet de kleding 
waterdicht zijn, slijtvaste kniezakken hebben, spijkerzakken, etc.

Om te zorgen dat uw medewerkers prettig werken en geen last hebben van een broek die afzakt of waarvan 
de kniezakken op de verkeerde plaats zitten, is pasvorm en design ook van groot belang.

Tegenwoordig hebben werkbroeken, net zoals privékleding, vaak een moderne lage taille pasvorm.

Om te zorgen dat de onderrug niet bloot komt moet de achterkant van de broek dan wel hoger zijn dan de 
voorkant. Tevens moet, indien men veel knielend werk doet, de broek niet te strak zitten, zodat deze niet 
afzakt.

Om de kosten voor een kledingstuk zo laag mogelijk te houden, dient de vervangingsgraad zo laag mogelijk 
te zijn. Een kledingstuk waarbij nagedacht is over de potentiële slijtpunten, zoals de kruisnaad, kniezakken, 
zakken, stiksels, ritsen heeft dan natuurlijk de voorkeur.

WELKE STOFSAMENSTELLING MOET IK KIEZEN?

Vroeger werd er veel in katoenen kleding gewerkt, maar gelukkig is dat al enige tijd gewijzigd naar polyester/ 
katoen.  Katoen heeft diverse nadelen; slijt snel, wordt snel vaal, krimpt en houdt vocht vast. Polyester daaren-
tegen is zeer slijtvast, krimpt niet, is kleurechter en geeft vocht snel af, waardoor de broek sneller droog is.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239359 ONDERHEMD THERMO CRAFT PROCOOL KORTE MOUW ZWART MAAT M 1 STUKS

239360 ONDERHEMD THERMO CRAFT PROCOOL KORTE MOUW ZWART MAAT L 1 STUKS

239361 ONDERHEMD THERMO CRAFT PROCOOL KORTE MOUW ZWART MAAT XL 1 STUKS

239362 ONDERHEMD THERMO CRAFT PROCOOL KORTE MOUW ZWART MAAT XXL 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239375 ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE KORTE MOUW ZWART MAAT M 1 STUKS

239376 ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE KORTE MOUW ZWART MAAT L 1 STUKS

239377 ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE KORTE MOUW ZWART MAAT XL 1 STUKS

239378 ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE KORTE MOUW ZWART MAAT XXL 1 STUKS

239385 ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE LANGE MOUW ZWART MAAT M 1 STUKS

239386 ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE LANGE MOUW ZWART MAAT L 1 STUKS

ONDERHEMD THERMO CRAFT PROCOOL

ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE

•  uitstekende isolatie, waardoor je lichaam warm blijft

•  razendsnelle vochtafvoer, zodat je lichaam lang droog en fris blijft

•  geschikt voor temperaturen tussen de circa 0 tot 15 graden

•  naadloos torso en ronde stiknaden, voor extra comfort

•  atletische, strakke pasvorm met optimale bewegingsvrijheid

•  lange achterkant voor optimale aansluiting aan de achterzijde

•  crewneck model, kleine kraag voor optimale aansluiting bij de nek

•  leverbaar met lange en korte mouw

•  houdt het lichaam lang droog en fris

•  houdt het lichaam koeler in warme omstandigheden

•  plakt niet aan het lichaam, omdat het geen vocht op neemt

•  stiknaden zijn goed afgewerkt en kriebelen niet

•  gemaakt voor warm tot zeer warm weer

•  blijven zelf ook lang fris, tijdens en na gebruik

•  elastisch materiaal voor optimale bewegingsvrijheid

•  groot Mesh paneel aan de achterzijde

239386 ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE LANGE MOUW ZWART MAAT L 1 STUKS

239387 ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE LANGE MOUW ZWART MAAT XL 1 STUKS

239388 ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE LANGE MOUW ZWART MAAT XXL 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239408 LANGE ONDERBROEK THERMO CRAFT BE ACTIVE ZWART MAAT M 1 STUKS

239409 LANGE ONDERBROEK THERMO CRAFT BE ACTIVE ZWART MAAT L 1 STUKS

239410 LANGE ONDERBROEK THERMO CRAFT BE ACTIVE ZWART MAAT XL 1 STUKS

239411 LANGE ONDERBROEK THERMO CRAFT BE ACTIVE ZWART MAAT XXL 1 STUKS

LANGE ONDERBROEK THERMO CRAFT BE ACTIVE

•  houdt de benen warm en geïsoleerd

•  geschikt voor temperaturen tussen de circa 0 tot 15 graden

•  voert lichaamsvocht snel naar buiten af, het lichaam blijft droog

•  comfortabele, strakke pasvorm voor een ergonomische en comfortabele pasvorm

•  voorzien van Flatlock-stiknaden die huidirritatie voorkomen

•  zeer geschikt voor een groot scala aan activiteiten, waaronder schaatsen, fietsen, skiën of tijdens het werken
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240000 MASCOT PILOTJACK ZWART MACON MAAT S 1 STUKS

240001 MASCOT PILOTJACK ZWART MACON MAAT M 1 STUKS

240002 MASCOT PILOTJACK ZWART MACON MAAT L 1 STUKS

240003 MASCOT PILOTJACK ZWART MACON MAAT XL 1 STUKS

240004 MASCOT PILOTJACK ZWART MACON MAAT XXL 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240011 MASCOT SOFTSHELL JACK ZWART RIPOLL MAAT S 1 STUKS

240012 MASCOT SOFTSHELL JACK ZWART RIPOLL MAAT M 1 STUKS

240013 MASCOT SOFTSHELL JACK ZWART RIPOLL MAAT L 1 STUKS

240014 MASCOT SOFTSHELL JACK ZWART RIPOLL MAAT XL 1 STUKS

240015 MASCOT SOFTSHELL JACK ZWART RIPOLL MAAT XXL 1 STUKS

MASCOT PILOTJACK MACON

•  100% polyester

•  270 g/m2

•  4-in-1 jas, warme binnenvoering van bont en afneembare mouwen

•  verlengde rug

•  kleur: zwart

•  gecertificeerd volgens EN 343 - klasse 3/3

MASCOT SOFTSHELL JACK RIPOLL

•  100% polyester

•  270 g/m2

•  ademend en waterafstotend

•  fleece aan de binnenkant

•  sluiting met rits en inwendige windvanger

•  reflectie-effecten.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240021 MASCOT BODYWARMER ZWART ALCORA MAAT S 1 STUKS

240022 MASCOT BODYWARMER ZWART ALCORA MAAT M 1 STUKS

240023 MASCOT BODYWARMER ZWART ALCORA MAAT L 1 STUKS

240024 MASCOT BODYWARMER ZWART ALCORA MAAT XL 1 STUKS

240025 MASCOT BODYWARMER ZWART ALCORA MAAT XXL 1 STUKS

•  100% polyester

•  280 g/m2

•  gewatteerd

•  deelbare rits

•  verlengde rug

•  elastiek aan de armgaten

•  reflectie-effecten

MASCOT BODYWARMER ALCORA

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240201 MASCOT POLOSWEATER MARINE TRINIDAD MAAT S 1 STUKS

240202 MASCOT POLOSWEATER MARINE TRINIDAD MAAT M 1 STUKS

240203 MASCOT POLOSWEATER MARINE TRINIDAD MAAT L 1 STUKS

240204 MASCOT POLOSWEATER MARINE TRINIDAD MAAT XL 1 STUKS

240205 MASCOT POLOSWEATER MARINE TRINIDAD MAAT XXL 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240301 MASCOT POLO ANTRACIET BORNEO MAAT S 1 STUKS

240302 MASCOT POLO ANTRACIET BORNEO MAAT M 1 STUKS

240303 MASCOT POLO ANTRACIET BORNEO MAAT L 1 STUKS

240304 MASCOT POLO ANTRACIET BORNEO MAAT XL 1 STUKS

240305 MASCOT POLO ANTRACIET BORNEO MAAT XXL 1 STUKS

•  60% Katoen, 40% Polyester

•  180 g/m2

•  tricot in de kraag en bij de mouwen

•  knoopsluiting

•  borstzak

MASCOT POLO BORNEO

MASCOT POLOSWEATER TRINIDAD

•  60% Katoen, 40% Polyester

•  310 g/m2

•  gekamd katoen

•  gebreide kraag

•  knoopsluiting

•  tricot aan de onderkant en bij de pols

•  verstevigde boord

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240401 MASCOT T-SHIRT ZWART JAVA MAAT S 1 STUKS

240402 MASCOT T-SHIRT ZWART JAVA MAAT M 1 STUKS

240403 MASCOT T-SHIRT ZWART JAVA MAAT L 1 STUKS

240404 MASCOT T-SHIRT ZWART JAVA MAAT XL 1 STUKS

240405 MASCOT T-SHIRT ZWART JAVA MAAT XXL 1 STUKS

MASCOT T-SHIRT JAVA

•  100% Katoen

•  195 g/m2

•  anti-pilling materiaal, robuuste kwaliteit

•  voorgekrompen

•  ronde hals met tricot

•  verstevigde boord
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240501 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C46 1 STUKS

240502 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C48 1 STUKS

240504 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C50 1 STUKS

240506 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C52 1 STUKS

240507 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C54 1 STUKS

240508 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C56 1 STUKS

240509 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C58 1 STUKS

240511 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C46 1 STUKS

240512 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C48 1 STUKS

240514 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C50 1 STUKS

240516 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C52 1 STUKS

240517 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C54 1 STUKS

240518 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C56 1 STUKS

240519 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C58 1 STUKS

MASCOT WERKBROEK LERIDA

•  65% polyester, 35% katoen

•  310 g/m2

•  versterkte achterzak met klep en klittenbandsluiting

•  versterkte duimstokzak en verstelbare hamerlus

•  dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting

•  kniezakken van Kevlar

•  kleur: zwart of antraciet

MASCOT WERKBROEK LINDOS

•  65% polyester, 35% katoen

•  260 g/m2

•  achterzakken met klep en klittenbandsluiting

•  versterkte spijkerzakken

•  dijbeenzakken met klep en klittenbandsluiting

•  verstelbare kniezakken van Cordura

•  kleur: zwart

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240522 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C48 1 STUKS

240524 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C50 1 STUKS

240526 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C52 1 STUKS

240527 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C54 1 STUKS

240528 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C56 1 STUKS

240532 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C48 1 STUKS

240534 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C50 1 STUKS

240536 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C52 1 STUKS

240537 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C54 1 STUKS

240538 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C56 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240541 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C46 1 STUKS

240542 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C48 1 STUKS

240544 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C50 1 STUKS

240546 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C52 1 STUKS

240547 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C54 1 STUKS

240548 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C56 1 STUKS

240549 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C58 1 STUKS

•  kleur: zwart

MASCOT WERKBROEK RHODOS

•  65% polyester, 35% katoen

•  260 g/m2

•  achterzakken met klep en klittenbandsluiting

•  telefoonzak

•  dijbeenzakken met klep en klittenbandsluiting

•  reflectie-effecten

•  kleur: zwart

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240552 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C48 1 STUKS

240554 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C50 1 STUKS

240556 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C52 1 STUKS

240557 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C54 1 STUKS

240558 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C56 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240905 MASCOT LEDEREN RIEM ZWART CONGO 120 CM 1 STUKS

240906 MASCOT LEDEREN RIEM ZWART CONGO 140 CM 1 STUKS

MASCOT LEDEREN RIEM ZWART

•  100% Leder

•  robuuste kwaliteit

•  gesp van metaal

•  gaten zijn versterkt

•  breedte van de riem 4,5 cm

•  65% polyester, 35% katoen

•  260 g/m2

•  versterkte achterzakken

•  verstelbare hamerlus

•  dijbeenzak met klep en drukknoop

•  reflectie-effecten

•  kleur: zwart

MASCOT WERKBROEK HOUSTON

MASCOT KNIEBESCHERMERS LIKASI

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240900 MASCOT KNIEBESCHERMERS ZWART LIKASI 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239047 REGENPAK PVC RAYON GEEL MAAT L 1 STUKS

239048 REGENPAK PVC RAYON GEEL MAAT XL 1 STUKS

239049 REGENPAK PVC RAYON GEEL MAAT XXL 1 STUKS

• kwaliteit: PVC-rayon

• dubbele sluiting met rits en drukknopen

• vaste capuchon

Toepassingsgebieden

Bij werkzaamheden wanneer de weersomstandigheden dit vergen en men een regenpak nodig heeft met 

bovenstaande eigenschappen.

•  100% Celrubber

•  geschikt voor alle MASCOT® modellen met kniezakken

•  extra zacht

•  geschikt voor industrieel wassen en drogen bij hoge temperaturen

•  hoeft niet uit de broek te worden gehaald voor het wassen

REGENPAK PVC RAYON GEEL
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240501 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C46 1 STUKS

240502 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C48 1 STUKS

240504 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C50 1 STUKS

240506 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C52 1 STUKS

240507 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C54 1 STUKS

240508 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C56 1 STUKS

240509 MASCOT WERKBROEK ZWART LERIDA MAAT 82C58 1 STUKS

240511 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C46 1 STUKS

240512 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C48 1 STUKS

240514 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C50 1 STUKS

240516 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C52 1 STUKS

240517 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C54 1 STUKS

240518 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C56 1 STUKS

240519 MASCOT WERKBROEK ANTRACIET LERIDA MAAT 82C58 1 STUKS

MASCOT WERKBROEK LERIDA

•  65% polyester, 35% katoen

•  310 g/m2

•  versterkte achterzak met klep en klittenbandsluiting

•  versterkte duimstokzak en verstelbare hamerlus

•  dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting

•  kniezakken van Kevlar

•  kleur: zwart of antraciet

MASCOT WERKBROEK LINDOS

•  65% polyester, 35% katoen

•  260 g/m2

•  achterzakken met klep en klittenbandsluiting

•  versterkte spijkerzakken

•  dijbeenzakken met klep en klittenbandsluiting

•  verstelbare kniezakken van Cordura

•  kleur: zwart

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240522 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C48 1 STUKS

240524 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C50 1 STUKS

240526 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C52 1 STUKS

240527 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C54 1 STUKS

240528 MASCOT WERKBROEK ZWART LINDOS MAAT 82C56 1 STUKS

240532 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C48 1 STUKS

240534 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C50 1 STUKS

240536 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C52 1 STUKS

240537 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C54 1 STUKS

240538 MASCOT WERKBROEK D.ANTRACIET LINDOS MAAT 82C56 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240541 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C46 1 STUKS

240542 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C48 1 STUKS

240544 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C50 1 STUKS

240546 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C52 1 STUKS

240547 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C54 1 STUKS

240548 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C56 1 STUKS

240549 MASCOT WERKBROEK ZWART RHODOS MAAT 82C58 1 STUKS

•  kleur: zwart

MASCOT WERKBROEK RHODOS

•  65% polyester, 35% katoen

•  260 g/m2

•  achterzakken met klep en klittenbandsluiting

•  telefoonzak

•  dijbeenzakken met klep en klittenbandsluiting

•  reflectie-effecten

•  kleur: zwart

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240552 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C48 1 STUKS

240554 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C50 1 STUKS

240556 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C52 1 STUKS

240557 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C54 1 STUKS

240558 MASCOT WERKBROEK ZWART HOUSTON MAAT 82C56 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240905 MASCOT LEDEREN RIEM ZWART CONGO 120 CM 1 STUKS

240906 MASCOT LEDEREN RIEM ZWART CONGO 140 CM 1 STUKS

MASCOT LEDEREN RIEM ZWART

•  100% Leder

•  robuuste kwaliteit

•  gesp van metaal

•  gaten zijn versterkt

•  breedte van de riem 4,5 cm

•  65% polyester, 35% katoen

•  260 g/m2

•  versterkte achterzakken

•  verstelbare hamerlus

•  dijbeenzak met klep en drukknoop

•  reflectie-effecten

•  kleur: zwart

MASCOT WERKBROEK HOUSTON

MASCOT KNIEBESCHERMERS LIKASI

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

240900 MASCOT KNIEBESCHERMERS ZWART LIKASI 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239047 REGENPAK PVC RAYON GEEL MAAT L 1 STUKS

239048 REGENPAK PVC RAYON GEEL MAAT XL 1 STUKS

239049 REGENPAK PVC RAYON GEEL MAAT XXL 1 STUKS

• kwaliteit: PVC-rayon

• dubbele sluiting met rits en drukknopen

• vaste capuchon

Toepassingsgebieden

Bij werkzaamheden wanneer de weersomstandigheden dit vergen en men een regenpak nodig heeft met 

bovenstaande eigenschappen.

•  100% Celrubber

•  geschikt voor alle MASCOT® modellen met kniezakken

•  extra zacht

•  geschikt voor industrieel wassen en drogen bij hoge temperaturen

•  hoeft niet uit de broek te worden gehaald voor het wassen

REGENPAK PVC RAYON GEEL
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239065 REGENPAK PU-STRETCH BLAUW MAAT L 1 STUKS

239066 REGENPAK PU-STRETCH BLAUW MAAT XL 1 STUKS

239067 REGENPAK PU-STRETCH BLAUW MAAT XXL 1 STUKS

Regenjas

• kwaliteit: 100% PU Stretch coating

• dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen

• verdekte capuchon in de kraag

• 2 verstevigde voorzakken met klep

• drukknoopvernauwing aan de mouwen

• onderarmventilatie

• wasbaar tot 40°C

• gewicht doek: 170 gr/m2

Regenbroek

• kwaliteit: 100% PU Stretch coating

• elastiek in de taille

• drukknoopvernauwing aan de enkels

• wasbaar tot 40°C

• gewicht doek: 170 gr/m2

Toepassingsgebieden

Bij werkzaamheden wanneer de weersomstandigheden vergen dat men een regenpak nodig heeft met bovenstaande 

eigenschappen.

REGENBROEK SIMPLY NO SWEAT

• elastiek in taille met aansnoerkoord

• mesh polyester binnenvoering

• verstelbare broekspijpen met drukknopen

• 210 grams 100% polyester laminaat

• kleur: navy

REGENPAK PU-STRETCH BLAUW

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239031 REGENBROEK SIMPLY NO SWEAT UTRECHT NAVY MAAT M 1 STUKS

239032 REGENBROEK SIMPLY NO SWEAT UTRECHT NAVY MAAT L 1 STUKS

239033 REGENBROEK SIMPLY NO SWEAT UTRECHT NAVY MAAT XL 1 STUKS

239034 REGENBROEK SIMPLY NO SWEAT UTRECHT NAVY MAAT XXL 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239037 REGENJAS SIMPLY NO SWEAT ULFT NAVY MAAT M 1 STUKS

239038 REGENJAS SIMPLY NO SWEAT ULFT NAVY MAAT L 1 STUKS

239039 REGENJAS SIMPLY NO SWEAT ULFT NAVY MAAT XL 1 STUKS

239040 REGENJAS SIMPLY NO SWEAT ULFT NAVY MAAT XXL 1 STUKS

REGENJAS SIMPLY NO SWEAT

• regenjas 80 cm

• ritssluiting met flap en drukknopen

• verstelbare elastische mouwen met drukknopen

• 2 voorzakken met klep

• vaste capuchon

• mesh polyester binnenvoering

• 210 grams 100% polyester laminaat

• kleur: navy

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239287 VEILIGHEIDSVEST MET REFLEKTIE EN471 ORANJE 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239302 WEGWERP OVERALL POLYPROPYLENE MAAT XL 1 STUKS

VEILIGHEIDSVEST MET REFLEKTIE

•  kwaliteit: mesh polyester

•  met reflectietape

•  klittenbandsluiting

•  universele maat

Toepassingsgebieden

•  bij werkzaamheden wanneer men duidelijk zichtbaar moet zijn

•  wegwerkzaamheden

•  bouw

WEGWERP OVERALL POLYPROPYLENE

•  deze disposable overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings, verf en spuitwerkzaamheden van niet-

    schadelijke aard

•  deze overall kan alleen worden ingezet als beschermingsmiddel voor de onderliggende kleding

•  elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon

•  verdekte 2-weg ritssluiting

•  vaste capuchon

•  kleur: wit

•  per stuk verpakt

Toepassingsgebieden

•  schilderwerken

•  timmerindustrie
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239065 REGENPAK PU-STRETCH BLAUW MAAT L 1 STUKS
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239040 REGENJAS SIMPLY NO SWEAT ULFT NAVY MAAT XXL 1 STUKS

REGENJAS SIMPLY NO SWEAT

• regenjas 80 cm

• ritssluiting met flap en drukknopen

• verstelbare elastische mouwen met drukknopen

• 2 voorzakken met klep

• vaste capuchon

• mesh polyester binnenvoering

• 210 grams 100% polyester laminaat

• kleur: navy

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239287 VEILIGHEIDSVEST MET REFLEKTIE EN471 ORANJE 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239302 WEGWERP OVERALL POLYPROPYLENE MAAT XL 1 STUKS

VEILIGHEIDSVEST MET REFLEKTIE

•  kwaliteit: mesh polyester

•  met reflectietape

•  klittenbandsluiting

•  universele maat

Toepassingsgebieden

•  bij werkzaamheden wanneer men duidelijk zichtbaar moet zijn

•  wegwerkzaamheden

•  bouw

WEGWERP OVERALL POLYPROPYLENE

•  deze disposable overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings, verf en spuitwerkzaamheden van niet-

    schadelijke aard

•  deze overall kan alleen worden ingezet als beschermingsmiddel voor de onderliggende kleding

•  elastiek in de mouwen, pijpen en capuchon

•  verdekte 2-weg ritssluiting

•  vaste capuchon

•  kleur: wit

•  per stuk verpakt

Toepassingsgebieden
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INLEIDING WERKSCHOENEN

TIPS VOOR GEZONDE VOETEN
 

• Pak iedere dag schone sokken. Was je voeten dagelijks na het werk en droog ze grondig af, vooral tussen de   
 tenen. Talkpoeder en dagelijkse wissel van inlegzolen helpen om je voeten droog te houden.
• Heb je erge zweetvoeten? Neem wisselbaden met afwisselend warm en koud water. Gooi na een ongeluk je   
 veiligheidsschoenen in de vuilnisbak. Neem het zekere voor het onzekere. Neem regelmatig pauze van je werk.   
• Ga in je pauze ook zitten, als het even kan. Met de voeten omhoog is helemaal fijn op een zware werkdag. Dat is 
 goed voor je doorbloeding.
• Wissel regelmatig van schoenen, bij voorkeur om de dag. Trek direct na het werk bijvoorbeeld vrijetijdsschoenen 
 aan.
• Leer is een natuurlijk materiaal dat tijd nodig heeft om te herstellen. Het heeft onder goed geventileerde   
 omstandigheden ongeveer 2x zoveel tijd nodig om het transpiratievocht kwijt te raken, dan om het vocht op te
 nemen. Na 8 uur op de schoenen gewerkt te hebben, moeten de schoenen dus 16 uur rusten. 
 

TIPS BIJ HET ONDERHOUDEN VAN JE SCHOENEN

• Vermijd vochtige omstandigheden (als ze daarvoor niet geschikt zijn). Dat beperkt de levensduur van je  schoenen.
• Als ze toch nat worden, laat ze dan langzaam drogen, haal de inlegzool eruit en stop er kranten in.
• Bewaar je schoenendoos om ze ook later in op te bergen en te vervoeren.
• Zorg voor een goede ventilatie als je ze een tijdje niet draagt.
• Behandel je schoenen als gereedschap, ben er zuinig op.
• Verwijder het vuil met een licht vochtige doek of (droge of vochtige) borstel.
• Verzorg het leer regelmatig met het daarvoor bestemde onderhoudsmiddel.
• Vervang je schoenen tijdig. Dan bescherm je je voeten het best en blijf je fitter. Werkschoenen gaan onder   
 normale omstandigheden gemiddeld een arbeidsjaar mee, maar hoe lang jij met jouw schoenen doet, hangt   
 natuurlijk van veel factoren af.

TIPS BIJ HET UITZOEKEN VAN NIEUWE SCHOENEN
 

• Kies de beste schoen voor jouw omstandigheden. Gebruik onze keuzehulp en vind de juiste schoen. Zo weet je   
 zeker dat je altijd gebruik maakt van de nieuwste technieken en dat je voeten optimaal beschermd zijn.
• Laat je adviseren over de pasvorm en schoenmaat. Een goede pasvorm is niet alleen comfortabeler, maar ook
 veiliger.
• Bata sokken zijn voor jouw voeten en werkomstandigheden de beste keus. Er zijn sokken voor koude en voor   
 warme omstandigheden, in verschillende diktes en lengtes.
• Vraag je leverancier om advies over het hele scala aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De  onderdelen   
 moeten op elkaar aansluiten en geschikt zijn voor jouw werk.
• Stem de veiligheidsnormen en specificaties van de schoen af op de werkplek. Er zijn veel mogelijkheden, laat   
 je adviseren en vind de juiste schoen.
• Heb je speciale inlegzolen nodig? Indien je de separate binnenzool vervangt, zorg dan dat je een nieuwe   
 binnenzool hiervoor in de plaats legt die zeker niet dikker is dan het origineel. 
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INLEIDING WERKSCHOENEN
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• Vermijd vochtige omstandigheden (als ze daarvoor niet geschikt zijn). Dat beperkt de levensduur van je  schoenen.
• Als ze toch nat worden, laat ze dan langzaam drogen, haal de inlegzool eruit en stop er kranten in.
• Bewaar je schoenendoos om ze ook later in op te bergen en te vervoeren.
• Zorg voor een goede ventilatie als je ze een tijdje niet draagt.
• Behandel je schoenen als gereedschap, ben er zuinig op.
• Verwijder het vuil met een licht vochtige doek of (droge of vochtige) borstel.
• Verzorg het leer regelmatig met het daarvoor bestemde onderhoudsmiddel.
• Vervang je schoenen tijdig. Dan bescherm je je voeten het best en blijf je fitter. Werkschoenen gaan onder   
 normale omstandigheden gemiddeld een arbeidsjaar mee, maar hoe lang jij met jouw schoenen doet, hangt   
 natuurlijk van veel factoren af.

TIPS BIJ HET UITZOEKEN VAN NIEUWE SCHOENEN
 

• Kies de beste schoen voor jouw omstandigheden. Gebruik onze keuzehulp en vind de juiste schoen. Zo weet je   
 zeker dat je altijd gebruik maakt van de nieuwste technieken en dat je voeten optimaal beschermd zijn.
• Laat je adviseren over de pasvorm en schoenmaat. Een goede pasvorm is niet alleen comfortabeler, maar ook
 veiliger.
• Bata sokken zijn voor jouw voeten en werkomstandigheden de beste keus. Er zijn sokken voor koude en voor   
 warme omstandigheden, in verschillende diktes en lengtes.
• Vraag je leverancier om advies over het hele scala aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De  onderdelen   
 moeten op elkaar aansluiten en geschikt zijn voor jouw werk.
• Stem de veiligheidsnormen en specificaties van de schoen af op de werkplek. Er zijn veel mogelijkheden, laat   
 je adviseren en vind de juiste schoen.
• Heb je speciale inlegzolen nodig? Indien je de separate binnenzool vervangt, zorg dan dat je een nieuwe   
 binnenzool hiervoor in de plaats legt die zeker niet dikker is dan het origineel. 
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EN ISO 20345 

Voor EN ISO 20345 wordt de afkorting S (Safety) gebruikt. Deze norm kent de volgende classi�caties:

SB Veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik met veiligheidsneus, bestand tegen een    
 impact van 200 Joule en compressie van 15 kN. Verder voldoen SB schoenen aan een hele lijst van eigenschap- 
 pen: onder andere veel verschillende kwaliteitseisen voor schacht en zool, comforteisen, minimale slipvastheid  
 en oliebestendigheid.
S1 Zie SB + antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak en gesloten hiel.
S1 P Zie S1 + antipenetratie tussenzool.
S2 Zie S1 + bovenmateriaal met een bepaalde maximum waterdoorlaatbaarheid en water absorptie.
S3 Zie S2 + antipenetratie tussenzool en loopzool met een bepaalde hoeveelheid pro�lering.

EN ISO 20347

Voor EN ISO 20347 wordt de afkorting O (Occupational) gebruikt. Deze norm kent de volgende classi�caties:

OB Schoenen voor professioneel gebruik zonder veiligheidsneus. Verder voldoen OB schoenen aan een hele lijst  
 van eigenschappen: onder andere veel verschillende kwaliteitseisen voor schacht en zool, comforteisen,  
 minimale slipvastheid en oliebestendigheid.
O1 Zie OB + antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak en gesloten hiel.
O1 P Zie O1 + antipenetratie tussenzool.
O2 Zie O1 + bovenmateriaal  met een bepaalde maximum waterdoorlaatbaarheid en waterabsorptie.
O3 Zie O2 + antiperforatie tussenzool en loopzool met een bepaalde hoeveelheid pro�lering.

De complete normen zijn tegen betaling verkrijgbaar op de site van het Nederlands Normalisatie-instituut 
www.nen.nl.

ANDERE SPECIFIEKE EISEN
 
 
Naast de eigenschappen die binnen de standaard classi�catie vallen, hebben onze producten nog andere speci�eke 
eigenschappen: warmte- en koude isolatie, hittebestendigheid, speci�eke slipweerstand en waterbestendigheid.

 

TIPS BIJ HET BEPALEN VAN DE JUISTE MAAT

• Laat je adviseren over de pasvorm en schoenmaat. Bata heeft drie breedtematen. Onze schoenen zijn er van   
 maat 36 tot en met 49. Een goede pasvorm is niet alleen comfortabeler, maar ook veiliger.
• Als je zelf je maat wilt bepalen, maak dan gebruik van onze meetinstructies. Pas eerst de kleinste maat. Als je   
 voeten knellen in de breedte of lengte, pas dan ook de grotere maat. Voel je niets, dan is dit de juiste schoen   
 voor je. 
• Heb je bijzondere voeten, ga dan ook op zoek naar bijzondere schoenen. Met het meerwijdte systeem van   
 Bata is vaak al een oplossing voor goed passende schoenen voorhanden. Hiernaast heeft Bata inlegzolen in het   
 assortiment die comfort verhogend zijn. Mocht dit nog niet voldoende zijn, dan heeft Bata met Bata Adapt®    
 Podologische-, Podotherapeutische- en (semi)-Orthopedische oplossingen beschikbaar.

JE SCHOENEN ZIJN VERSLETEN ALS:

• de zool loslaat of gescheurd is
• het leer bijna of helemaal gescheurd is
• de voering kapot is
• de beschermingsneus een zware impact heeft opgevangen
• een scherp voorwerp door de zool is gedrongen en er een gat in de zool is ontstaan
• de stalen neus zichtbaar is
• het profiel minder dan 1,5 mm diep is

VIND DE JUISTE NORM

 
De Europese veiligheidsnormen zijn de minimumeisen die worden gesteld aan veiligheids- of werkschoenen. Het hangt af 
van je werkomgeving aan welke norm jouw schoenen moeten voldoen. Je leest hier wat de verschillende normen precies 
inhouden. Bij al onze schoenen staat de geldende norm ook vermeld op deze website en in het label van de schoen zelf.

TWEE NORMEN 

Bata Industrials produceert speci�eke schoenen die voldoen aan de voor u relevante norm: EN ISO 20345 voor 
veiligheidsschoenen, EN ISO 20347 voor beroepsschoenen, ESD, BS7971. Het verschil is dat EN ISO 20345-schoenen 
een beschermingsneus hebben, EN ISO 20347-schoenen hebben die niet. Verder voldoen beide schoentypes aan alle 
gestelde eisen in de desbetre�ende norm. Bata Industrials veiligheids-schoenen voldoen aan de veiligheidsnorm EN 
ISO 20345: ze hebben dus onder andere een EN12568:2010-veiligheidsneus die een compressiekracht van 15.000 
Newton (1500 kilogram) weerstaat en 200 Joules impactbestendig is. Beroepsschoenen bieden deze speci�eke 
bescherming niet. De genoemde normen kennen verschillende classi�caties.
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EN ISO 20345 

Voor EN ISO 20345 wordt de afkorting S (Safety) gebruikt. Deze norm kent de volgende classi�caties:

SB Veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik met veiligheidsneus, bestand tegen een    
 impact van 200 Joule en compressie van 15 kN. Verder voldoen SB schoenen aan een hele lijst van eigenschap- 
 pen: onder andere veel verschillende kwaliteitseisen voor schacht en zool, comforteisen, minimale slipvastheid  
 en oliebestendigheid.
S1 Zie SB + antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak en gesloten hiel.
S1 P Zie S1 + antipenetratie tussenzool.
S2 Zie S1 + bovenmateriaal met een bepaalde maximum waterdoorlaatbaarheid en water absorptie.
S3 Zie S2 + antipenetratie tussenzool en loopzool met een bepaalde hoeveelheid pro�lering.

EN ISO 20347

Voor EN ISO 20347 wordt de afkorting O (Occupational) gebruikt. Deze norm kent de volgende classi�caties:

OB Schoenen voor professioneel gebruik zonder veiligheidsneus. Verder voldoen OB schoenen aan een hele lijst  
 van eigenschappen: onder andere veel verschillende kwaliteitseisen voor schacht en zool, comforteisen,  
 minimale slipvastheid en oliebestendigheid.
O1 Zie OB + antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak en gesloten hiel.
O1 P Zie O1 + antipenetratie tussenzool.
O2 Zie O1 + bovenmateriaal  met een bepaalde maximum waterdoorlaatbaarheid en waterabsorptie.
O3 Zie O2 + antiperforatie tussenzool en loopzool met een bepaalde hoeveelheid pro�lering.

De complete normen zijn tegen betaling verkrijgbaar op de site van het Nederlands Normalisatie-instituut 
www.nen.nl.

ANDERE SPECIFIEKE EISEN
 
 
Naast de eigenschappen die binnen de standaard classi�catie vallen, hebben onze producten nog andere speci�eke 
eigenschappen: warmte- en koude isolatie, hittebestendigheid, speci�eke slipweerstand en waterbestendigheid.

 

TIPS BIJ HET BEPALEN VAN DE JUISTE MAAT

• Laat je adviseren over de pasvorm en schoenmaat. Bata heeft drie breedtematen. Onze schoenen zijn er van   
 maat 36 tot en met 49. Een goede pasvorm is niet alleen comfortabeler, maar ook veiliger.
• Als je zelf je maat wilt bepalen, maak dan gebruik van onze meetinstructies. Pas eerst de kleinste maat. Als je   
 voeten knellen in de breedte of lengte, pas dan ook de grotere maat. Voel je niets, dan is dit de juiste schoen   
 voor je. 
• Heb je bijzondere voeten, ga dan ook op zoek naar bijzondere schoenen. Met het meerwijdte systeem van   
 Bata is vaak al een oplossing voor goed passende schoenen voorhanden. Hiernaast heeft Bata inlegzolen in het   
 assortiment die comfort verhogend zijn. Mocht dit nog niet voldoende zijn, dan heeft Bata met Bata Adapt®    
 Podologische-, Podotherapeutische- en (semi)-Orthopedische oplossingen beschikbaar.

JE SCHOENEN ZIJN VERSLETEN ALS:

• de zool loslaat of gescheurd is
• het leer bijna of helemaal gescheurd is
• de voering kapot is
• de beschermingsneus een zware impact heeft opgevangen
• een scherp voorwerp door de zool is gedrongen en er een gat in de zool is ontstaan
• de stalen neus zichtbaar is
• het profiel minder dan 1,5 mm diep is

VIND DE JUISTE NORM

 
De Europese veiligheidsnormen zijn de minimumeisen die worden gesteld aan veiligheids- of werkschoenen. Het hangt af 
van je werkomgeving aan welke norm jouw schoenen moeten voldoen. Je leest hier wat de verschillende normen precies 
inhouden. Bij al onze schoenen staat de geldende norm ook vermeld op deze website en in het label van de schoen zelf.

TWEE NORMEN 

Bata Industrials produceert speci�eke schoenen die voldoen aan de voor u relevante norm: EN ISO 20345 voor 
veiligheidsschoenen, EN ISO 20347 voor beroepsschoenen, ESD, BS7971. Het verschil is dat EN ISO 20345-schoenen 
een beschermingsneus hebben, EN ISO 20347-schoenen hebben die niet. Verder voldoen beide schoentypes aan alle 
gestelde eisen in de desbetre�ende norm. Bata Industrials veiligheids-schoenen voldoen aan de veiligheidsnorm EN 
ISO 20345: ze hebben dus onder andere een EN12568:2010-veiligheidsneus die een compressiekracht van 15.000 
Newton (1500 kilogram) weerstaat en 200 Joules impactbestendig is. Beroepsschoenen bieden deze speci�eke 
bescherming niet. De genoemde normen kennen verschillende classi�caties.
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238692 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 41 1 PAAR

238693 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 42 1 PAAR

238694 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 43 1 PAAR

238695 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 44 1 PAAR

238696 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 45 1 PAAR

238697 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 46 1 PAAR

WERKSCHOEN S3 HOOG MODEL (REDBRICK SMARAGD)

•  hoog model

•  veiligheidsklasse S3

•  gewicht (bij maat 42) 1618 gram

•  kleur: bruin

•  bovendeel: Leer

•  voering: Cambrelle®

•  zool: pu/tpu

•  carbonite neus

•  kevlar tussenzool

•  uitneembare inlegzool

WERKSCHOEN S3 HOOG MODEL (MAJESTIC LIMA)

•  hoog model    

•  met stalen neus en stalen zool

•  gemaakt van waterafstotend nerfleder 

•  met overneus

•  PUR zool    

•  kleur: zwart

Toepassingsgebieden

De schoenen moeten worden gedragen op risicovolle werkplekken en in een omgeving waar een S3 schoen vereist is, 

zoals bij magazijnwerkzaamheden, transport, bouw en industrie. 

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238700 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 39 1 PAAR

238701 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 40 1 PAAR

238702 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 41 1 PAAR

238703 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 42 1 PAAR

238704 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 43 1 PAAR

238705 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 44 1 PAAR

238706 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 45 1 PAAR

238707 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238781 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 39 1 PAAR

238782 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 40 1 PAAR

238783 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 41 1 PAAR

238784 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 42 1 PAAR

238785 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 43 1 PAAR

238786 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 44 1 PAAR

238787 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 45 1 PAAR

238788 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 46 1 PAAR

WERKSCHOEN S3 LAAG MODEL (BATA TRAXX 218)

• Bata Traxx 218, laag model.

• kleur: zwart met grijze stootrand en donkere accenten.

• voldoet aan EN ISO 20345 S3 norm.

• veiligheidsschoen met stalen neus, geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt 

   tegen het doordringen van scherpe voorwerpen middels een stalen tussenzool.

• volnerf leder/TPU-neusbescherming. BOA sluiting, geen veters.

• Bata Cool Comfort-voering. QuattroTech-zool.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238791 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 39 1 PAAR

238792 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 40 1 PAAR

238793 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 41 1 PAAR

238794 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 42 1 PAAR

238795 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 43 1 PAAR

238796 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 44 1 PAAR

238797 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 45 1 PAAR

238798 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238831 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W39 1 PAAR

238832 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W40 1 PAAR

238833 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W41 1 PAAR

WERKSCHOEN S3 HOOG MODEL (BATA TRAXX 219)

• Bata Traxx 219, hoog model.

• kleur: zwart met grijze stootrand en donkere accenten.

• voldoet aan EN ISO 20345 S3 norm.

• veiligheidsschoen met stalen neus, geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt 

   tegen het doordringen van scherpe voorwerpen middels een stalen tussenzool.

• volnerf leder/TPU-neusbescherming. BOA sluiting, geen veters.

• Bata Cool Comfort-voering. QuattroTech-zool.

WERKSCHOEN S3 LAAG MODEL (BATA ACT115)

• Bata Act115, laag model

• volnerf lederen schacht

• kleur: zwart

• met kruipneus, neusbescherming en tussenzool

• de Walkline collectie geeft de voet de volledige vrijheid om natuurlijk te kunnen bewegen

238833 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W41 1 PAAR

238834 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W42 1 PAAR

238835 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W43 1 PAAR

238836 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W44 1 PAAR

238837 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W45 1 PAAR

238838 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238821 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W39 1 PAAR

238822 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W40 1 PAAR

238823 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W41 1 PAAR

238824 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W42 1 PAAR

238825 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W43 1 PAAR

238826 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W44 1 PAAR

238827 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W45 1 PAAR

238828 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W46 1 PAAR

WERKSCHOEN S3 HOOG MODEL (BATA ACT119)

• Bata Act119, hoog model

• volnerf lederen schacht

• kleur: zwart

• met kruipneus, neusbescherming en tussenzool

• de Walkline collectie geeft de voet de volledige vrijheid om natuurlijk te kunnen bewegen
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238692 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 41 1 PAAR

238693 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 42 1 PAAR

238694 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 43 1 PAAR

238695 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 44 1 PAAR

238696 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 45 1 PAAR

238697 WERKSCHOEN S3 REDBRICK SMARAGD HOOG MODEL BRUIN MAAT 46 1 PAAR

WERKSCHOEN S3 HOOG MODEL (REDBRICK SMARAGD)

•  hoog model

•  veiligheidsklasse S3

•  gewicht (bij maat 42) 1618 gram

•  kleur: bruin

•  bovendeel: Leer

•  voering: Cambrelle®

•  zool: pu/tpu

•  carbonite neus

•  kevlar tussenzool

•  uitneembare inlegzool

WERKSCHOEN S3 HOOG MODEL (MAJESTIC LIMA)

•  hoog model    

•  met stalen neus en stalen zool

•  gemaakt van waterafstotend nerfleder 

•  met overneus

•  PUR zool    

•  kleur: zwart

Toepassingsgebieden

De schoenen moeten worden gedragen op risicovolle werkplekken en in een omgeving waar een S3 schoen vereist is, 

zoals bij magazijnwerkzaamheden, transport, bouw en industrie. 

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238700 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 39 1 PAAR

238701 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 40 1 PAAR

238702 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 41 1 PAAR

238703 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 42 1 PAAR

238704 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 43 1 PAAR

238705 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 44 1 PAAR

238706 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 45 1 PAAR

238707 WERKSCHOEN STALEN KRUIPNEUS/ZOOL HOOG LIMA ZWART MAAT 46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238781 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 39 1 PAAR

238782 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 40 1 PAAR

238783 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 41 1 PAAR

238784 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 42 1 PAAR

238785 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 43 1 PAAR

238786 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 44 1 PAAR

238787 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 45 1 PAAR

238788 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG TRAXX 218 VOLNERF BOA MAAT 46 1 PAAR

WERKSCHOEN S3 LAAG MODEL (BATA TRAXX 218)

• Bata Traxx 218, laag model.

• kleur: zwart met grijze stootrand en donkere accenten.

• voldoet aan EN ISO 20345 S3 norm.

• veiligheidsschoen met stalen neus, geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt 

   tegen het doordringen van scherpe voorwerpen middels een stalen tussenzool.

• volnerf leder/TPU-neusbescherming. BOA sluiting, geen veters.

• Bata Cool Comfort-voering. QuattroTech-zool.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238791 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 39 1 PAAR

238792 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 40 1 PAAR

238793 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 41 1 PAAR

238794 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 42 1 PAAR

238795 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 43 1 PAAR

238796 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 44 1 PAAR

238797 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 45 1 PAAR

238798 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG TRAXX 219 VOLNERF BOA MAAT 46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238831 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W39 1 PAAR

238832 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W40 1 PAAR

238833 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W41 1 PAAR

WERKSCHOEN S3 HOOG MODEL (BATA TRAXX 219)

• Bata Traxx 219, hoog model.

• kleur: zwart met grijze stootrand en donkere accenten.

• voldoet aan EN ISO 20345 S3 norm.

• veiligheidsschoen met stalen neus, geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt 

   tegen het doordringen van scherpe voorwerpen middels een stalen tussenzool.

• volnerf leder/TPU-neusbescherming. BOA sluiting, geen veters.

• Bata Cool Comfort-voering. QuattroTech-zool.

WERKSCHOEN S3 LAAG MODEL (BATA ACT115)

• Bata Act115, laag model

• volnerf lederen schacht

• kleur: zwart

• met kruipneus, neusbescherming en tussenzool

• de Walkline collectie geeft de voet de volledige vrijheid om natuurlijk te kunnen bewegen

238833 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W41 1 PAAR

238834 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W42 1 PAAR

238835 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W43 1 PAAR

238836 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W44 1 PAAR

238837 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W45 1 PAAR

238838 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA LAAG ACT115 VOLNERF PU-ZL MAAT W46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238821 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W39 1 PAAR

238822 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W40 1 PAAR

238823 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W41 1 PAAR

238824 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W42 1 PAAR

238825 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W43 1 PAAR

238826 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W44 1 PAAR

238827 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W45 1 PAAR

238828 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA HOOG ACT119 VOLNERF PU-ZL MAAT W46 1 PAAR

WERKSCHOEN S3 HOOG MODEL (BATA ACT119)

• Bata Act119, hoog model

• volnerf lederen schacht

• kleur: zwart

• met kruipneus, neusbescherming en tussenzool

• de Walkline collectie geeft de voet de volledige vrijheid om natuurlijk te kunnen bewegen
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238761 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 39 1 PAAR

238762 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 40 1 PAAR

238763 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 41 1 PAAR

238764 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 42 1 PAAR

238765 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 43 1 PAAR

238766 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 44 1 PAAR

238767 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 45 1 PAAR

238768 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238771 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 39 1 PAAR

238772 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 40 1 PAAR

WERKSCHOEN LAAG MODEL (BATA TRAXX 203)

• Bata Traxx 203, laag model.

• kleur: zwart met grijze stootrand en donkere accenten.

• voldoet aan EN ISO 20345 S3 norm.

• veiligheidsschoen met stalen neus, geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt 

   tegen het doordringen van scherpe voorwerpen middels een stalen tussenzool.

• nubuck leder/TPU-neusbescherming. Bata Cool Comfort-voering. QuattroTech-zool.

WERKSCHOEN HOOG MODEL (BATA TRAXX 204)

• Bata Traxx 204, hoog model.

• kleur: zwart met grijze stootrand en donkere accenten.

• voldoet aan EN ISO 20345 S3 norm.

• veiligheidsschoen met stalen neus, geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt 

  tegen het doordringen van scherpe voorwerpen middels een stalen tussenzool.

• nubuck leder/TPU-neusbescherming.

• Bata Cool Comfort-voering. QuattroTech-zool.

238772 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 40 1 PAAR

238773 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 41 1 PAAR

238774 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 42 1 PAAR

238775 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 43 1 PAAR

238776 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 44 1 PAAR

238777 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 45 1 PAAR

238778 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238811 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 39 XW 1 PAAR

238812 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 40 XW 1 PAAR

238813 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 41 XW 1 PAAR

238814 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 42 XW 1 PAAR

238815 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 43 XW 1 PAAR

238816 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 44 XW 1 PAAR

238817 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 45 XW 1 PAAR

238818 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 46 XW 1 PAAR

Bata Natural® model Taho, bont gevoerd & grijze Tritech zool Kleur: zwart volnerf leder met treklussen

(grijze kruipneus) CE-gekeurd volgens normen EN 345 volgens classificatie S3: Veiligheidslaarzen met stalen neus, 

geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt tegen het doordringen van scherpe 

voorwerpen middels een stalen tussenzool.

WERKLAARS S3 (BATA TAHO)

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239425 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 41 1 PAAR

239426 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 42 1 PAAR

239427 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 43 1 PAAR

239428 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 44 1 PAAR

239429 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 45 1 PAAR

239430 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 46 1 PAAR

239431 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 47 1 PAAR

VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL

•  met stalen neus en stalen zool

•  zool is olie-, vet-, loog en zuurbestendig

•  anti-statisch en anti-slip zool

•  blijft flexibel bij lage temperaturen (tot -20°C)

•  extra enkelbescherming

•  reflectiestip op de hiel

Toepassingsgebieden

•  agrarische sector

•  industrie

SOKKEN COOL MS1 ZWART

51% Pro-Cool (polyester), 27% katoen, 20% polyamide, 1% Lycra (elastaan), 1% Bekinox (metaalvezel)

Te verkrijgen in diversen kleuren: Marine, Zwart, Grijs

In deze comfortabele sok met uitstekende vochtregulerende eigenschappen blijft de voet aangenaam droog.

Kwalitatief één van de beste en sterkste sokken uit de collectie.

•  draagcomfort door comfortabele Flex Fit zone

•  extra comfort en bescherming door badstof zool

•  elastaan in been, voet en enkel biedt extra ondersteuning en zorgt voor een goede pasvorm

•  ESD

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238880 SOKKEN COOL MS1 ZWART MAAT 39-42 1 PAAR

238881 SOKKEN COOL MS1 ZWART MAAT 43-46 1 PAAR

238882 SOKKEN COOL MS1 ZWART MAAT 47-50 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238888 SOKKEN THERMO MS3 ZWART MAAT 39-42 1 PAAR

238889 SOKKEN THERMO MS3 ZWART MAAT 43-46 1 PAAR

238890 SOKKEN THERMO MS3 ZWART MAAT 47-50 1 PAAR

SOKKEN THERMO MS3 ZWART

34% krimpvrij scheerwol, 29% polyamide, 23% Pro-Cool (polyester), 12% Amicor pure (acryl), 1% Lycra (elastaan),

1% Bekinox (metaalvezel).

Te verkrijgen in de kleur zwart.

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
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238761 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 39 1 PAAR

238762 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 40 1 PAAR

238763 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 41 1 PAAR

238764 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 42 1 PAAR

238765 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 43 1 PAAR

238766 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 44 1 PAAR

238767 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 45 1 PAAR

238768 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-LAAG TRAXX 203 NUBUCK MAAT 46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238771 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 39 1 PAAR

238772 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 40 1 PAAR

WERKSCHOEN LAAG MODEL (BATA TRAXX 203)

• Bata Traxx 203, laag model.

• kleur: zwart met grijze stootrand en donkere accenten.

• voldoet aan EN ISO 20345 S3 norm.

• veiligheidsschoen met stalen neus, geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt 

   tegen het doordringen van scherpe voorwerpen middels een stalen tussenzool.

• nubuck leder/TPU-neusbescherming. Bata Cool Comfort-voering. QuattroTech-zool.

WERKSCHOEN HOOG MODEL (BATA TRAXX 204)

• Bata Traxx 204, hoog model.

• kleur: zwart met grijze stootrand en donkere accenten.

• voldoet aan EN ISO 20345 S3 norm.

• veiligheidsschoen met stalen neus, geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt 

  tegen het doordringen van scherpe voorwerpen middels een stalen tussenzool.

• nubuck leder/TPU-neusbescherming.

• Bata Cool Comfort-voering. QuattroTech-zool.

238772 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 40 1 PAAR

238773 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 41 1 PAAR

238774 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 42 1 PAAR

238775 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 43 1 PAAR

238776 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 44 1 PAAR

238777 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 45 1 PAAR

238778 WERKSCHOEN S3 KRUIPNEUS BATA-HOOG TRAXX 204 NUBUCK MAAT 46 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238811 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 39 XW 1 PAAR

238812 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 40 XW 1 PAAR

238813 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 41 XW 1 PAAR

238814 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 42 XW 1 PAAR

238815 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 43 XW 1 PAAR

238816 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 44 XW 1 PAAR

238817 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 45 XW 1 PAAR

238818 WERKLAARS S3 KRUIPNEUS BATA TAHO VOLNERF GEVOERD MAAT 46 XW 1 PAAR

Bata Natural® model Taho, bont gevoerd & grijze Tritech zool Kleur: zwart volnerf leder met treklussen

(grijze kruipneus) CE-gekeurd volgens normen EN 345 volgens classificatie S3: Veiligheidslaarzen met stalen neus, 

geschikt voor vochtige arbeidsomstandigheden, die tevens bescherming biedt tegen het doordringen van scherpe 

voorwerpen middels een stalen tussenzool.

WERKLAARS S3 (BATA TAHO)

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239425 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 41 1 PAAR

239426 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 42 1 PAAR

239427 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 43 1 PAAR

239428 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 44 1 PAAR

239429 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 45 1 PAAR

239430 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 46 1 PAAR

239431 VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL MAAT 47 1 PAAR

VEILIGHEIDSLAARS STALEN NEUS/ZOOL

•  met stalen neus en stalen zool

•  zool is olie-, vet-, loog en zuurbestendig

•  anti-statisch en anti-slip zool

•  blijft flexibel bij lage temperaturen (tot -20°C)

•  extra enkelbescherming

•  reflectiestip op de hiel

Toepassingsgebieden

•  agrarische sector

•  industrie

SOKKEN COOL MS1 ZWART

51% Pro-Cool (polyester), 27% katoen, 20% polyamide, 1% Lycra (elastaan), 1% Bekinox (metaalvezel)

Te verkrijgen in diversen kleuren: Marine, Zwart, Grijs

In deze comfortabele sok met uitstekende vochtregulerende eigenschappen blijft de voet aangenaam droog.

Kwalitatief één van de beste en sterkste sokken uit de collectie.

•  draagcomfort door comfortabele Flex Fit zone

•  extra comfort en bescherming door badstof zool

•  elastaan in been, voet en enkel biedt extra ondersteuning en zorgt voor een goede pasvorm

•  ESD

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238880 SOKKEN COOL MS1 ZWART MAAT 39-42 1 PAAR

238881 SOKKEN COOL MS1 ZWART MAAT 43-46 1 PAAR

238882 SOKKEN COOL MS1 ZWART MAAT 47-50 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238888 SOKKEN THERMO MS3 ZWART MAAT 39-42 1 PAAR

238889 SOKKEN THERMO MS3 ZWART MAAT 43-46 1 PAAR

238890 SOKKEN THERMO MS3 ZWART MAAT 47-50 1 PAAR

SOKKEN THERMO MS3 ZWART

34% krimpvrij scheerwol, 29% polyamide, 23% Pro-Cool (polyester), 12% Amicor pure (acryl), 1% Lycra (elastaan),

1% Bekinox (metaalvezel).

Te verkrijgen in de kleur zwart.

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
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238894 SOKKEN THERMO ML ANTRACIET MAAT 39-42 1 PAAR

238895 SOKKEN THERMO ML ANTRACIET MAAT 43-46 1 PAAR

238896 SOKKEN THERMO ML ANTRACIET MAAT 47-50 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

238897 VETERS VOOR WERKSCHOEN ZWART LANG 120 1 PAAR

238898 VETERS VOOR WERKSCHOEN ZWART LANG 90 1 PAAR

OVERSCHOEN PE BLAUW

SOKKEN THERMO ML (EXTRA LANG)

47% krimpvrij scheerwol, 27% polyamide, 16% Pro-Cool (polyester), 8% Amicor pure (acryl), 1% Lycra (elastaan),

1% Bekinox (metaalvezel).

Te verkrijgen in de kleur Antraciet.

Een lekker lange, warme wollen sok, ideaal voor wie laarzen draagt. Door de combinatie van scheerwol en Pro-Cool 

blijven de voeten in alle omstandigheden warm en droog. Met veel ondersteunende en beschermende zones en een 

extra lange boord tegen afzakken.

•  optimale luchtcirculatie voor aangenaam droge en frisse voeten

•  antibacteriële vezels houden nare geurtjes weg

•  speciale zones geven bescherming aan hiel en teen en comfort aan het been

•  extra draagcomfort door anatomische gevormd voetbed in linker- en rechtersok

•  ESD

VETERS VOOR WERKSCHOEN

Te gebruiken in veiligheidswerkschoenen.

Lengte: 90 cm is voor laag model.

Lengte: 120cm is voor hoog model.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239305 OVERSCHOEN PE BLAUW 30 MU   PAK 100 STUKS 1 PAK

OVERSCHOEN PE BLAUW

• Polyethyleen

• ideaal voor kort gebruik

• geruwd

• verpakt per 100 stuks

• kleur: blauw

• universele maat
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INLEIDING ARM- & HANDBESCHERMING
 
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.

WETGEVING & NORMEN

Elke handschoen die getest is moet gecerti�ceerd zijn volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG. Handschoenen 
kunnen aan diverse van de hieronder vermelde normen voldoen.  De regelgeving van de handschoenen 
begint met de Europese Norm EN 420, waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan beschre-
ven.

EN 420 - Algemene vereisten voor handschoenen
Deze norm omvat de algemene vereisten voor handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De norm geeft 
de basis vereisten voor een handschoen aan, zoals markering, maatvoering, samenstelling, ergonomie en 
gebruikersinformatie. Volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG worden PBM’s, waaronder dus ook handschoe-
nen, opgedeeld in drie categorieën volgens de risico’s waartegen ze moeten beschermen.

Categorie 1:  Handschoenen van eenvoudig ontwerp - uitsluitend voor minimale risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico’s. De gebruiker 
moet zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt.

Categorie 2:  Handschoenen van intermediair ontwerp - voor middelzware risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 2 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen middelzware 
risico’s, bijv. handschoenen voor algemene werkzaamheden met een goede perforatie-, snij of schuurweer-
stand. Deze handschoenen moeten door een erkende keuringsorganisatie getest en gecerti�ceerd worden.

Categorie 3:  Handschoenen van complex ontwerp - voor onomkeerbare of dodelijke risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 3 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen de zwaarste 
risico’s, zoals bijvoorbeeld werken met chemicaliën, hitte of elektriciteit. Deze handschoenen moeten ook 
door een erkende keuringsorganisatie getest en gecerti�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 organisatie die deze controle uitvoert, wordt geïdenti�ceerd met een 
nummer dat naast de CE-Markering vermeld moet worden. 

EN 388 - Bescherming tegen mechanische risico's
Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming bieden tegen mechanische 
gevaren als gevolg van schuren, snijden, scheuren en perforeren. De bescherming tegen mechanische 
gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer 
overeenstemt met de testresultaten voor een speci�ek risico.

Het pictogram ‘mechanische risico’s’ gaat dus samen met een code van 4 cijfers:

a. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het handschoenstaal te schuren.

b. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door het hand  
     schoenstaal te snijden.

c. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te scheuren.

d. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal met een punt van 
     standaardafmetingen te doorboren. 

In al deze gevallen stemt (0) overeen met het laagste prestatieniveau. De prestatieniveaus moeten duidelijk 
vermeld staan bij het pictogram.

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

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

Een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en waterlektest onderworpen wordt. De 
handschoen wordt getest en geïnspecteerd volgens het Aanvaardbaar Kwaliteitsniveau. (Penetratie)

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). 

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 gede�nieerde lijst, 
maar die voldoen aan de penetratietest.

EN 407 - Bescherming tegen thermische risico’s
Deze norm de�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 EN 388 voorgeschreven.

De aard en mate van bescherming worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door 
een reeks prestatieniveaus die naar speci�eke beschermende eigenschappen verwijzen.
Wanneer er een ‘X’ staat als uitslag dan betekent dat het niet getest is en wanneer er een 
‘0’ staat als uitslag dan betekent dat het onder het minimale prestatieniveau is. 

EN 12477 - Bescherming tegen het manueel lassen van metalen
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.

EN 511 - Bescherming tegen koude
Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- en contactkoude beschermen.
De bescherming tegen koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een reeks van drie 
prestatieniveaus die naar speci�eke  beschermende eigenschappen verwijzen.

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

EN 421 - Bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting
De norm is van toepassing op handschoenen die bescherming bieden tegen ioniserende straling en 
radioactieve besmetting. De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een pictogram dat 
naar de speci�ek beschermende eigenschappen verwijst. Om tegen radioactieve besmetting te bescher-
men, moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze de penetratietest gede�nieerd in EN 374 
doorstaan.

Om tegen ioniserende straling te beschermen, moet de handschoen een zekere hoeveelheid lood 
bevatten, aangeduid als loodequivalentie. Die loodequivalentie moet op elke handschoen gemarkeerd 
zijn.
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.
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INLEIDING ARM- & HANDBESCHERMING
 
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.

WETGEVING & NORMEN

Elke handschoen die getest is moet gecerti�ceerd zijn volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG. Handschoenen 
kunnen aan diverse van de hieronder vermelde normen voldoen.  De regelgeving van de handschoenen 
begint met de Europese Norm EN 420, waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan beschre-
ven.

EN 420 - Algemene vereisten voor handschoenen
Deze norm omvat de algemene vereisten voor handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De norm geeft 
de basis vereisten voor een handschoen aan, zoals markering, maatvoering, samenstelling, ergonomie en 
gebruikersinformatie. Volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG worden PBM’s, waaronder dus ook handschoe-
nen, opgedeeld in drie categorieën volgens de risico’s waartegen ze moeten beschermen.

Categorie 1:  Handschoenen van eenvoudig ontwerp - uitsluitend voor minimale risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico’s. De gebruiker 
moet zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt.

Categorie 2:  Handschoenen van intermediair ontwerp - voor middelzware risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 2 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen middelzware 
risico’s, bijv. handschoenen voor algemene werkzaamheden met een goede perforatie-, snij of schuurweer-
stand. Deze handschoenen moeten door een erkende keuringsorganisatie getest en gecerti�ceerd worden.

Categorie 3:  Handschoenen van complex ontwerp - voor onomkeerbare of dodelijke risico’s
Handschoenen die vallen onder categorie 3 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen de zwaarste 
risico’s, zoals bijvoorbeeld werken met chemicaliën, hitte of elektriciteit. Deze handschoenen moeten ook 
door een erkende keuringsorganisatie getest en gecerti�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 organisatie die deze controle uitvoert, wordt geïdenti�ceerd met een 
nummer dat naast de CE-Markering vermeld moet worden. 

EN 388 - Bescherming tegen mechanische risico's
Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming bieden tegen mechanische 
gevaren als gevolg van schuren, snijden, scheuren en perforeren. De bescherming tegen mechanische 
gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer 
overeenstemt met de testresultaten voor een speci�ek risico.

Het pictogram ‘mechanische risico’s’ gaat dus samen met een code van 4 cijfers:

a. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het handschoenstaal te schuren.

b. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door het hand  
     schoenstaal te snijden.

c. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te scheuren.

d. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal met een punt van 
     standaardafmetingen te doorboren. 

In al deze gevallen stemt (0) overeen met het laagste prestatieniveau. De prestatieniveaus moeten duidelijk 
vermeld staan bij het pictogram.

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

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

Een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en waterlektest onderworpen wordt. De 
handschoen wordt getest en geïnspecteerd volgens het Aanvaardbaar Kwaliteitsniveau. (Penetratie)

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). 

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 gede�nieerde lijst, 
maar die voldoen aan de penetratietest.

EN 407 - Bescherming tegen thermische risico’s
Deze norm de�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 EN 388 voorgeschreven.

De aard en mate van bescherming worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door 
een reeks prestatieniveaus die naar speci�eke beschermende eigenschappen verwijzen.
Wanneer er een ‘X’ staat als uitslag dan betekent dat het niet getest is en wanneer er een 
‘0’ staat als uitslag dan betekent dat het onder het minimale prestatieniveau is. 

EN 12477 - Bescherming tegen het manueel lassen van metalen
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.

EN 511 - Bescherming tegen koude
Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- en contactkoude beschermen.
De bescherming tegen koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een reeks van drie 
prestatieniveaus die naar speci�eke  beschermende eigenschappen verwijzen.

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

EN 421 - Bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting
De norm is van toepassing op handschoenen die bescherming bieden tegen ioniserende straling en 
radioactieve besmetting. De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een pictogram dat 
naar de speci�ek beschermende eigenschappen verwijst. Om tegen radioactieve besmetting te bescher-
men, moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze de penetratietest gede�nieerd in EN 374 
doorstaan.

Om tegen ioniserende straling te beschermen, moet de handschoen een zekere hoeveelheid lood 
bevatten, aangeduid als loodequivalentie. Die loodequivalentie moet op elke handschoen gemarkeerd 
zijn.
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.
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EN 659 - Beschermende handschoenen voor brandweerlieden
Deze Europese norm bepaalt de minimum prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende 
brandweerhandschoenen. Deze Europese norm geldt alleen voor beschermende brandweerhandschoe-
nen die de handen beschermen tijdens de normale brandbestrijding, inclusief zoek- en reddingsacties.
Deze handschoenen zijn niet bedoeld voor doelmatig gebruik van vloeibare chemische producten, maar 
bieden alleen enige bescherming tegen aanraking met chemicaliën. Beschermende handschoenen voor 
speciale operaties binnen de brandweer zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze norm.

EN 60903 - Handschoenen van geïsoleerd materiaal
De  norm EN 60903 bevat alle eisen voor een e�ciënte bescherming tegen elektrische stroomen 
refereert niet naar andere handschoenennormen, zoals EN 388 of EN 374.
Voor handschoenen van geïsoleerd materiaal worden regelmatige controles voorgeschreven. De 
handschoenen dienen te worden gecontroleerd, als de vorige elektrische keuring langer dan 6 maanden 
geleden is.

Klasse 00 en 0 controle op luchtgaten en visuele controle volstaat
Klasse 1 t/m 4 controle op luchtgaten, visuele controle en elektrische keuring
De handschoenen moeten afzonderlijk verpakt zijn. De verpakking moet voldoende sterk zijn, om de 
handschoen te beschermen tegen beschadiging en zonlicht.

EN 1149 - antistatische eigenschappen
Deze norm bepaalt de voorschriften en testmethodes voor materialen die gebruikt worden voor de 
productie van elektrostatisch dissiperende beschermingskleding (handschoenen) om elektrostatische 
ontladingen te voorkomen.

EC Voedingsrichtlijn
De hoofdrichtlijn EC/1935/2004 legt algemene regulaties vast voor alle plastic materialen die bedoeld 
zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen. Het bepaalt dat bij normaal gebruik de materialen 
die gebruikt worden niet in hoeveelheden in de voedingswaren komen die waarschijnlijk een gevaar 
kunnen opleveren voor de gezondheid. De handschoenen die geautoriseerd zijn voor contact met 
voeding moeten dit food-pictogram hebben.

Tricot manchet
Een tricot manchet is ontworpen om de handschoen op zijn plek te houden en tegen het binnenvallen 
van deeltjes te beschermen.

Veiligheidsmanchet
Veiligheidsmanchetten zijn ontworpen om de handschoen te verlengen en zodoende de pols te bescher-
men. Deze veiligheidsmanchetten zijn gewoonlijk 7 cm lang.

Kap
Handschoenen met een kap zijn langer als handschoenen met een veiligheidsmanchet. Ze beschermen 
dus beter en de pols behoudt zijn bewegingsvrijheid. Handschoenen met een kap zijn gewoonlijk 10 cm 
lang.

Slip-On
Slip-Ons zijn ontwikkelt om de handschoen makkelijk aan- en uit te trekken met naadloze aanhechting.

Gerold boord
Een gerolde boord verhindert dat de handschoen naar beneden zou rollen en verhoogt dus de bescher-
ming van de hand. Ook biedt het een grotere bescherming tegen vloeistofdruppeltjes.

Recht manchet
Handschoenen met een recht manchet beschermen de onderarm over een grotere lengte tegen 
a�opende vloeisto�en.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239115 WERKHANDSCHOEN X-TREME-LITE MAAT 9/L PU COATING OXXA 1 PAAR

239116 WERKHANDSCHOEN X-TREME-LITE MAAT 10/XL PU COATING OXXA 1 PAAR

239117 WERKHANDSCHOEN X-TREME-LITE MAAT 11/XXL PU COATING OXXA 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN X-TREME-LITE

•  superlichte polyurethaan (PU) coating maakt de handschoen extreem licht en biedt een hoge mate van 

    vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker

•  anti-slip door PU coating; de coating geeft een goede greep op droge en vettige voorwerpen

•  18 gauge (breitechnologie met 18 steken per inch) liner geeft nog meer soepelheid

•  de dunne coating van 0,8 mm heeft een schuurweerstand EN beschermingsniveau 3

•  zeer geschikte handschoen voor toepassingen waar nu met katoenen handschoenen gewerkt wordt of waar nu 

   geen handschoenen gedragen worden

•  ideaal voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van toetsenbord of (touchscreen) telefoon

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  industrie

•  installatietechniek en mechanische fijntechniek

•  assemblage werkzaamheden

•  transport en auto-industrie

•  onderhoud en algemene montage

•  verpakkingsindustrie

WERKHANDSCHOEN X-GRIP

Kenmerken

•  de X-Grip is een handschoen met een latex coating op een polyester katoenen drager, wat de handschoen zeer 

    duurzaam maakt

•  goede schokdemping en snijweerstand

•  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

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239119 WERKHANDSCHOEN X-GRIP MAAT 9/L LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239120 WERKHANDSCHOEN X-GRIP MAAT 10/XL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239121 WERKHANDSCHOEN X-GRIP MAAT 11/XXL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239111 WERKHANDSCHOEN X-PRO-FLEX MAAT 9/L NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

239112 WERKHANDSCHOEN X-PRO-FLEX MAAT 10/XL NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

239113 WERKHANDSCHOEN X-PRO-FLEX MT 11/XXL NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

•  door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip bij zowel droge als natte werkomstandigheden

•  uitstekende slijtvastheid

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  groenvoorziening, tuinbouw

•  bouw, beton- en metselindustrie

•  industrie

•  afvalinzameling, recycling

•  gemeentelijke en openbare diensten

•  transport, logistiek en magazijnwerk

WERKHANDSCHOEN X-PRO-FLEX

•  super lichte nitril foam coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit

•  anti-slip door NFT (Nitril Foam Technology); de coating geeft grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen

•  ademende coating houdt de handen droog en koel

•  door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van 

    vervuiling, zoals in garages en werkplaatsen

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  bouw, industrie & installatietechniek

•  assemblage werkzaamheden & transport

•  auto-industrie, onderhoud & algemene montage
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EN 659 - Beschermende handschoenen voor brandweerlieden
Deze Europese norm bepaalt de minimum prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende 
brandweerhandschoenen. Deze Europese norm geldt alleen voor beschermende brandweerhandschoe-
nen die de handen beschermen tijdens de normale brandbestrijding, inclusief zoek- en reddingsacties.
Deze handschoenen zijn niet bedoeld voor doelmatig gebruik van vloeibare chemische producten, maar 
bieden alleen enige bescherming tegen aanraking met chemicaliën. Beschermende handschoenen voor 
speciale operaties binnen de brandweer zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze norm.

EN 60903 - Handschoenen van geïsoleerd materiaal
De  norm EN 60903 bevat alle eisen voor een e�ciënte bescherming tegen elektrische stroomen 
refereert niet naar andere handschoenennormen, zoals EN 388 of EN 374.
Voor handschoenen van geïsoleerd materiaal worden regelmatige controles voorgeschreven. De 
handschoenen dienen te worden gecontroleerd, als de vorige elektrische keuring langer dan 6 maanden 
geleden is.

Klasse 00 en 0 controle op luchtgaten en visuele controle volstaat
Klasse 1 t/m 4 controle op luchtgaten, visuele controle en elektrische keuring
De handschoenen moeten afzonderlijk verpakt zijn. De verpakking moet voldoende sterk zijn, om de 
handschoen te beschermen tegen beschadiging en zonlicht.

EN 1149 - antistatische eigenschappen
Deze norm bepaalt de voorschriften en testmethodes voor materialen die gebruikt worden voor de 
productie van elektrostatisch dissiperende beschermingskleding (handschoenen) om elektrostatische 
ontladingen te voorkomen.

EC Voedingsrichtlijn
De hoofdrichtlijn EC/1935/2004 legt algemene regulaties vast voor alle plastic materialen die bedoeld 
zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen. Het bepaalt dat bij normaal gebruik de materialen 
die gebruikt worden niet in hoeveelheden in de voedingswaren komen die waarschijnlijk een gevaar 
kunnen opleveren voor de gezondheid. De handschoenen die geautoriseerd zijn voor contact met 
voeding moeten dit food-pictogram hebben.

Tricot manchet
Een tricot manchet is ontworpen om de handschoen op zijn plek te houden en tegen het binnenvallen 
van deeltjes te beschermen.

Veiligheidsmanchet
Veiligheidsmanchetten zijn ontworpen om de handschoen te verlengen en zodoende de pols te bescher-
men. Deze veiligheidsmanchetten zijn gewoonlijk 7 cm lang.

Kap
Handschoenen met een kap zijn langer als handschoenen met een veiligheidsmanchet. Ze beschermen 
dus beter en de pols behoudt zijn bewegingsvrijheid. Handschoenen met een kap zijn gewoonlijk 10 cm 
lang.

Slip-On
Slip-Ons zijn ontwikkelt om de handschoen makkelijk aan- en uit te trekken met naadloze aanhechting.

Gerold boord
Een gerolde boord verhindert dat de handschoen naar beneden zou rollen en verhoogt dus de bescher-
ming van de hand. Ook biedt het een grotere bescherming tegen vloeistofdruppeltjes.

Recht manchet
Handschoenen met een recht manchet beschermen de onderarm over een grotere lengte tegen 
a�opende vloeisto�en.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239115 WERKHANDSCHOEN X-TREME-LITE MAAT 9/L PU COATING OXXA 1 PAAR

239116 WERKHANDSCHOEN X-TREME-LITE MAAT 10/XL PU COATING OXXA 1 PAAR

239117 WERKHANDSCHOEN X-TREME-LITE MAAT 11/XXL PU COATING OXXA 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN X-TREME-LITE

•  superlichte polyurethaan (PU) coating maakt de handschoen extreem licht en biedt een hoge mate van 

    vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker

•  anti-slip door PU coating; de coating geeft een goede greep op droge en vettige voorwerpen

•  18 gauge (breitechnologie met 18 steken per inch) liner geeft nog meer soepelheid

•  de dunne coating van 0,8 mm heeft een schuurweerstand EN beschermingsniveau 3

•  zeer geschikte handschoen voor toepassingen waar nu met katoenen handschoenen gewerkt wordt of waar nu 

   geen handschoenen gedragen worden

•  ideaal voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van toetsenbord of (touchscreen) telefoon

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  industrie

•  installatietechniek en mechanische fijntechniek

•  assemblage werkzaamheden

•  transport en auto-industrie

•  onderhoud en algemene montage

•  verpakkingsindustrie

WERKHANDSCHOEN X-GRIP

Kenmerken

•  de X-Grip is een handschoen met een latex coating op een polyester katoenen drager, wat de handschoen zeer 

    duurzaam maakt

•  goede schokdemping en snijweerstand

•  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

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239119 WERKHANDSCHOEN X-GRIP MAAT 9/L LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239120 WERKHANDSCHOEN X-GRIP MAAT 10/XL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239121 WERKHANDSCHOEN X-GRIP MAAT 11/XXL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239111 WERKHANDSCHOEN X-PRO-FLEX MAAT 9/L NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

239112 WERKHANDSCHOEN X-PRO-FLEX MAAT 10/XL NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

239113 WERKHANDSCHOEN X-PRO-FLEX MT 11/XXL NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

•  door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip bij zowel droge als natte werkomstandigheden

•  uitstekende slijtvastheid

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  groenvoorziening, tuinbouw

•  bouw, beton- en metselindustrie

•  industrie

•  afvalinzameling, recycling

•  gemeentelijke en openbare diensten

•  transport, logistiek en magazijnwerk

WERKHANDSCHOEN X-PRO-FLEX

•  super lichte nitril foam coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit

•  anti-slip door NFT (Nitril Foam Technology); de coating geeft grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen

•  ademende coating houdt de handen droog en koel

•  door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van 

    vervuiling, zoals in garages en werkplaatsen

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  bouw, industrie & installatietechniek

•  assemblage werkzaamheden & transport

•  auto-industrie, onderhoud & algemene montage
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239123 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-LITE MAAT 9/L LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239124 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-LITE MAAT 10/XL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239125 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-LITE MAAT 11/XXL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU

WERKHANDSCHOEN X-GRIP-LITE

•  handschoen met een uitstekende vingergevoeligheid door de dunne (15 gauge), lichte en soepele nylon voering 

    die perfect op de hand aansluit

•  de latexcoating en de gerimpelde afwerking zorgen voor een zeer goede grip bij zowel droge als natte 

    werkomstandigheden

•  de gele fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid

•  geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden

•  anatomische handschoenvorm biedt een betere greep; optimaal comfort, ook tijdens langdurig gebruik

•  uitstekende slijtvastheid

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  landbouw

•  bouw, beton- en metselindustrie

•  automotive en autobandenindustrie

•  industrie

•  gemeentelijke en openbare diensten

•  transport en logistiek

•  bagageverwerking

•  zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen met PU coating op 13-gauge nylon drager

•  deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden

•  naadloos gebreide handschoen met elastisch gebreid polsmanchet voor een uitstekende beweeglijkheid en 

    soepelheid

•  PU-W: door de lichte kleuren van de X-Touch-PU-W is de handschoen ideaal voor werkzaamheden waar men vuil  

    direct op moet kunnen merken

•  PU-B: door de donkere kleur is de handschoen  uitstekend geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere  

    mate van vervuiling en het behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen

•  verpakt per 3 paar in handige retailverpakking

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239127 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-W MAAT 9/L PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239128 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-W MAAT 10/XL PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239129 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-W MT 11/XXL PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239175 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-B MAAT 9/L PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239176 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-B MAAT 10/XL PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239177 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-B MT 11/XXL PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

•  verpakt per 3 paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  assemblage van kleine onderdelen zoals schroefjes en veertjes

•  bouw

•  automotive

•  bagageverwerking

•  transport en logistiek

•  assemblage van witgoed

•  monteren van systeemplafonds en airconditionings

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239131 WERKHANDSCHOEN X-NITRILE-FOAM MAAT 9/L NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

239132 WERKHANDSCHOEN X-NITRILE-FOAM MAAT 10/XL NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

239133 WERKHANDSCHOEN X-NITRILE-FOAM MT 11/XXL NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN X-NITRILE-FOAM

•  de X-Nitrile-Foam heeft een coating van nitrilschuim en een 15 gauge naadloze nylonvoering, dit biedt een goede 

   grip en daardoor is de handschoen ideaal voor het werken met droge of licht geoliede onderdelen

•  door de lichte coating heeft de handschoen een uitstekende beweeglijkheid en is de handschoen uiterst 

    comfortabel

•  door de lichte kleuren van de X-Nitrile-Foam is de handschoen ideaal voor werkzaamheden waar men vuil direct 

    op moet kunnen merken

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  verfindustrie

•  assemblage van witgoed

•  bouw, handling van gereedschappen

•  automotive

•  bagageverwerking

•  transport, logistiek en opslag

•  oliemontagetechniek

WERKHANDSCHOEN X-GRIP-THERMO

•  de X-Grip-Thermo 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

•  gebreide polsmanchet zorgt voor goede pasvorm

•  zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpiratie

•  de oranje fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid

•  zeer soepele handschoen die de gebruiker beschermt tegen zeer koude temperaturen

•  latex foam gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de  aanwezigheid van 

   vloeistoffen, oliën en/of vetten

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239135 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-THERMO MAAT 9/L LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239136 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-THERMO MAAT 10/XL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239137 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-THERMO MAAT 11/XXL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

Toepassingsgebieden

•  bouw, steigerbouw

•  gemeentewerken en openbare diensten 

•  koel- en diepvriesinstallaties

•  transport en offshore

•  recycling

•  wegenonderhoud

•  land- en tuinbouw

•  verpakt per paar in handige retailverpakking
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239123 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-LITE MAAT 9/L LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239124 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-LITE MAAT 10/XL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239125 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-LITE MAAT 11/XXL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU

WERKHANDSCHOEN X-GRIP-LITE

•  handschoen met een uitstekende vingergevoeligheid door de dunne (15 gauge), lichte en soepele nylon voering 

    die perfect op de hand aansluit

•  de latexcoating en de gerimpelde afwerking zorgen voor een zeer goede grip bij zowel droge als natte 

    werkomstandigheden

•  de gele fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid

•  geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden

•  anatomische handschoenvorm biedt een betere greep; optimaal comfort, ook tijdens langdurig gebruik

•  uitstekende slijtvastheid

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  landbouw

•  bouw, beton- en metselindustrie

•  automotive en autobandenindustrie

•  industrie

•  gemeentelijke en openbare diensten

•  transport en logistiek

•  bagageverwerking

•  zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen met PU coating op 13-gauge nylon drager

•  deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden

•  naadloos gebreide handschoen met elastisch gebreid polsmanchet voor een uitstekende beweeglijkheid en 

    soepelheid

•  PU-W: door de lichte kleuren van de X-Touch-PU-W is de handschoen ideaal voor werkzaamheden waar men vuil  

    direct op moet kunnen merken

•  PU-B: door de donkere kleur is de handschoen  uitstekend geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere  

    mate van vervuiling en het behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen

•  verpakt per 3 paar in handige retailverpakking

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239127 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-W MAAT 9/L PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239128 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-W MAAT 10/XL PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239129 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-W MT 11/XXL PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239175 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-B MAAT 9/L PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239176 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-B MAAT 10/XL PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

239177 WERKHANDSCHOEN X-TOUCH-PU-B MT 11/XXL PU PALMCOATING OXXA 1 PAAR

•  verpakt per 3 paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  assemblage van kleine onderdelen zoals schroefjes en veertjes

•  bouw

•  automotive

•  bagageverwerking

•  transport en logistiek

•  assemblage van witgoed

•  monteren van systeemplafonds en airconditionings

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239131 WERKHANDSCHOEN X-NITRILE-FOAM MAAT 9/L NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

239132 WERKHANDSCHOEN X-NITRILE-FOAM MAAT 10/XL NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

239133 WERKHANDSCHOEN X-NITRILE-FOAM MT 11/XXL NITRIL COATING OXXA 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN X-NITRILE-FOAM

•  de X-Nitrile-Foam heeft een coating van nitrilschuim en een 15 gauge naadloze nylonvoering, dit biedt een goede 

   grip en daardoor is de handschoen ideaal voor het werken met droge of licht geoliede onderdelen

•  door de lichte coating heeft de handschoen een uitstekende beweeglijkheid en is de handschoen uiterst 

    comfortabel

•  door de lichte kleuren van de X-Nitrile-Foam is de handschoen ideaal voor werkzaamheden waar men vuil direct 

    op moet kunnen merken

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  verfindustrie

•  assemblage van witgoed

•  bouw, handling van gereedschappen

•  automotive

•  bagageverwerking

•  transport, logistiek en opslag

•  oliemontagetechniek

WERKHANDSCHOEN X-GRIP-THERMO

•  de X-Grip-Thermo 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

•  gebreide polsmanchet zorgt voor goede pasvorm

•  zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpiratie

•  de oranje fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid

•  zeer soepele handschoen die de gebruiker beschermt tegen zeer koude temperaturen

•  latex foam gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de  aanwezigheid van 

   vloeistoffen, oliën en/of vetten

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239135 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-THERMO MAAT 9/L LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239136 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-THERMO MAAT 10/XL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

239137 WERKHANDSCHOEN X-GRIP-THERMO MAAT 11/XXL LATEX COATING OXXA 1 PAAR

Toepassingsgebieden

•  bouw, steigerbouw

•  gemeentewerken en openbare diensten 

•  koel- en diepvriesinstallaties

•  transport en offshore

•  recycling

•  wegenonderhoud

•  land- en tuinbouw

•  verpakt per paar in handige retailverpakking
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239139 WERKHANDSCHOEN X-FROST MAAT 9/L HPT COATING OXXA 1 PAAR

239140 WERKHANDSCHOEN X-FROST MAAT 10/XL HPT COATING OXXA 1 PAAR

239141 WERKHANDSCHOEN X-FROST MAAT 11/XXL HPT COATING OXXA 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN X-MECH-620

•  met de X-Mech 620 heeft U geen last meer van blauwe plekken, schrammen en krassen op de hand die 

    veroorzaakt worden door montage werkzaamheden, of bijvoorbeeld het sleutelen aan auto’s en motoren

•  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

•  handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin® en heeft een betere schuurweerstand dan leer. Het is het 

    sterkste synthetische materiaal wat ooit gebruikt is voor de productie van handschoenen

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

    omgevingen (tot -30° C)

•  de driekwart HPT® (Hydropellent Technology)  coating biedt naast knokkelbescherming een uitstekende 

    flexibiliteit en zachtheid en zorgt ervoor dat de handschoen een uitstekende grip heeft in zowel droge als 

    vochtige omstandigheden

•  zowel de drager als de coating zijn waterafstotend

•  de geruwde voering is zacht en comfortabel  en houdt uw handen warm

•  gebreid polsmanchet zorgt voor goede pasvorm

•  zeer soepele en flexibele handschoen, ook in  koude temperaturen

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  bouw, steigerbouw

•  gemeentewerken en openbare diensten

•  koel- en diepvriesinstallaties

•  transport en offshore

•  recycling

•  wegenonderhoud

•  land- en tuinbouw

WERKHANDSCHOEN X-FROST

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239204 WERKHANDSCHOEN X-MECH-620 KNUCKLE MAAT 10/XL GEEL OXXA 1 PAAR

239205 WERKHANDSCHOEN X-MECH-620 KNUCKLE MAAT 11/XXL GEEL OXXA 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239184 WERKHANDSCHOEN LATEX GROEN MAAT 9/L 1 PAAR

239185 WERKHANDSCHOEN LATEX GROEN MAAT 10/XL 1 PAAR

239186 WERKHANDSCHOEN LATEX GROEN MAAT 11/XXL 1 PAAR

    sterkste synthetische materiaal wat ooit gebruikt is voor de productie van handschoenen

•  de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele 

    handschoen

•  de velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm

•  de gele fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid

•  verpakt per paar in een handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  wegwerkzaamheden

•  bouw

•  automotive

•  civiele dienstverlening

•  scheepvaart

•  industrieel onderhoud

•  magazijnwerk

•  vrije tijd

WERKHANDSCHOEN M-GRIP LATEX

•  latex coating en naadloze gebreide polyester/katoen voering

•  ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit

•  goede schuur en scheurweerstand

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3242)

•  kleur: groen/geel

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  groenvoorziening

•  stratenmakers

239186 WERKHANDSCHOEN LATEX GROEN MAAT 11/XXL 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239181 WERKHANDSCHOEN GRIJS NYLON MAAT 10/XL NITRIL FOAM 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239187 WERKHANDSCHOEN SNIJBESTENDIG KLASSE 5 MAAT 9/L 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN PVC ROOD - CAT. 2

WERKHANDSCHOEN DYNAFLEX PU

•  PU coating op een 100% Dyneema rondgebreide drager

•  hoge snijweerstand en langdurig slijtvast

•  extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols

•  uitstekende pasvorm

•  goede beweeglijkheid

•  kleur: grijs

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (4343)

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  glasverwerkingsindustrie

•  autoindustrie

•  metaalnijverheid

•  afvalverwerking

WERKHANDSCHOEN FOAM-FLEX NITRIL

•  nitrilfoam coating op nylon drager

•  bijzonder goede vingergevoeligheid

•  geeft niet af

•  coating stoot olie, vet en vocht af

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3131)

•  kleur: grijs

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239190 WERKHANDSCHOEN PVC MET MANCHET ROOD VLOEISTOFDICHT 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN PVC ROOD - CAT. 2

•  Handschoen PVC rood, lengte 270 mm, Cat. 2

 

•  lengte 270 mm

•  goede pasvorm

•  olie en vet bestendig

•  volledig PVC gecoat

•  kleur: rood

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (4121)/EN 374

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  onderhoudswerkzaamheden

•  bodemsanering

•  transport

•  bosbouw, tuinbouw en landbouw



www.burghouwt.nl www.burghouwt.nl

31

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239139 WERKHANDSCHOEN X-FROST MAAT 9/L HPT COATING OXXA 1 PAAR

239140 WERKHANDSCHOEN X-FROST MAAT 10/XL HPT COATING OXXA 1 PAAR

239141 WERKHANDSCHOEN X-FROST MAAT 11/XXL HPT COATING OXXA 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN X-MECH-620

•  met de X-Mech 620 heeft U geen last meer van blauwe plekken, schrammen en krassen op de hand die 

    veroorzaakt worden door montage werkzaamheden, of bijvoorbeeld het sleutelen aan auto’s en motoren

•  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

•  handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin® en heeft een betere schuurweerstand dan leer. Het is het 

    sterkste synthetische materiaal wat ooit gebruikt is voor de productie van handschoenen

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

    omgevingen (tot -30° C)

•  de driekwart HPT® (Hydropellent Technology)  coating biedt naast knokkelbescherming een uitstekende 

    flexibiliteit en zachtheid en zorgt ervoor dat de handschoen een uitstekende grip heeft in zowel droge als 

    vochtige omstandigheden

•  zowel de drager als de coating zijn waterafstotend

•  de geruwde voering is zacht en comfortabel  en houdt uw handen warm

•  gebreid polsmanchet zorgt voor goede pasvorm

•  zeer soepele en flexibele handschoen, ook in  koude temperaturen

•  verpakt per paar in handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  bouw, steigerbouw

•  gemeentewerken en openbare diensten

•  koel- en diepvriesinstallaties

•  transport en offshore

•  recycling

•  wegenonderhoud

•  land- en tuinbouw

WERKHANDSCHOEN X-FROST

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239204 WERKHANDSCHOEN X-MECH-620 KNUCKLE MAAT 10/XL GEEL OXXA 1 PAAR

239205 WERKHANDSCHOEN X-MECH-620 KNUCKLE MAAT 11/XXL GEEL OXXA 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239184 WERKHANDSCHOEN LATEX GROEN MAAT 9/L 1 PAAR

239185 WERKHANDSCHOEN LATEX GROEN MAAT 10/XL 1 PAAR

239186 WERKHANDSCHOEN LATEX GROEN MAAT 11/XXL 1 PAAR

    sterkste synthetische materiaal wat ooit gebruikt is voor de productie van handschoenen

•  de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele 

    handschoen

•  de velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm

•  de gele fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid

•  verpakt per paar in een handige retailverpakking

Toepassingsgebieden

•  wegwerkzaamheden

•  bouw

•  automotive

•  civiele dienstverlening

•  scheepvaart

•  industrieel onderhoud

•  magazijnwerk

•  vrije tijd

WERKHANDSCHOEN M-GRIP LATEX

•  latex coating en naadloze gebreide polyester/katoen voering

•  ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit

•  goede schuur en scheurweerstand

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3242)

•  kleur: groen/geel

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  groenvoorziening

•  stratenmakers

239186 WERKHANDSCHOEN LATEX GROEN MAAT 11/XXL 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239181 WERKHANDSCHOEN GRIJS NYLON MAAT 10/XL NITRIL FOAM 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239187 WERKHANDSCHOEN SNIJBESTENDIG KLASSE 5 MAAT 9/L 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN PVC ROOD - CAT. 2

WERKHANDSCHOEN DYNAFLEX PU

•  PU coating op een 100% Dyneema rondgebreide drager

•  hoge snijweerstand en langdurig slijtvast

•  extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols

•  uitstekende pasvorm

•  goede beweeglijkheid

•  kleur: grijs

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (4343)

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  glasverwerkingsindustrie

•  autoindustrie

•  metaalnijverheid

•  afvalverwerking

WERKHANDSCHOEN FOAM-FLEX NITRIL

•  nitrilfoam coating op nylon drager

•  bijzonder goede vingergevoeligheid

•  geeft niet af

•  coating stoot olie, vet en vocht af

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (3131)

•  kleur: grijs

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239190 WERKHANDSCHOEN PVC MET MANCHET ROOD VLOEISTOFDICHT 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN PVC ROOD - CAT. 2

•  Handschoen PVC rood, lengte 270 mm, Cat. 2

 

•  lengte 270 mm

•  goede pasvorm

•  olie en vet bestendig

•  volledig PVC gecoat

•  kleur: rood

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (4121)/EN 374

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  onderhoudswerkzaamheden

•  bodemsanering

•  transport

•  bosbouw, tuinbouw en landbouw
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239192 WERKHANDSCHOEN NEOPREEN ZWART 40 CM MAAT 10/XL 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

WERKHANDSCHOEN NEOPREEN

•  geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden

•  goede mechanische en chemische weerstand

•  ideaal voor gebruik in een koude omgeving

•  katoenvlokgevoerd

•  lengte: 30 cm

•  kleur: zwart

Toepassingsgebieden

•  chemische fabrieken

•  landbouw

•  raffinaderijen

•  reiniging en onderhoud

WERKHANDSCHOEN HUISHOUD GEEL

•  uiterst flexibele handschoen van 100% natuurlatex

•  huidvriendelijk

•  met prima draagcomfort

•  lengte 30 cm

•  katoen gevlokt

•  met rolrand

Toepassingsgebieden

•  schoonmaaksector

•  onderhoud

•  lichte assemblage

•  huishoudelijke reiniging

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239195 WERKHANDSCHOEN HUISHOUD GEEL MAAT 10/XL 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239198 WERKHANDSCHOEN MEDICAL MAAT XL DOOS à 100 STUKS 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN MEDICAL

•  licht gepoederd

•  AQL waarde 1,5

•  “medical grade”

•  goede pasvorm

•  voedsel gekeurd

•  verpakt per 100 stuks in een dispenser

Toepassingsgebieden

•  medisch gebruik

•  industrieel gebruik

•  voedingsindustrie

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239201 WERKHANDSCHOEN LATEX THERMO MT 10/XL GRIJS M-SAFE COLDGRIP 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239244 WERKHANDSCHOEN TRICOT-WIT MONTAGE/ELEKTRO PAK à 12 PAAR 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN LATEX THERMO

•  handschoen met gebreide grijze drager van polyamide en een geruwde latex coating houdt de lichaamswarmte 

    vast waardoor de handschoen uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen (tot ca -20°C)

•  uitstekende natte en droge grip

•  kleur: grijs/zwart

Toepassingsgebieden

•  koel- en diepvriesinstallaties

•  bouw

•  openbare diensten,

•  vuilnisophaling

•  transport

WERKHANDSCHOEN TRICOT-WIT

•  100% katoen

•  herenmaat met manchet

•  kleur: ecru

•  verpakt per 12 paar

Toepassingsgebieden

•  verpakkingsindustrie

•  fijn mechanisch werk

WERKHANDSCHOEN PREVENT LATEX

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239277 WERKHANDSCHOEN PREVENT LATEX ROOD (MAAT 9) 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239144 WERKHANDSCHOEN RUNDNERFLEER MAAT 10/XL GERUBBERICEERDE KAP 1 PAAR

239145 WERKHANDSCHOEN RUNDNERFLEER MT 11/XXL GERUBBERICEERDE KAP 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN RUNDNERFLEER

•  10 cm gerubberiseerde kap

•  multifunctioneel inzetbaar

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (2132)

Toepassingsgebieden

•  bouw, steigerbouw

•  gemeentewerken en openbare diensten

•  transport en offshore

•  recycling

•  wegenonderhoud

•  land- en tuinbouw

WERKHANDSCHOEN PREVENT LATEX

•  Stevige handschoen voor grof werk

•  latex binnenzijde voor bescherming en grip

•  kleur: rood

•  goede pasvorm

•  olie en vet bestendig

•  kleur: rood

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  bosbouw

•  zware klussen
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239192 WERKHANDSCHOEN NEOPREEN ZWART 40 CM MAAT 10/XL 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

WERKHANDSCHOEN NEOPREEN

•  geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden

•  goede mechanische en chemische weerstand

•  ideaal voor gebruik in een koude omgeving

•  katoenvlokgevoerd

•  lengte: 30 cm

•  kleur: zwart

Toepassingsgebieden

•  chemische fabrieken

•  landbouw

•  raffinaderijen

•  reiniging en onderhoud

WERKHANDSCHOEN HUISHOUD GEEL

•  uiterst flexibele handschoen van 100% natuurlatex

•  huidvriendelijk

•  met prima draagcomfort

•  lengte 30 cm

•  katoen gevlokt

•  met rolrand

Toepassingsgebieden

•  schoonmaaksector

•  onderhoud

•  lichte assemblage

•  huishoudelijke reiniging

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239195 WERKHANDSCHOEN HUISHOUD GEEL MAAT 10/XL 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239198 WERKHANDSCHOEN MEDICAL MAAT XL DOOS à 100 STUKS 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN MEDICAL

•  licht gepoederd

•  AQL waarde 1,5

•  “medical grade”

•  goede pasvorm

•  voedsel gekeurd

•  verpakt per 100 stuks in een dispenser

Toepassingsgebieden

•  medisch gebruik

•  industrieel gebruik

•  voedingsindustrie

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239201 WERKHANDSCHOEN LATEX THERMO MT 10/XL GRIJS M-SAFE COLDGRIP 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239244 WERKHANDSCHOEN TRICOT-WIT MONTAGE/ELEKTRO PAK à 12 PAAR 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN LATEX THERMO

•  handschoen met gebreide grijze drager van polyamide en een geruwde latex coating houdt de lichaamswarmte 

    vast waardoor de handschoen uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen (tot ca -20°C)

•  uitstekende natte en droge grip

•  kleur: grijs/zwart

Toepassingsgebieden

•  koel- en diepvriesinstallaties

•  bouw

•  openbare diensten,

•  vuilnisophaling

•  transport

WERKHANDSCHOEN TRICOT-WIT

•  100% katoen

•  herenmaat met manchet

•  kleur: ecru

•  verpakt per 12 paar

Toepassingsgebieden

•  verpakkingsindustrie

•  fijn mechanisch werk

WERKHANDSCHOEN PREVENT LATEX

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239277 WERKHANDSCHOEN PREVENT LATEX ROOD (MAAT 9) 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239144 WERKHANDSCHOEN RUNDNERFLEER MAAT 10/XL GERUBBERICEERDE KAP 1 PAAR

239145 WERKHANDSCHOEN RUNDNERFLEER MT 11/XXL GERUBBERICEERDE KAP 1 PAAR

WERKHANDSCHOEN RUNDNERFLEER

•  10 cm gerubberiseerde kap

•  multifunctioneel inzetbaar

•  deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 420/EN 388 (2132)

Toepassingsgebieden

•  bouw, steigerbouw

•  gemeentewerken en openbare diensten

•  transport en offshore

•  recycling

•  wegenonderhoud

•  land- en tuinbouw

WERKHANDSCHOEN PREVENT LATEX

•  Stevige handschoen voor grof werk

•  latex binnenzijde voor bescherming en grip

•  kleur: rood

•  goede pasvorm

•  olie en vet bestendig

•  kleur: rood

Toepassingsgebieden

•  bouw

•  bosbouw

•  zware klussen
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 INLEIDING GEHOORBESCHERMING

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste
geluiddemping en het draagcomfort. Bij het werken in een lawaaiige omgeving, of het nu voor
een paar minuten of voor meerdere uren is, is gehoorbescherming altijd nodig. Een werknemer
die zijn gehoorbescherming afneemt, omdat hij zich hiermee niet 100% comfortabel voelt,
riskeert zijn gezondheid.

WANNEER IS GELUID SCHADELIJK?
 

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstelling van 8 uur per dag. Op
dit niveau dient de werkgever gehoor beschermende middelen ter beschikking te stellen.

Vanaf 85 dB(A) is het geluid “schadelijk” en dient de werkgever technische-organisatorische
maatregelen te tre�en, zoals werkplekken aan de hand van pictogrammen duidelijk te maken
dat gehoorbescherming verplicht is. Let wel, lawaaibelasting is niet alleen schadelijk voor het

gehoor. Daarnaast zijn vele vormen van lichamelijke stoornissen (bijv. concentratieproblemen,
maag- en darmklachten en hoge bloeddruk) door een te hoge lawaaibelasting mogelijk.               

WAT IS DB(A)?

dB(A) is de eenheid voor de sterkte van het geluid afgestemd op de
gevoeligheid van het menselijk oor. De reden dat de dB(A) in
plaats van een gewone decibel bij geluidmetingen en geluidberekeningen
wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van het (menselijk)
oor, die voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk is.

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.

Wanneer eenmaal bekent is dat geluidsniveaus overschreden worden, is de beste preventie nog altijd het aanpakken
van de bron. Wanneer het geluid niet ingekapseld kan worden of het niveau blijft te hoog, pas dan zijn
gehoorbeschermers een vervolgstap.
Wij bieden u een grote range oordopjes, passieve en elektronische gehoorbeschermers, die geschikt zijn voor het
werk op de bouw, in de industrie, voor de hulpdiensten, voor de doe-het-zelver en vele andere toepassingen.

80
dB

Geluidsniveau 
(in dB(A))

Maximale 
tijd

80 8 uur

83 4 uur

90 48 minuten

100 5 minuten

110 30 seconden

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
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TYPE GEHOORBESCHERMING MET TOEPASSING

VORMBARE OORDOPPEN

De oordop langzaam met de vingertoppen tot een
dunne cilinder samenrollen. Samengedrukt houden
en diep in de gehoorgang inbrengen. Dit gaat
makkelijker wanneer u de oorschelp met de vrije
hand naar achter en omhoog trekt.

VOORGEVORMDE OORDOPPEN

De oordop invoeren tot u voelt dat hij afdicht, 
terwijl u de oorschelp met de vrije hand naar 
achter en naar boven trekt. Aanvankelijk kunnen 
de oordoppen beklemmend aanvoelen, vooral als 
u nooit eerder oordoppen hebt gebruikt.

GEHOORBEUGELS

Gehoorbeugels kunnen normaliter op dezelfde 
wijze worden gereinigd als voorgevormde oordop
pen. De beugel niet verbuigen omdat deze 
de correcte stand van de tips en bijgevolg de 
akoestische afdichting bepaalt. 
 

GEHOORKAPPEN

Om degelijk tegen het hoofd te liggen dient de ge
hoorkap de oren volledig te omsluiten. De hoofd
beugel zodanig instellen dat de kussens 
een gelijkmatige druk rond de oren uitoefenen, 
hiermee krijgt u de beste geluidsdemping.  
Verwijder het haar onder de kussens vandaan.

De kussens dienen minimaal 2x per jaar 
vervangen te worden of vaker in het geval dat 
deze stijf worden, scheuren vertonen of niet goed 
meer afdichten. 
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TYPE GEHOORBESCHERMING MET TOEPASSING

VORMBARE OORDOPPEN

De oordop langzaam met de vingertoppen tot een
dunne cilinder samenrollen. Samengedrukt houden
en diep in de gehoorgang inbrengen. Dit gaat
makkelijker wanneer u de oorschelp met de vrije
hand naar achter en omhoog trekt.

VOORGEVORMDE OORDOPPEN

De oordop invoeren tot u voelt dat hij afdicht, 
terwijl u de oorschelp met de vrije hand naar 
achter en naar boven trekt. Aanvankelijk kunnen 
de oordoppen beklemmend aanvoelen, vooral als 
u nooit eerder oordoppen hebt gebruikt.

GEHOORBEUGELS

Gehoorbeugels kunnen normaliter op dezelfde 
wijze worden gereinigd als voorgevormde oordop
pen. De beugel niet verbuigen omdat deze 
de correcte stand van de tips en bijgevolg de 
akoestische afdichting bepaalt. 
 

GEHOORKAPPEN

Om degelijk tegen het hoofd te liggen dient de ge
hoorkap de oren volledig te omsluiten. De hoofd
beugel zodanig instellen dat de kussens 
een gelijkmatige druk rond de oren uitoefenen, 
hiermee krijgt u de beste geluidsdemping.  
Verwijder het haar onder de kussens vandaan.

De kussens dienen minimaal 2x per jaar 
vervangen te worden of vaker in het geval dat 
deze stijf worden, scheuren vertonen of niet goed 
meer afdichten. 

VERPAKKING EN HANDLEIDING

De volgende tabel is in iedere gebruiksaanwijzing terug te vinden.

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)

WAT BETEKENT SNR?

SNR is een enkelvoudig nummer rating systeem (Single Number Rating), volgens de internationale norm ISO 4869.
De testen worden uitgevoerd door commerciële laboratoria die onafhankelijk van de fabrikanten opereren.
SNR’s worden uitgedrukt in decibellen (dB’s) en worden gebruikt als leidraad voor het vergelijken van de mate
van geluid reducerende capaciteiten van de verschillende gehoorbeschermers. De SNR wordt afgetrokken van een
gemiddeld gewogen geluidsniveau om de mate van geluidsdruk aan het oor te meten als men de gehoorbeschermer
draagt. De SNR waarde staat per artikel aangegeven in de catalogus.

NORMERINGEN

Op gehoorbescherming zijn onderstaande normen van toepassing. 

EN 352-1  Gehoorkappen
EN 352-2  Oordoppen
EN 352-3  Gehoorkappen met helmbevestiging
EN 352-4  Niveau-afhankelijke gehoorkappen
EN 352-5  Gehoorkappen met actieve ruiscompensatie
EN 352-6  Gehoorkappen met communicatie-inrichting
EN 352-7  Nivea-uafhankelijke gehoorproppen
EN 352-8  Audio-gehoorkappen voor entertainment doeleinden
EN 458   Keuze, zorg, gebruik, onderhoud
EN 13819-1  Fysische testen
EN 13819-2  Akoestische testen
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239533 GEHOORDOPPEN EAR CLASSIC PAKJE A 1 PAAR SNR 28 dB(A) 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239548 GEHOORBESCHERMER ROOD M-SAFE SNR 25 dB 1 STUKS

GEHOORBESCHERMER PELTOR H540A

•  voor extreme geluidsbelasting (SNR 35 dB)
•  nieuwe technologie met dubbele schalen minimaliseren de resonantie in de behuizing
•  maximale hoge frequentie demping: signalen en spraak kunnen echter gelijktijdig gemakkelijk worden
    waargenomen
•  brede, met zacht schuimstof gevulde afdichtringen waarborgen een goede pasvorm en zachte aandrukking
•  hoog dempingsvermogen en het beste comfort
•  CE EN 352-1.

GEHOORDOPPEN EAR CLASSIC

3M E-A-R Classic oordopjes à 250 paar.
Gemaakt van geschuimd polymeer en past in de meeste gehoorgangen.
100% recyclebaar.
Gemiddelde dempingswaarde SNR 28 dB(A)

GEHOORBESCHERMER ROOD

•  M-Safe gehoorkap met hoofdbeugel.
•  kleur: rood
•  Gemiddelde dempingswaarde SNR 25 dB.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239527 GEHOORBESCHERMER PELTOR H540A HOOFDBEUGEL OPTIME III SNR35dB 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239528 GEHOORBESCHERMER PELTOR H520P3 HELMBEVEST. OPTIME II SNR 30dB 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239529 GEHOORBESCHERMER PELTOR H520A HOOFDBEUGEL OPTIME II SNR 31dB 1 STUKS

•  CE EN 352-1.

GEHOORBESCHERMER PELTOR H520A

•  oorbeschermers voor sterke geluidsbelasting (SNR 31dB) en effectieve bescherming bij lage frequenties
•  de brede, zacht gepolsterde hoofdbeugel zorgt voor een goede gewichtsverdeling
•  de tweepuntsophanging zorgt voor zacht aandrukken en comfort bij langdurig gebruik
•  zachte, met vloeistof gevulde dichte kussens bieden extra comfort
•  CE EN 352-1.

GEHOORBESCHERMER PELTOR H520P3

•  oorbeschermers voor sterke geluidsbelasting (SNR 30dB) en effectieve bescherming bij lage frequenties
•  makkelijk op de bouwhelm te monteren
•  de tweepuntsophanging zorgt voor zacht aandrukken en comfort bij langdurig gebruik
•  zachte, met vloeistof gevulde dichte kussens bieden extra comfort
•  CE EN 352-1.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239540 GEHOORBESCHERMER PELTOR ROOD MET RADIO ANALOOG 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239520 HYGIËNESET TBV PELTOR OPTIME II (HY52) 1 STUKS

239521 HYGIËNESET TBV PELTOR OPTIME III (HY54) 1 STUKS

GEHOORBESCHERMER PELTOR ROOD

Gehoorbescherming en tegelijk luisteren naar de FM-radio. Ontwikkeld voor werkzaamheden in de open lucht: 
bosbouw, landschapsbeheer, grasmaaien, vrijetijdsactiviteiten enz.

•  extra wijde, zachtgevoerde hoofdbeugel die het gewicht verdeelt en tweepunten-ophanging met lage druk voor 
    langdurig draagcomfort
•  zachte, vloeistof- en schuimgevulde oorkussens voor extra draagcomfort
•  levensduur van de batterij ca. 200 uur
•  audio-input voor MP3-speler
•  verstelbare hoofdbeugel
•  demping 32dB(A)

HYGIËNESET TBV PELTOR

3M Peltor Hygiëneset HY52 & HY54. Vervangt uw huidige oorkussentjes voor bijvoorbeeld de Peltor H520A en H540A. 
Peltor adviseert om deze 1 a 2 keer per jaar te vervangen (afhankelijk van gebruik) om comfort en hygiëne te 
waarborgen.

GEHOORDOPPEN MET KOORDJE

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239532 GEHOORDOPPEN MET KOORDJE 1 PAAR SNR 37 dB(A) 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239531 GEHOORBESCHERMER BEUGEL + DOPJES MSA DUOBAND 1 STUKS

MSA DuoBand oorbeugel, met de instelbare drukband kan de drager de band op zijn of haar draagcomfort afstellen. De 
band is van DuoFit oordopjes voorzien, zodat ze makkelijk kan worden schoongemaakt.
Gemiddelde dempingswaarde SNR 24 dB(A).

•  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 oordop is bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen, dit door het gebruikte materiaal en de X-vorm aan het 
    uiteinde
•  gemiddelde dempingswaarde SNR 37 dB(A)

GEHOORBESCHERMER BEUGEL + DOPJES
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239533 GEHOORDOPPEN EAR CLASSIC PAKJE A 1 PAAR SNR 28 dB(A) 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239548 GEHOORBESCHERMER ROOD M-SAFE SNR 25 dB 1 STUKS

GEHOORBESCHERMER PELTOR H540A

•  voor extreme geluidsbelasting (SNR 35 dB)
•  nieuwe technologie met dubbele schalen minimaliseren de resonantie in de behuizing
•  maximale hoge frequentie demping: signalen en spraak kunnen echter gelijktijdig gemakkelijk worden
    waargenomen
•  brede, met zacht schuimstof gevulde afdichtringen waarborgen een goede pasvorm en zachte aandrukking
•  hoog dempingsvermogen en het beste comfort
•  CE EN 352-1.

GEHOORDOPPEN EAR CLASSIC

3M E-A-R Classic oordopjes à 250 paar.
Gemaakt van geschuimd polymeer en past in de meeste gehoorgangen.
100% recyclebaar.
Gemiddelde dempingswaarde SNR 28 dB(A)

GEHOORBESCHERMER ROOD

•  M-Safe gehoorkap met hoofdbeugel.
•  kleur: rood
•  Gemiddelde dempingswaarde SNR 25 dB.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239527 GEHOORBESCHERMER PELTOR H540A HOOFDBEUGEL OPTIME III SNR35dB 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239528 GEHOORBESCHERMER PELTOR H520P3 HELMBEVEST. OPTIME II SNR 30dB 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239529 GEHOORBESCHERMER PELTOR H520A HOOFDBEUGEL OPTIME II SNR 31dB 1 STUKS

•  CE EN 352-1.

GEHOORBESCHERMER PELTOR H520A

•  oorbeschermers voor sterke geluidsbelasting (SNR 31dB) en effectieve bescherming bij lage frequenties
•  de brede, zacht gepolsterde hoofdbeugel zorgt voor een goede gewichtsverdeling
•  de tweepuntsophanging zorgt voor zacht aandrukken en comfort bij langdurig gebruik
•  zachte, met vloeistof gevulde dichte kussens bieden extra comfort
•  CE EN 352-1.

GEHOORBESCHERMER PELTOR H520P3

•  oorbeschermers voor sterke geluidsbelasting (SNR 30dB) en effectieve bescherming bij lage frequenties
•  makkelijk op de bouwhelm te monteren
•  de tweepuntsophanging zorgt voor zacht aandrukken en comfort bij langdurig gebruik
•  zachte, met vloeistof gevulde dichte kussens bieden extra comfort
•  CE EN 352-1.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239540 GEHOORBESCHERMER PELTOR ROOD MET RADIO ANALOOG 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239520 HYGIËNESET TBV PELTOR OPTIME II (HY52) 1 STUKS

239521 HYGIËNESET TBV PELTOR OPTIME III (HY54) 1 STUKS

GEHOORBESCHERMER PELTOR ROOD

Gehoorbescherming en tegelijk luisteren naar de FM-radio. Ontwikkeld voor werkzaamheden in de open lucht: 
bosbouw, landschapsbeheer, grasmaaien, vrijetijdsactiviteiten enz.

•  extra wijde, zachtgevoerde hoofdbeugel die het gewicht verdeelt en tweepunten-ophanging met lage druk voor 
    langdurig draagcomfort
•  zachte, vloeistof- en schuimgevulde oorkussens voor extra draagcomfort
•  levensduur van de batterij ca. 200 uur
•  audio-input voor MP3-speler
•  verstelbare hoofdbeugel
•  demping 32dB(A)

HYGIËNESET TBV PELTOR

3M Peltor Hygiëneset HY52 & HY54. Vervangt uw huidige oorkussentjes voor bijvoorbeeld de Peltor H520A en H540A. 
Peltor adviseert om deze 1 a 2 keer per jaar te vervangen (afhankelijk van gebruik) om comfort en hygiëne te 
waarborgen.

GEHOORDOPPEN MET KOORDJE

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239532 GEHOORDOPPEN MET KOORDJE 1 PAAR SNR 37 dB(A) 1 PAAR

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239531 GEHOORBESCHERMER BEUGEL + DOPJES MSA DUOBAND 1 STUKS

MSA DuoBand oorbeugel, met de instelbare drukband kan de drager de band op zijn of haar draagcomfort afstellen. De 
band is van DuoFit oordopjes voorzien, zodat ze makkelijk kan worden schoongemaakt.
Gemiddelde dempingswaarde SNR 24 dB(A).

•  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 oordop is bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen, dit door het gebruikte materiaal en de X-vorm aan het 
    uiteinde
•  gemiddelde dempingswaarde SNR 37 dB(A)

GEHOORBESCHERMER BEUGEL + DOPJES
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INLEIDING OOG- & GELAATSBESCHERMING

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks 
vinden dan ook helaas regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van 
gezichtsvermogen. Niet voor niets is daardoor de veiligheidsbril één van de meest van toepassing zijnde 
persoonlijk beschermingsmiddel. Vele gevaren kunnen soms onherstelbare oogschade tot gevolg 
hebben.

De verschillende industriële gevaren zijn:
• Mechanische gevaren (vaste deeltjes, stof, splinters, etc.)
• Chemische of biologische gevaren (spatten van zuren, oplosmiddel, besmet bloed, gassen, etc.)
• Optische gevaren (ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, lasers, etc.)
• Thermische gevaren (hete vloeistoffen, spatten van gesmolten materiaal, vlammen, etc.)
• Ergonomische gevaren (onjuiste sterkte, verkeerde houding, etc.)

In eerste instantie moet gekeken worden naar maatregelen die het dragen van een veiligheidsbril overbodig 
maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden verkort. In andere gevallen moeten er veilig-
heidsbrillen beschikbaar gesteld worden. Daarbij is er de keuze uit verschillende soorten en modellen.

We onderscheiden naar uitvoering 4 hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming:
• Veiligheidsbrillen
• Bescherm- en overzetbrillen
• Ruimzichtbrillen
• Gelaatsschermen

VEILIGHEIDSBRILLEN
Veiligheidsbrillen beschermen alleen de ogen en zijn alleen
geschikt tegen gevaren als (grof) stof, slijpspatten (spaanders)
en vloeistofspatten die niet gevaarlijk zijn voor de huid. Een
veiligheidsbril lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de
lenzen van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of speciaal
kunststof zijn en het montuur van metaal of kunststof. Afhankelijk
van de omgevingstemperatuur en de gevraagde krasvastheid
van de lenzen, moet een veiligheidsbril worden gekozen.

Een veiligheidsbril moet voldoen aan de Europese norm EN 166
en bestaat uit een montuur of frame waarin, al dan niet verwissel-
baar, een centrale ruit of twee lenzen zijn aangebracht. Er bestaan
ook diverse soorten coatings. Hieronder worden de verschillende
mogelijkheden verder toegelicht.

LENS MATERIALEN
De twee voornaamste types lenzen van een veiligheidsbril zijn gemaakt van mineraal glas (thermisch gehard of 
chemisch gehard) of van een speciaal kunststof (polycarbonaat of cellulose acetaat).

Minerale glazen zijn zeer geschikt voor erg stoffige omgevingen waarbij krasbestendigheid of aantasting door
bepaalde chemische stoffen van doorslaggevend belang is. Ze zijn minder gevoelig voor krassen, hebben een
goede slagvastheid, maar zijn relatief zwaar en zijn gevoelig voor inbranden van las- en slijpvonken.

Kunststof lenzen zijn bruikbaar in bijna alle werkomgevingen. Ze zijn gemaakt van polycarbonaat of van 
cellulose acetaat. Polycarbonaat (PC) lenzen zijn bijzonder slagvast en licht van gewicht. PC lenzen zijn 
standaard altijd voorzien van een krasbestendige laag, maar zijn minder goed geschikt bij werken met agres-
sieve chemicaliën. Cellulose acetaat (AC) lenzen bezitten een goede krasweerstand en zijn vooral zeer goed 
geschikt voor werkzaamheden met chemicaliën.
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TECHNISCHE LENZEN

Gepolariseerde lens
Een revolutionaire gedegradeerde behandeling voor het comfort van de ogen op
lange termijn. De behandeling B-Contrast is met name aangepast voor mensen die
kleurloze veiligheidsbrillen dragen. De lens �ltert 99,99% van de UVA/UVB-stralen
tot 400 nm en meer dan 30% van het blauwe licht. De lens behoudt de
kleurherkenning en verbetert de contrasten en de reliëfs.

HD lens
Een revolutionaire behandeling voor een uitzonderlijke helderheid en overbrenging.
De lens kan worden gebruikt voor elk type werken waarbij er geen zonnebescherming
nodig is voor industrieel gebruik. De HD-behandeling blijft onopgemerkt zoals
geen ander glans dit kan doen. HD is een echte polymere barrière die bestand is
tegen water en vlekken dankzij zijn hydrofobe seriebekleding. Het HD-glas is
uitgevoerd met een antiweerspiegeling laagje op de coating.

Variomatic lens
Lenzen gecoat met variomatic verduisteren binnen de 10 seconden, beschermen de
drager voor 100% tegen UV-straling, en bereiken opnieuw hun originele tint
na 30 seconden. – sneller dan welke andere coating ook. Deze lenzen zijn
voornamelijk geschikt voor werkzaamheden waarin buiten – en binnen omgevingen,
of lichte en donkere omgevingen frequent afwisselen. Het gebruik van dit soort
lenzen mag niet risicoverhogend zijn en zijn dus niet in alle gevallen toegestaan.

COATINGS
Lenzen worden bij de productie vaak voorzien van een beschermend laagje,
ook wel coating genoemd. Er zijn diverse coatings verkrijgbaar. Hieronder
worden de coatings per merk benoemd.

MSA COATINGS
Het productenassortiment van MSA bevat de volgende coatings:

 Tu�Stu�      OptiRock 4X
 Coating met een excellente verlengende   Coating met een duurzame antidamp laag
 gebruikstijd en met antikras coating.   met uitstekende antikras eigenschappen.
 
 Sightgard
 Coating met antidamp laag en goede
 antikras eigenschappen.

BOLLÉ COATINGS
Bollé kent twee verschillende soorten coatings bij de brillen:

Antikras       Antikras & antidamp
Coating tegen krassen op beide zijden van de lens.   Coating tegen krassen en aandampen op   
        beide zijden van de lens.

LENSKLEUREN
De lenzen van een veiligheidsbril kunnen verschillen per kleur. Afhankelijk van
de werkzaamheden moet bekeken worden welke kleur lenzen erin gezet moeten
worden. Hieronder worden de meest voorkomende kleuren besproken.

Heldere (blanke) lens
Een veiligheidsbril met een heldere lens is geschikt is voor algemene mechanische
werkzaamheden voor binnen en buiten. Beschermt tegen impact en UV en heeft
geen vertekenend kleurbeeld.

Heldere CR39 lenzen bieden goede bescherming tegen krassen en chemicaliën,
maar beschermen niet tegen impact en UV.

LENZEN MET HOOG CONTRAST

Amberkleurige (gele) lens
Een veiligheidsbril met een amberkleurige lens beschermt tegen impact, UV en
blauw licht (480 nm). De lens geeft een verhoogd contrast bij zwak licht en is
geschikt voor bijvoorbeeld oppervlakte-inspectie, jacht en mechanische
werkzaamheden.

Oranjekleurige lens
Een veiligheidsbril met een oranjekleurige lens beschermt tegen impact, UV en
blauw licht (480 nm). De lens verhoogd contrast en scherper zicht en verminderd
de vermoeidheid. Geschikt voor bijvoorbeeld oppervlakte-inspectie, medische
behandeling en mechanische werkzaamheden.

Zonnelenzen
Een veiligheidsbril met een zonnelens is vooral geschikt voor buitenshuis werkzaamheden
en mechanische werkzaamheden met verblindend licht. Deze kleuren lenzen
worden dus voornamelijk gebruikt voor zonlicht en verblindend licht (goede
kleurherkenning). De lenzen hebben een bescherming tegen impact, UV-licht,
zonlicht en felle stralen door weerkaatsing van schadelijke lichtstralen.

I/O lens
Een veiligheidsbril met een I/O (indoor/outdoor) lens beschermt tegen impact,
UV en verblindend licht. Deze lens is te gebruiken bij zonnig en zwak licht: dankzij
de spiegelende coating aan de buitenkant van de lens kan een ongekleurde lens
worden gebruikt. Deze re�ecteert het licht in plaats van het te absorberen.
Deze lens is vooral geschikt voor toepassingen waar werksituaties verschillen van
binnen naar buiten en andersom en voor werknemers die veel naar kunstlicht kijken,
zoals heftruckchau�eurs.

Laslenzen
Een veiligheidsbril met een groene (of grijze) laslens beschermt tegen impact,
UV-, zichtbaar en infrarood-licht. Deze lenzen zijn geschikt voor laswerkzaamheden
en hebben verschillende soorten tinten voor de diverse soorten werkzaamheden:

Lastint 1,7 = assistent lasser
Lastint 3,0 = solderen, snijden
Lastint 5,0 = autogeen lassen, snijden
Lastint 7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden
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TECHNISCHE LENZEN

Gepolariseerde lens
Een revolutionaire gedegradeerde behandeling voor het comfort van de ogen op
lange termijn. De behandeling B-Contrast is met name aangepast voor mensen die
kleurloze veiligheidsbrillen dragen. De lens �ltert 99,99% van de UVA/UVB-stralen
tot 400 nm en meer dan 30% van het blauwe licht. De lens behoudt de
kleurherkenning en verbetert de contrasten en de reliëfs.

HD lens
Een revolutionaire behandeling voor een uitzonderlijke helderheid en overbrenging.
De lens kan worden gebruikt voor elk type werken waarbij er geen zonnebescherming
nodig is voor industrieel gebruik. De HD-behandeling blijft onopgemerkt zoals
geen ander glans dit kan doen. HD is een echte polymere barrière die bestand is
tegen water en vlekken dankzij zijn hydrofobe seriebekleding. Het HD-glas is
uitgevoerd met een antiweerspiegeling laagje op de coating.

Variomatic lens
Lenzen gecoat met variomatic verduisteren binnen de 10 seconden, beschermen de
drager voor 100% tegen UV-straling, en bereiken opnieuw hun originele tint
na 30 seconden. – sneller dan welke andere coating ook. Deze lenzen zijn
voornamelijk geschikt voor werkzaamheden waarin buiten – en binnen omgevingen,
of lichte en donkere omgevingen frequent afwisselen. Het gebruik van dit soort
lenzen mag niet risicoverhogend zijn en zijn dus niet in alle gevallen toegestaan.

COATINGS
Lenzen worden bij de productie vaak voorzien van een beschermend laagje,
ook wel coating genoemd. Er zijn diverse coatings verkrijgbaar. Hieronder
worden de coatings per merk benoemd.

MSA COATINGS
Het productenassortiment van MSA bevat de volgende coatings:

 Tu�Stu�      OptiRock 4X
 Coating met een excellente verlengende   Coating met een duurzame antidamp laag
 gebruikstijd en met antikras coating.   met uitstekende antikras eigenschappen.
 
 Sightgard
 Coating met antidamp laag en goede
 antikras eigenschappen.

BOLLÉ COATINGS
Bollé kent twee verschillende soorten coatings bij de brillen:

Antikras       Antikras & antidamp
Coating tegen krassen op beide zijden van de lens.   Coating tegen krassen en aandampen op   
        beide zijden van de lens.

LENSKLEUREN
De lenzen van een veiligheidsbril kunnen verschillen per kleur. Afhankelijk van
de werkzaamheden moet bekeken worden welke kleur lenzen erin gezet moeten
worden. Hieronder worden de meest voorkomende kleuren besproken.

Heldere (blanke) lens
Een veiligheidsbril met een heldere lens is geschikt is voor algemene mechanische
werkzaamheden voor binnen en buiten. Beschermt tegen impact en UV en heeft
geen vertekenend kleurbeeld.

Heldere CR39 lenzen bieden goede bescherming tegen krassen en chemicaliën,
maar beschermen niet tegen impact en UV.

LENZEN MET HOOG CONTRAST

Amberkleurige (gele) lens
Een veiligheidsbril met een amberkleurige lens beschermt tegen impact, UV en
blauw licht (480 nm). De lens geeft een verhoogd contrast bij zwak licht en is
geschikt voor bijvoorbeeld oppervlakte-inspectie, jacht en mechanische
werkzaamheden.

Oranjekleurige lens
Een veiligheidsbril met een oranjekleurige lens beschermt tegen impact, UV en
blauw licht (480 nm). De lens verhoogd contrast en scherper zicht en verminderd
de vermoeidheid. Geschikt voor bijvoorbeeld oppervlakte-inspectie, medische
behandeling en mechanische werkzaamheden.

Zonnelenzen
Een veiligheidsbril met een zonnelens is vooral geschikt voor buitenshuis werkzaamheden
en mechanische werkzaamheden met verblindend licht. Deze kleuren lenzen
worden dus voornamelijk gebruikt voor zonlicht en verblindend licht (goede
kleurherkenning). De lenzen hebben een bescherming tegen impact, UV-licht,
zonlicht en felle stralen door weerkaatsing van schadelijke lichtstralen.

I/O lens
Een veiligheidsbril met een I/O (indoor/outdoor) lens beschermt tegen impact,
UV en verblindend licht. Deze lens is te gebruiken bij zonnig en zwak licht: dankzij
de spiegelende coating aan de buitenkant van de lens kan een ongekleurde lens
worden gebruikt. Deze re�ecteert het licht in plaats van het te absorberen.
Deze lens is vooral geschikt voor toepassingen waar werksituaties verschillen van
binnen naar buiten en andersom en voor werknemers die veel naar kunstlicht kijken,
zoals heftruckchau�eurs.

Laslenzen
Een veiligheidsbril met een groene (of grijze) laslens beschermt tegen impact,
UV-, zichtbaar en infrarood-licht. Deze lenzen zijn geschikt voor laswerkzaamheden
en hebben verschillende soorten tinten voor de diverse soorten werkzaamheden:

Lastint 1,7 = assistent lasser
Lastint 3,0 = solderen, snijden
Lastint 5,0 = autogeen lassen, snijden
Lastint 7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden



www.burghouwt.nl www.burghouwt.nl

44

LENS

Symbolen voor optische klasse
1     Geschikt voor continue werkzaamheden
2     Geschikt voor periodieke werkzaamheden
3     Geschikt voor gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet nodig is

Symbolen van het toepassingsgebied (alleen voor brillen)
8     Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9B  escherming tegen gesmolten metalen en hete vaste sto�en

Markeringen van lens
S     Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van een 
  hoogte van 1,30 meter
F     Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s
B     Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s
A     Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s
T     Bescherming tegen impact bij extreme temperaturen

Optionele symbolen
K     Symbool voor krasbestendigheid van het oppervlak
N     Symbool voor antidamp eigenschappen

Type lens�lter (bescherming) (optioneel)
2     Ultraviolet (UV) �lter
2C of 3   Ultraviolet (UV) �lter met goede kleurherkenning
4   Infrarood (IR) �lter
5 of 6   Zonlicht �lter
1,7 t/m 7  Las�lter in geval van ontbrekende tint-code

Code 
(toepassingsgebied)
2 of 3: UV-filter
4: IR-filter
5 of 6: zonlichtfilter

Kleurperceptie
C: kleurperceptie ongewijzigd

Beschermingsklasse
1,2 tot 6: filtergraad van 
het zichtbare licht

Kroon
Identificatie 
van de 
fabrikant

Optische klasse
1: perfecte optische 
kwaliteit. Geen optische 
distorsie (geschikt voor 
permanent dragen)

Mechanische weerstand
S:  Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen  

een balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van  
een hoogte van 1,30 meter

F: Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s

B: Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s

A: Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje  
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s

Logo van fabrikant

EN gebruiksnorm

EN166 FT

Europese norm2C-1,2    1 FT

MONTUREN
Of men nu in een omgeving werkt met hoge temperaturen of uren achter de computer doorbrengt, voor alles is er
een geschikt montuur te vinden. In het uitgebreide assortiment veiligheidsbrillen kunt u voor elke toepassing de juiste
veiligheidsbril met bijbehorend montuur vinden. Er zijn monturen beschikbaar in vele uitvoeringen bijvoorbeeld met
of zonder zijkapjes, met verwisselbare lenzen, met verstelbare oorveren, verende scharnieren en instelbare
neuskussentjes.

Omdat iedere hoofdomvang verschillend is zijn er nu ook diverse veiligheidsbrillen verkrijgbaar in grote en kleine
monturen. Raadpleeg afdeling verkoop voor meer informatie.

MARKERING VAN LENS EN MONTUUR
Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen dienen te worden onderzocht en gecerti�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.

LASHELMEN, SCHERMEN, SCHILDEN EN ONDERDELEN
Met een lasschild of een lashelm beschermt u niet alleen uw ogen maar ook uw gelaat.
De lasschilden en -helmen zijn vervaardigd van vulkaan�ber of van een hoogwaardige
lichtgewicht kunststof (thermoplastisch). Deze materialen houden de infrarode en ultra-
violette stralen tegen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. Bovendien schermen ze het
gezicht af voor hitte en vonken. In dit hoofdstuk vindt u de diverse lashelmen en schilden
terug.

LASBRILLEN
Een lasbril is een bril die iemand die aan het lassen is op dient te zetten om de ogen te beschermen wanneer er geen
kans is dat lasspatten in het gezicht komen. Voor elektrisch lassen wordt in plaats van een lasbril vaak een laskap
gebruikt die niet alleen de ogen maar het gehele gezicht beschermt. Zonder bescherming kan men lasogen krijgen.
Een lasbril heeft vaak opklapbare glazen, zodat de las kan worden geïnspecteerd als de vlam van het werkstuk
is gehaald. De kleur (groen of grijs) van de glazen hangt af van de soort laswerkzaamheden die worden verricht.
Raadpleeg hiervoor de leverancier.
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LENS

Symbolen voor optische klasse
1     Geschikt voor continue werkzaamheden
2     Geschikt voor periodieke werkzaamheden
3     Geschikt voor gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet nodig is

Symbolen van het toepassingsgebied (alleen voor brillen)
8     Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9B  escherming tegen gesmolten metalen en hete vaste sto�en

Markeringen van lens
S     Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van een 
  hoogte van 1,30 meter
F     Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s
B     Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s
A     Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s
T     Bescherming tegen impact bij extreme temperaturen

Optionele symbolen
K     Symbool voor krasbestendigheid van het oppervlak
N     Symbool voor antidamp eigenschappen

Type lens�lter (bescherming) (optioneel)
2     Ultraviolet (UV) �lter
2C of 3   Ultraviolet (UV) �lter met goede kleurherkenning
4   Infrarood (IR) �lter
5 of 6   Zonlicht �lter
1,7 t/m 7  Las�lter in geval van ontbrekende tint-code

Code 
(toepassingsgebied)
2 of 3: UV-filter
4: IR-filter
5 of 6: zonlichtfilter

Kleurperceptie
C: kleurperceptie ongewijzigd

Beschermingsklasse
1,2 tot 6: filtergraad van 
het zichtbare licht

Kroon
Identificatie 
van de 
fabrikant

Optische klasse
1: perfecte optische 
kwaliteit. Geen optische 
distorsie (geschikt voor 
permanent dragen)

Mechanische weerstand
S:  Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen  

een balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van  
een hoogte van 1,30 meter

F: Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s

B: Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s

A: Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje  
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s

Logo van fabrikant

EN gebruiksnorm

EN166 FT

Europese norm2C-1,2    1 FT  1 FT
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239625 BRIL V.H. ANTIKRAS-STATISCH M-SAFE PLUS BLANK VERSTELBAAR 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239626 BRIL RUIMZICHT CE NON-MIST GEVENTILEERD 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

Dynamisch montuurmodel, sightgard-coating.
Vervormbare draadbrillenpoten voor aanpassen op verschillende hoofdomvang en comfortabele pasvorm.
Stootvaste enkelvoudige lens, conform MIL-V-43511C clause 3.5.10. en MIL-PRF-31013 clause 3.5.1.1 (198 m/s).
Instelbare zachte neuskussentjes voor perfecte pasvorm ook op verschillende neusvormen.
Wordt geleverd in een zacht etui met koord.

BRIL V.H. ANTIKRAS-STATISCH

Goede afscherming rond de ogen, verstelbare veren voor een goede pasmaat.
Antikras en antistatisch, gemakkelijk te reinigen.
Grote lens en zijkappen, blauw kunststof frame, heldere lens.

BRIL RUIMZICHT CE

Blanke polycarbonaat ruit, anti-condens, geventileerd.
Afgedekte ventilatiedoppen.

VEILIGHEIDSBRIL HELDERE LENS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239629 BRIL HELDERE LENS RACERS SIGHTGARD-COATING MSA 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239627 BRIL BLAUW HELDER PERSPECTA SIGHTGARD-COATING MSA 9000 1 STUKS
239628 BRIL ROOKGLAS PERSPECTA SIGHTGARD-COATING MSA 9000 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239605 BRILLENKOORD 1 STUKS

BRILLENKOORD

VEILIGHEIDSBRIL PERSPECTA SIGHTGUARD

Polycarbonaat lens met goed aansluitende pasvorm rondom biedt een uitmuntende slagbescherming rond de ogen.
Revolutionaire tweecomponentenpoten van hard en zacht materiaal bieden een hoog draagcomfort.
Speciale neuskussentjes zorgen er voor dat de bril op uw gezicht blijft zitten en er niet afglijdt en dat met een 
kussenzachte pasvorm.
Goed aansluitende lens uit één stuk met een dubbele 9.75 basis gebogen lens biedt een breed zicht zonder 
obstructies.
Ongelofelijk licht, weegt slechts 26 gram.

Een handig, stevig koord voor het omhangen van uw bril. 

MONTUUR

Symbolen van het toepassingsgebied   Markeringen van montuur
(alleen voor brillen)
3   Bescherming tegen vloeistofdruppeltjes en spatten S   Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een
4   Bescherming tegen grote stofdeeltjes > 5 micron        balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van een
5   Bescherming tegen gas en �jne stofdeeltjes < 5 micron       hoogte van 1,30 meter
8   Bescherming tegen elektrische boogontladingen door F   Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje
      kortsluiting            van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s
9   Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste B   Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje
      sto�en            van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s       
       A   Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van
                  6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s
       T   Bescherming tegen impact bij extreme temperaturen
             (+ 55˚C/-5˚C)
       H   Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd

TOEBEHOREN VEILIGHEIDSBRILLEN
 

In dit hoofdstuk vindt u een uitgebreid assortiment praktische en perfect aangepas-
te accessoires om het gebruik van uw bril te onderhouden en te optimaliseren. Te
denken valt aan brillenkoordjes, etuis, maar ook bijvoorbeeld reinigingsmiddelen
om uw bril schoon te houden.

OOGSPOELFLESSEN
Een oogspoel�es is een onmisbaar eerste hulp artikel. Wanneer bijvoorbeeld
chemische sto�en, vuil of splinters in het oog terecht komen, moet het oog zo snel
mogelijk worden uitgespoeld. Zo wordt schade aan het oog voorkomen of vermin-
derd. Oogspoel�essen horen overal thuis waar de dichtstbijzijnde wateraansluiting
te ver verwijderd is, om het verzorgen van het slachto�er binnen de eerste 15 secon-
den te kunnen garanderen. Dit kan in ruimtes zijn waar niet permanent gewerkt
wordt zoals bijv. accuruimtes of bouwplaatsen en bij montagewerkzaamheden.

NORMERINGEN
Op oog- en gelaatsbescherming zijn onderstaande normen van toepassing.

EN 166   Basiseisen voor alle oog- en gelaatsbescherming
EN 167   Omschrijving van alle optische beproevings- en testmethoden
EN 168   Omschrijving van alle niet optische beproevings- en testmethoden
EN 169   Filters voor lassen en aanverwante technieken. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN 170   Ultraviolet (UV)-�lters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN 171   Infrarood (IR)-�lters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN 172   Zonlicht�lters voor industrieel gebruik
EN 175   Middelen voor oog- en gelaatsbescherming bij lassen
EN 207   Filters en oogbescherming tegen laserstraling
EN 208   Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen
EN 379   Las�lters met variabele beschermingsfactor of met twee beschermingsfactoren
EN 1731  Oog- en gelaatsbescherming uit geweven metaaldraad voor industrieel en niet industrieel gebruik
  tegen mechanische gevaren en/of hitte
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239625 BRIL V.H. ANTIKRAS-STATISCH M-SAFE PLUS BLANK VERSTELBAAR 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239626 BRIL RUIMZICHT CE NON-MIST GEVENTILEERD 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

Dynamisch montuurmodel, sightgard-coating.
Vervormbare draadbrillenpoten voor aanpassen op verschillende hoofdomvang en comfortabele pasvorm.
Stootvaste enkelvoudige lens, conform MIL-V-43511C clause 3.5.10. en MIL-PRF-31013 clause 3.5.1.1 (198 m/s).
Instelbare zachte neuskussentjes voor perfecte pasvorm ook op verschillende neusvormen.
Wordt geleverd in een zacht etui met koord.

BRIL V.H. ANTIKRAS-STATISCH

Goede afscherming rond de ogen, verstelbare veren voor een goede pasmaat.
Antikras en antistatisch, gemakkelijk te reinigen.
Grote lens en zijkappen, blauw kunststof frame, heldere lens.

BRIL RUIMZICHT CE

Blanke polycarbonaat ruit, anti-condens, geventileerd.
Afgedekte ventilatiedoppen.

VEILIGHEIDSBRIL HELDERE LENS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239629 BRIL HELDERE LENS RACERS SIGHTGARD-COATING MSA 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239627 BRIL BLAUW HELDER PERSPECTA SIGHTGARD-COATING MSA 9000 1 STUKS
239628 BRIL ROOKGLAS PERSPECTA SIGHTGARD-COATING MSA 9000 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239605 BRILLENKOORD 1 STUKS

BRILLENKOORD

VEILIGHEIDSBRIL PERSPECTA SIGHTGUARD

Polycarbonaat lens met goed aansluitende pasvorm rondom biedt een uitmuntende slagbescherming rond de ogen.
Revolutionaire tweecomponentenpoten van hard en zacht materiaal bieden een hoog draagcomfort.
Speciale neuskussentjes zorgen er voor dat de bril op uw gezicht blijft zitten en er niet afglijdt en dat met een 
kussenzachte pasvorm.
Goed aansluitende lens uit één stuk met een dubbele 9.75 basis gebogen lens biedt een breed zicht zonder 
obstructies.
Ongelofelijk licht, weegt slechts 26 gram.

Een handig, stevig koord voor het omhangen van uw bril. 
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239460 LASKAP OPKLAPBAAR BOLLÉ B105R 105X50MM 1 STUKS
239461 HOOFDBAND VOOR LASKAP BOLLÉ TRAPLOOS VERSTELBAAR ST3C 1 STUKS
239462 LASKAP MET VAST SCHERM BOLLÉ B100F 105X50MM 1 STUKS
239465 LASRUIT MINERAAL KLASSE 10 BOLLÉ MP1010550 105X50MM 1 STUKS
239466 BESCHERMRUIT MINERAAL BOLLÉ MI10550 105X50MM 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239882 GELAATSCHERM BLANK 20,5 CM BOLLÉ 1 STUKS

BESCHERMINGSMIDDELEN LASWERKZAAMHEDEN

Diverse beschermingsmiddelen voor optimale bescherming tijdens laswerkzaamheden

GELAATSCHERM BLANK

OOGSPOELFLES INCLUSIEF OOGBAD

Oogspoelfles inclusief spoelwater.
Gebruiksklaar in één handomdraai. Door in de fles te knijpen wordt het oog met een zachte en gebroken straal 
schoongespoeld. De gevormde oogschelp zorgt ervoor dat de oogleden geopend blijven tijdens het spoelen en de 
gebruikte vloeistof verdwijnt via een afvoerbuisje.
Is o.a. geschikt voor gebruik bij mechanische letsels en letsels door chemische stoffen m.u.v. zuren en logen.De 
inhoud van een fles met 500 ml is genoeg voor een intensieve spoeling van circa 5 minuten.

•  Bollé gelaatsscherm SPHÈRE, in hoogte en breedte verstelbare kap en hoofdband
•  polycarbonaat scherm (20,5x39,4 cm), gewicht 355 gram 
•  beschermt tegen elektrische schokken.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239611 OOGSPOELFLES INCLUSIEF OOGBAD 500 ML 1 STUKS

inhoud van een fles met 500 ml is genoeg voor een intensieve spoeling van circa 5 minuten.
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239460 LASKAP OPKLAPBAAR BOLLÉ B105R 105X50MM 1 STUKS
239461 HOOFDBAND VOOR LASKAP BOLLÉ TRAPLOOS VERSTELBAAR ST3C 1 STUKS
239462 LASKAP MET VAST SCHERM BOLLÉ B100F 105X50MM 1 STUKS
239465 LASRUIT MINERAAL KLASSE 10 BOLLÉ MP1010550 105X50MM 1 STUKS
239466 BESCHERMRUIT MINERAAL BOLLÉ MI10550 105X50MM 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239882 GELAATSCHERM BLANK 20,5 CM BOLLÉ 1 STUKS

BESCHERMINGSMIDDELEN LASWERKZAAMHEDEN

Diverse beschermingsmiddelen voor optimale bescherming tijdens laswerkzaamheden

GELAATSCHERM BLANK

OOGSPOELFLES INCLUSIEF OOGBAD

Oogspoelfles inclusief spoelwater.
Gebruiksklaar in één handomdraai. Door in de fles te knijpen wordt het oog met een zachte en gebroken straal 
schoongespoeld. De gevormde oogschelp zorgt ervoor dat de oogleden geopend blijven tijdens het spoelen en de 
gebruikte vloeistof verdwijnt via een afvoerbuisje.
Is o.a. geschikt voor gebruik bij mechanische letsels en letsels door chemische stoffen m.u.v. zuren en logen.De 
inhoud van een fles met 500 ml is genoeg voor een intensieve spoeling van circa 5 minuten.

•  Bollé gelaatsscherm SPHÈRE, in hoogte en breedte verstelbare kap en hoofdband
•  polycarbonaat scherm (20,5x39,4 cm), gewicht 355 gram 
•  beschermt tegen elektrische schokken.

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239611 OOGSPOELFLES INCLUSIEF OOGBAD 500 ML 1 STUKS

inhoud van een fles met 500 ml is genoeg voor een intensieve spoeling van circa 5 minuten.
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INLEIDING ADEMHALINGSBESCHERMING

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor
dienen er mogelijk maatregelen te worden getro�en. Als het nodig is de ademhalingswegen
te beschermen, dient men eerst de risico’s goed te de�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 zuurstof-
verdringing. Als op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan
worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp
ademhalingsbescherming dragen. Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden
in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming. 

 

Bij gebruikmaking van omgevingslucht afhankelijke adembescherming, zoals stofmaskers, half- en volgelaatsmaskers
met �lters en volgelaatsmaskers of luchtkappen/helmen met aanblaas�lters, wordt de inzet beperkt door een aantal
omgevingsfactoren:

• soort verontreiniging of combinatie van verontreinigingen
• concentratie van het aanwezige gas, aërosol
• alleen filteren tot een concentratie beneden de grenswaarde
  Voorwaarde is echter dat het zuurstof gehalte in de lucht altijd minimaal 19% moet zijn.

Indien er bij verontreinigingen in de omgevingslucht spraken is van één of meer van de onderstaandefactoren, dient
altijd onafhankelijke ademhalingsbescherming te worden toegepast in de vorm van slangenmaskers, verse
luchtkappen (Airline systemen met ge�ltreerde compressor lucht,) of persluchttoestellen:

• bij het werken in besloten ruimten (riolen, opslagtanks, kelders, etc.)
• bij een zuurstofconcentratie van minder dan 19%
• bij aanwezigheid van een bijzondere stof
• bij overschrijding van de voor filters maximaal toegestane concentratie verontreiniging
• bij de aanwezigheid van zuurstof verdringende gassen
• als de concentratie te hoog is

 

AFHANKELIJKE ADEMHALINGSBESCHERMING

Hierbij praten we van adembescherming, die de lucht van de werkomgeving filtert voordat deze ingeademd wordt. 
Afhankelijke ademhalingsbescherming bestaat uit een filter en een masker. 

Maskers met filters zijn er in vele uitvoeringen die verderop beschreven worden en dienen altijd gecombineerd te 
worden met stoffilters, gasfilters of combinatiefilters.
 

Stofmaskers Halfgelaat-
maskers

Volgelaat-
maskers

Motoraange-
dreven systemen

Ademlucht
toestellen

Toevoerslang
Verseluchtkap

Afhankelijk Onafhankelijk

Ademhalingsbescherming
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INLEIDING ADEMHALINGSBESCHERMING

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor
dienen er mogelijk maatregelen te worden getro�en. Als het nodig is de ademhalingswegen
te beschermen, dient men eerst de risico’s goed te de�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 zuurstof-
verdringing. Als op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan
worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp
ademhalingsbescherming dragen. Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden
in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming. 

 

Bij gebruikmaking van omgevingslucht afhankelijke adembescherming, zoals stofmaskers, half- en volgelaatsmaskers
met �lters en volgelaatsmaskers of luchtkappen/helmen met aanblaas�lters, wordt de inzet beperkt door een aantal
omgevingsfactoren:

• soort verontreiniging of combinatie van verontreinigingen
• concentratie van het aanwezige gas, aërosol
• alleen filteren tot een concentratie beneden de grenswaarde
  Voorwaarde is echter dat het zuurstof gehalte in de lucht altijd minimaal 19% moet zijn.

Indien er bij verontreinigingen in de omgevingslucht spraken is van één of meer van de onderstaandefactoren, dient
altijd onafhankelijke ademhalingsbescherming te worden toegepast in de vorm van slangenmaskers, verse
luchtkappen (Airline systemen met ge�ltreerde compressor lucht,) of persluchttoestellen:

• bij het werken in besloten ruimten (riolen, opslagtanks, kelders, etc.)
• bij een zuurstofconcentratie van minder dan 19%
• bij aanwezigheid van een bijzondere stof
• bij overschrijding van de voor filters maximaal toegestane concentratie verontreiniging
• bij de aanwezigheid van zuurstof verdringende gassen
• als de concentratie te hoog is

 

AFHANKELIJKE ADEMHALINGSBESCHERMING

Hierbij praten we van adembescherming, die de lucht van de werkomgeving filtert voordat deze ingeademd wordt. 
Afhankelijke ademhalingsbescherming bestaat uit een filter en een masker. 

Maskers met filters zijn er in vele uitvoeringen die verderop beschreven worden en dienen altijd gecombineerd te 
worden met stoffilters, gasfilters of combinatiefilters.
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MASKERS

De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke
voorkeur. De volgende soorten maskers komen terug in dit hoofdstuk: Onderhoudsvrije stofmaskers,
halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers.

Onderhoudsvrije stofmaskers
Stofmaskers bedekken mond, neus en kin. Na gebruik worden onderhoudsvrije stofmaskers weggegooid en
vervangen. Er zijn stofmaskers die gevouwen kunnen worden en er zijn stofmaskers die voorgevormd zijn, de
zogenaamde “Cup” modellen. Een stofmasker kan ook uitgerust zijn met een uitademventiel. Een uitademventiel bij
een stofmasker heeft meerdere comfort verhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen
binnenin het masker en temperatuur en vochtigheid verminderen binnenin het masker.

Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen, dus
niet tegen dampen van bijvoorbeeld verf. Er zijn 3 stofbeschermingsklassen die worden aangegeven met de
zogenaamde FFP (Filtering Facepiece Particles)-codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De inwaartse lekkage bepaalt de
beschermingsgraad die het stofmasker kan bieden.

FFP1  Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen.
 Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende sto�en: 4x de grenswaarde
FFP2  Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke sto�en.
 Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende sto�en: 10x de grenswaarde
FFP3  Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige sto�en.
 Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende sto�en: 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 millioen deeltjes lucht)
•  mg/m3 (milligrammen per kubieke meter)
•  v/m3 (vezels per kubieke meter)

MAC-waarde
Een nog veel gebruikte waarde, maar tegenwoordig vervangen door de grenswaarde. MAC staat voor Maximaal 
Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, nevel of stof.

Om het verschil aan te geven tussen de concentratie van schadelijke sto�en binnen en buiten het filtermasker wordt 
de nominale protectiefactor (NPF) gebruikt. De nominale protectiefactor (NPF) geeft de verhouding aan tussen de con
centratie 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 adembescher
mingsmiddel en de concentratie schadelijke sto�en in de omgeving weten. 
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Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het product kent men de maximale concentratie 
waaronder men veilig kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie op de werkplek reeds 
kent, kan men ook deze concentratie delen door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.

Extra coderingen bij (stof)maskers
De EN 149:2001 (Adembeschermingsmiddelen –�lterende halfgelaatsmaskers ter bescherming tegen deeltjes) 
heeft een aanvulling A1:2009 gekregen. Deze nieuwe norm geeft duidelijkheid. Zo heeft de codering van een 
stofmasker nu een extra aanduiding, waaruit blijkt of het masker herbruikbaar is, of niet.

R staat voor “Re-usable particle �ltering half-mask” (herbruikbaar) en NR staat voor “Non Re-usable particle 
�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.

Maskers die tevens de  Dolomiettest (duurzaamheidtest van het �lter) hebben ondergaan krijgen ook de codering 
D. Deze test geeft aan dat het �lter niet te snel “dichtslaat” (verstopt). Een dergelijk masker mag meerdere keren 
worden gebruikt binnen een 8-urige werkdag.

Stofmaskers die ook een uitademventiel hebben krijgen vaak de codering V (valve) mee.

Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers
Deze maskers zijn geschikt om te gebruiken voor een doeltre�ende
bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes, de maskers
hebben een universele pasvorm en zijn voorzien van �lters die niet
vervangen kunnen worden. Ze zijn te gebruiken tot ze beschadigd
zijn, de gas�lters verzadigd raken of de sto�lters verstopt raken.

Halfgelaatsmaskers
Deze maskers bedekken mond, neus en kin. Ze worden
uitgevoerd als enkel- en dubbelpatroon maskers. Maskers met
twee �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.
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Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het product kent men de maximale concentratie 
waaronder men veilig kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie op de werkplek reeds 
kent, kan men ook deze concentratie delen door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.

Extra coderingen bij (stof)maskers
De EN 149:2001 (Adembeschermingsmiddelen –�lterende halfgelaatsmaskers ter bescherming tegen deeltjes) 
heeft een aanvulling A1:2009 gekregen. Deze nieuwe norm geeft duidelijkheid. Zo heeft de codering van een 
stofmasker nu een extra aanduiding, waaruit blijkt of het masker herbruikbaar is, of niet.

R staat voor “Re-usable particle �ltering half-mask” (herbruikbaar) en NR staat voor “Non Re-usable particle 
�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.

Maskers die tevens de  Dolomiettest (duurzaamheidtest van het �lter) hebben ondergaan krijgen ook de codering 
D. Deze test geeft aan dat het �lter niet te snel “dichtslaat” (verstopt). Een dergelijk masker mag meerdere keren 
worden gebruikt binnen een 8-urige werkdag.

Stofmaskers die ook een uitademventiel hebben krijgen vaak de codering V (valve) mee.

Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers
Deze maskers zijn geschikt om te gebruiken voor een doeltre�ende
bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes, de maskers
hebben een universele pasvorm en zijn voorzien van �lters die niet
vervangen kunnen worden. Ze zijn te gebruiken tot ze beschadigd
zijn, de gas�lters verzadigd raken of de sto�lters verstopt raken.

Halfgelaatsmaskers
Deze maskers bedekken mond, neus en kin. Ze worden
uitgevoerd als enkel- en dubbelpatroon maskers. Maskers met
twee �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.

FILTERS
Ademhalingsbeschermingsmiddelen kunnen zijn voorzien van een sto�lter, een gas�lter of een combinatie
van een stof- en een gas�lter.

Sto�lters
Behalve stofmaskers waarbij het hele masker uit �ltermateriaal bestaat, zijn er ook
verwisselbare sto�lters. Een sto�lter patroon of inleg�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 �lter in maskers gebruikt. De gebruiker kan dus, afhankelijk
van het type stof, zelf kiezen welk type �lter hij in het masker aan wil brengen.

Hoelang kan een sto�lter gebruikt worden?
Een sto�lter is te gebruiken tot de ademweerstand door vervuiling te ver oploopt.
De gebruiksduur wordt echter ook door andere factoren bepaald, namelijk:

• verontreiniging door de gebruiker (bacteriën, speeksel, etc.)
• vochtopname van het filter door uitgeademde lucht
• door vaak op- en afzetten kan de verontreiniging van de buitenzijde de

binnenzijde van het masker verontreinigen
• door lekkages langs de randen raakt het filter/masker op de randen vervuild
• door de conditie van de drager; De één heeft een goede conditie en de ander

een slechte, waardoor die veel meer lucht door het masker heen trekt

NORMERINGEN
Op ademhalingsbescherming zijn onderstaande normen van toepassing.

EN 136  Volgelaatsmaskers
EN 137   Onafhankelijk ademluchttoestel
EN 140   Halfgelaatsmaskers en kwartmaskers
EN 141   Gas- en combinatiefilters (let op, dit is oude norm, is vervangen door EN 14387)
EN 143   Deeltjes�lters
EN 146   Aangedreven filters (let op, dit is oude norm, is vervangen door EN 12941)
EN 148-1  Standaard schroefdraad voor gelaatsstukken (RD 40)
EN 149:2001  Stofmaskers
EN 270   Persluchttoestellen met kap (let op, dit is oude norm, is vervangen door EN 14593/EN 14594)
EN 402   Persluchtademhaling toestellen voor vluchtdoeleinden met volgelaatsmaskers of mondstukgarnituur
EN 403   Vluchtmaskers (met kap voor vluchtdoeleinden bij brand)
EN 405   Filterend halfgelaatsmasker ter bescherming tegen gassen of gassen en deeltjes
EN 529   Keuze gebruik, verzorging en onderhoud ademhalingsbeschermende middelen
EN 1146  Onafhankelijke ademlucht vluchttoestellen met kap
EN 1827 Halfgelaatsmaskers zonder inademventiel en met deelbare �lters ter bescherming tegen gas of

  gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes

Type Kleurmarkering 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
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239485 HALFGELAATSMASKER DUETTA QUICK-CONNECTION AANSLUITING 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239492 FILTER P3 TBV DUETTA PAK A 4 STUKS 1 PAK

239493 FILTER A2 TBV DUETTA PAK A 4 STUKS 1 PAK

239494 FILTER A2P3 TBV DUETTA PAK A 4 STUKS 1 PAK

239506 FILTER 2050 ABEK1P3 TBV DUETTA PAK A 4 STUKS 1 PAK

FILTERS TBV HALFGELAATSMASKER DUETTA

Een goedgekeurd filter is voorzien van een uiterste gebruiksdatum.

Over het algemeen ligt deze datum afhankelijk van het type filter op 3 tot 5 jaar na aankoop.

Na verwijdering van de verpakking is de opslagtijd maximaal 6 maanden. Geur en smaak geven

aan dat een filter is verzadigd.

A2: BRUIN, voor organische gassen en dampen met een kookpunt >65°C bijvoorbeeld koolwaterstofoplossingen, 

verdunners etc.

P3: WIT, voor bescherming tegen deeltjes, zoals aërosols etc.

A2P3: BRUIN/WIT, voor organische gassen en dampen, zowel als voor deeltjes

STOFMASKER FIJNSTOF

HALFGELAATSMASKER DUETTA

Onderhoudsvrij halfmasker gemaakt van composietmateriaal, eenvoudige en snelle filter-bevestiging door het Quick-

Connection systeem

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239505 STOFMASKER FIJNSTOF ZONDER VENTIEL M-SAFE TYPE 6100 FFP1 1 STUKS

239507 STOFMASKER FIJNSTOF MET VENTIEL MOLDEX 2405 FFP2 NR D 1 STUKS

239508 STOFMASKER FIJNSTOF MET VENTIEL MOLDEX 2505 FFP3 NR D 1 STUKS

239513 STOFMASKER FIJNSTOF MET VENTIEL M-SAFE TYPE 6210 FFP2 NR D 1 STUKS

239514 STOFMASKER FIJNSTOF MET VENTIEL M-SAFE TYPE 6340 FFP3 NR D 1 STUKS

FFP1: Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen.

FFP2: Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen.

FFP3: Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen.
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239485 HALFGELAATSMASKER DUETTA QUICK-CONNECTION AANSLUITING 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239492 FILTER P3 TBV DUETTA PAK A 4 STUKS 1 PAK

239493 FILTER A2 TBV DUETTA PAK A 4 STUKS 1 PAK

239494 FILTER A2P3 TBV DUETTA PAK A 4 STUKS 1 PAK

239506 FILTER 2050 ABEK1P3 TBV DUETTA PAK A 4 STUKS 1 PAK

FILTERS TBV HALFGELAATSMASKER DUETTA

Een goedgekeurd filter is voorzien van een uiterste gebruiksdatum.

Over het algemeen ligt deze datum afhankelijk van het type filter op 3 tot 5 jaar na aankoop.

Na verwijdering van de verpakking is de opslagtijd maximaal 6 maanden. Geur en smaak geven

aan dat een filter is verzadigd.

A2: BRUIN, voor organische gassen en dampen met een kookpunt >65°C bijvoorbeeld koolwaterstofoplossingen, 

verdunners etc.

P3: WIT, voor bescherming tegen deeltjes, zoals aërosols etc.

A2P3: BRUIN/WIT, voor organische gassen en dampen, zowel als voor deeltjes

STOFMASKER FIJNSTOF

HALFGELAATSMASKER DUETTA

Onderhoudsvrij halfmasker gemaakt van composietmateriaal, eenvoudige en snelle filter-bevestiging door het Quick-

Connection systeem

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239505 STOFMASKER FIJNSTOF ZONDER VENTIEL M-SAFE TYPE 6100 FFP1 1 STUKS

239507 STOFMASKER FIJNSTOF MET VENTIEL MOLDEX 2405 FFP2 NR D 1 STUKS

239508 STOFMASKER FIJNSTOF MET VENTIEL MOLDEX 2505 FFP3 NR D 1 STUKS

239513 STOFMASKER FIJNSTOF MET VENTIEL M-SAFE TYPE 6210 FFP2 NR D 1 STUKS

239514 STOFMASKER FIJNSTOF MET VENTIEL M-SAFE TYPE 6340 FFP3 NR D 1 STUKS

FFP1: Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen.

FFP2: Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen.

FFP3: Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen.
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INLEIDING HOOFDBESCHERMING
 
Hoofdletsel kan ontstaan door vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen, dan
wel door het stoten van het hoofd, maar ook (vloei)sto�en kunnen hoofdletsel veroorzaken.
Door het dragen van een veiligheidshelm wordt in veel gevallen ernstig hoofd- en/of
hersenletsel voorkomen. Het dragen van een veiligheidshelm is niet gebonden aan bepaalde beroepen, 
maar afhankelijk van de risico’s op de arbeidsplaats.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht:
•  op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven
•  waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd
•  waar de kans bestaat getroffen te worden door vallende en/of wegvliegende voorwerpen

Hoofdbeschermingsmiddelen worden ingedeeld in twee groepen:
•  industriële veiligheidshelmen
•  hoofdbedekkingsmiddelen

INDUSTRIËLE VEILIGHEIDSHELMEN
Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te beschermen tegen vallende,- omval-
lende of wegschietende voorwerpen en daardoor hersen- en overig hoofdletsel te beperken.

Een veiligheidshelm is opgebouwd uit een helmschaal, een klep, een binnenwerk, een schokabsorberende 
vulling in de randen en een achterhoofdband en dient voorzien te zijn van een verstelmogelijkheid. Een 
veiligheidshelm moet voldoen aan de Europese norm EN 397 “Industriële veiligheidshelmen” en is voorzien van 
een CE-markering. Onder de verplichte eigenschappen van deze norm vallen de schokabsorptie (vallend 
bolgewicht), helmschaal penetratie (puntig valgewicht), niet ontvlambaarheid, verouderingsbestendigheid en 
zaken als maatvoering, max. gewicht, afmetingen en markering. Elke veiligheidshelm moet in ieder geval aan 
minimale eisen op dit gebied voldoen.

MARKERING VAN DE VEILIGHEIDSHELM
Conform de EN 397 norm moeten bovendien de volgende gegevens altijd onuitwisbaar aan de binnenzijde 
van de helmschaal aangebracht zijn:

•  het materiaal waarvan de helmschaal vervaardigd is
•  CE markering met nummer van onafhankelijke certificerende instantie
•  de norm waar aan de helm voldoet
•  de productiedatum van de helm. Die is te herkennen aan een cirkel waarin de maanden en het jaar zijn

aangegeven. In de gebruiksaanwijzing moet de uiterste gebruikstermijn zijn aangegeven. Aan de hand 
hiervan kan worden nagegaan of de helm aan vervanging toe is

•  de maataanduiding
•  de naam/code van de fabrikant
•  de modelbenaming

Gekeurd volgens:

Fabrikant helm

Maatvoering

CE keur

Type helm

Materiaal

Optionele vereiste

Productiedatum:
Binnenste ring = jaartal
Buitenste ring = maand

Indien enkel deze gegevens worden vermeld, voldoet de veiligheidshelm slechts aan de minimum eisen uit de
EN 397 norm. Indien de helm tevens aan aanvullende eisen uit deze norm voldoet, dan kunt u dat ook terugvin-
den op de helm. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van deze optionele eisen:

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 kunststo�en niet stroom geleidend zijn. De voor fabricage toe te passen kunststo�en zijn te 
verdelen in twee hoofdgroepen, te weten: Thermoplasten en Duroplasten (thermohardende).

Thermoplasten
Thermoplasten zijn kunststo�en die bij bepaalde temperaturen in vloeibaar-plastische toestand gevormd kunnen
worden. De materiaalsoorten zijn polyethyleen (PE), ABS-polymeriaat (ABS), polyamide (PA) en polycarbonaat (PC).

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken thermoplasten staat in onderstaande tabel:

Duroplasten (thermohardende)
Duroplasten zijn kunststo�en die tijdens het persen onder hoge druk thermisch verharden. De volgens dit procedé 
uit textielfenol en glasvezelversterkt polyester gemaakte helmen worden door hitte niet nadelig beïnvloed wat 
betreft hun beschermende eigenschappen. Bij sterke stralingshitte, maar ook bij laswerkzaamheden verdient dus 
het gebruik van een duroplastische helm aanbeveling.

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken duroplasten staat in onderstaande tabel:

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 

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 Glasvezelversterkt 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
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INLEIDING HOOFDBESCHERMING
 
Hoofdletsel kan ontstaan door vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen, dan
wel door het stoten van het hoofd, maar ook (vloei)sto�en kunnen hoofdletsel veroorzaken.
Door het dragen van een veiligheidshelm wordt in veel gevallen ernstig hoofd- en/of
hersenletsel voorkomen. Het dragen van een veiligheidshelm is niet gebonden aan bepaalde beroepen, 
maar afhankelijk van de risico’s op de arbeidsplaats.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht:
•  op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven
•  waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd
•  waar de kans bestaat getroffen te worden door vallende en/of wegvliegende voorwerpen

Hoofdbeschermingsmiddelen worden ingedeeld in twee groepen:
•  industriële veiligheidshelmen
•  hoofdbedekkingsmiddelen

INDUSTRIËLE VEILIGHEIDSHELMEN
Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te beschermen tegen vallende,- omval-
lende of wegschietende voorwerpen en daardoor hersen- en overig hoofdletsel te beperken.

Een veiligheidshelm is opgebouwd uit een helmschaal, een klep, een binnenwerk, een schokabsorberende 
vulling in de randen en een achterhoofdband en dient voorzien te zijn van een verstelmogelijkheid. Een 
veiligheidshelm moet voldoen aan de Europese norm EN 397 “Industriële veiligheidshelmen” en is voorzien van 
een CE-markering. Onder de verplichte eigenschappen van deze norm vallen de schokabsorptie (vallend 
bolgewicht), helmschaal penetratie (puntig valgewicht), niet ontvlambaarheid, verouderingsbestendigheid en 
zaken als maatvoering, max. gewicht, afmetingen en markering. Elke veiligheidshelm moet in ieder geval aan 
minimale eisen op dit gebied voldoen.

MARKERING VAN DE VEILIGHEIDSHELM
Conform de EN 397 norm moeten bovendien de volgende gegevens altijd onuitwisbaar aan de binnenzijde 
van de helmschaal aangebracht zijn:

•  het materiaal waarvan de helmschaal vervaardigd is
•  CE markering met nummer van onafhankelijke certificerende instantie
•  de norm waar aan de helm voldoet
•  de productiedatum van de helm. Die is te herkennen aan een cirkel waarin de maanden en het jaar zijn

aangegeven. In de gebruiksaanwijzing moet de uiterste gebruikstermijn zijn aangegeven. Aan de hand 
hiervan kan worden nagegaan of de helm aan vervanging toe is

•  de maataanduiding
•  de naam/code van de fabrikant
•  de modelbenaming

Gekeurd volgens:

Fabrikant helm

Maatvoering

CE keur

Type helm

Materiaal

Optionele vereiste

Productiedatum:
Binnenste ring = jaartal
Buitenste ring = maand

Indien enkel deze gegevens worden vermeld, voldoet de veiligheidshelm slechts aan de minimum eisen uit de
EN 397 norm. Indien de helm tevens aan aanvullende eisen uit deze norm voldoet, dan kunt u dat ook terugvin-
den op de helm. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van deze optionele eisen:

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 kunststo�en niet stroom geleidend zijn. De voor fabricage toe te passen kunststo�en zijn te 
verdelen in twee hoofdgroepen, te weten: Thermoplasten en Duroplasten (thermohardende).

Thermoplasten
Thermoplasten zijn kunststo�en die bij bepaalde temperaturen in vloeibaar-plastische toestand gevormd kunnen
worden. De materiaalsoorten zijn polyethyleen (PE), ABS-polymeriaat (ABS), polyamide (PA) en polycarbonaat (PC).

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken thermoplasten staat in onderstaande tabel:

Duroplasten (thermohardende)
Duroplasten zijn kunststo�en die tijdens het persen onder hoge druk thermisch verharden. De volgens dit procedé 
uit textielfenol en glasvezelversterkt polyester gemaakte helmen worden door hitte niet nadelig beïnvloed wat 
betreft hun beschermende eigenschappen. Bij sterke stralingshitte, maar ook bij laswerkzaamheden verdient dus 
het gebruik van een duroplastische helm aanbeveling.

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken duroplasten staat in onderstaande tabel:

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 

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 Glasvezelversterkt 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
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UITVOERINGSVORMEN VAN DE VEILIGHEIDSHELM
Al naar gelang het toepassingsgebied bestaat er op het gebied van veiligheidshelmen een grote
verscheidenheid aan uitvoeringsvormen. De meest voorkomende worden hieronder kort besproken.

Met klep of verkorte klep
Een klep bij een veiligheidshelm biedt voordelen
onder zonnige weersomstandigheden, maar
houdt bij regen ook de druppels uit de ogen.
Een helm met verkorte klep is bestemd voor
werkzaamheden waarbij veel omhoog moet
worden gekeken of in bijvoorbeeld kleine ruimtes.
Doordat de klep korter is, wordt het zicht
naar boven aanzienlijk vergroot.

Geventileerd of ongeventileerd
Met name in de zomer kan de mogelijkheid
tot het openen van ventilatie-openingen
bepalend zijn voor het wel of niet dragen van
de helm. Veel toepassingen laten dit echter
niet toe. Indien er gevaar is voor bijvoorbeeld
vloeibare metalen of gevaarlijke vloeisto�en,
dan is een geheel dichte helmschaal een vereiste.
Een aantal helmen heeft een variabele
ventilatie opening zodat de drager deze zelf
naar behoefte kan openen of sluiten.

Met of zonder regengoot
Een regengoot zorgt ervoor dat er niet al te veel water in
de kraag van de (regen)kleding loopt. Nadeel is dat bij het
werken met gevaarlijke vloeisto�en, alle vloeistof op één
plaats gecentreerd wordt afgeleverd.

Montagesleuven
De meeste helmen zijn standaard aan de zijkanten voorzien
van montagesleuven (eurosleuven) voor gehoorbescherming
en/of gelaatsbescherming. De Europese maat voor een
sleuf is 30 mm. De meeste accessoires zijn hier op voorzien.
Let er echter op dat de sleufmaat nog kan verschillen per
merk. In een aantal gevallen kan het noodzakelijk zijn om
een adapter aan te scha�en om een gehoorbeschermer of
gelaatsscherm te monteren.

BINNENWERKEN
In principe zijn er voor het binnenwerk twee uitvoeringen 
qua materialen. Ten eerste een kunststof binnenwerk. Deze 
geeft weinig draagcomfort en is vaak een prijskwestie. Deze 
is daarom ook voornamelijk geschikt voor incidenteel 
gebruik of voor bijvoorbeeld bezoekers.

Ten tweede is er het ergonomisch beter verantwoorde 
binnenwerk bestaande uit geweven textiele draagbanden. 
Indien men dagelijks een helm draagt dan verdient deze 
uitvoering zeker de voorkeur. Textiele banden hebben een 
veel hogere weerstand tegen temperaturen en variërende 
weersomstandigheden en leveren lange termijn prestaties 
op gebied van schokabsorptie.

Binnenwerken kunnen uit verschillende aantallen bevesti-
gingspunten (4 of 6) bestaan (Er zijn zelfs acht-punts 
binnenwerken).

Hoe groter het aantal bevestigingspunten, des te beter 
wordt de kracht die op de helm terecht komt verdeeld over 
het hoofd. Zes-punts binnenwerken brengen wel nadelen 
met zich mee van gewicht en warmte op het hoofd.
Een 4-punts binnenwerk geeft een goede combinatie van 
schokabsorptie en draagcomfort waardoor het hoofd 
optimaal beschermd wordt.

Het binnenwerk heeft ten slotte nog twee soorten sluitin-
gen om op iedere hoofdmaat afgestemd te kunnen worden, 
te weten een binnenwerk met schui�nstelling of met 
draaiknop. Bij een schui�nstelling wordt de breedte 
ingesteld door de knopjes in de gaatjes te bevestigen en 
vast te klikken. En bij een binnenwerk met draaiknop kan 
men door middel van het draaien aan de knop de breedte 
instellen. Hierdoor kan je het binnenwerk snel instellen ook 
als de helm op het hoofd zit.

Het wordt aangeraden om de binnenwerken regelmatig (na 
max. een jaar) te vervangen.

Let op! Als uw helm zichtbaar beschadigd is of zwaar 
belast is door de impact van een vallend voorwerp dient 
deze onmiddellijk te worden vervangen.

TOEBEHOREN EN ONDERDELEN
Voor veiligheidshelmen zijn vele losse onderdelen en toebehoren verkrijgbaar. Te denken valt aan neklappen 
tegen vloeistof of hitte, kinriemen in verschillende materialen om aan de helm te gespen om te voorkomen dat 
de helm bij harde wind afwaait, monteerbare gehoorkappen, ruimzichtbrillen of vizieren, re�ecterende strips, 
helmmutsen en zweetbanden. De nodige toebehoren en onderdelen vindt u terug in dit hoofdstuk.

GEBRUIKSDUUR VAN VEILIGHEIDSHELMEN
De veilige gebruiksduur van een veiligheidshelm is moeilijk te bepalen, omdat die van veel factoren afhankelijk is. 
De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal waarvan de helm gemaakt is en de
omstandigheden waaronder deze gebruikt wordt. Daarbij speelt een belangrijke rol dat materialen beïnvloed
worden door diverse factoren, zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en de
aantasting door chemicaliën en temperatuur. Het is aan te raden om na twee jaar geregeld steekproefsgewijs na
te gaan of de helmen nog voldoende stoot dempend zijn.

Kunststof binnenwerk

Schuifband binnenwerk

6-punts textiel binnenwerk4-punts textiel binnenwerk

Draaiknop binnenwerk
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UITVOERINGSVORMEN VAN DE VEILIGHEIDSHELM
Al naar gelang het toepassingsgebied bestaat er op het gebied van veiligheidshelmen een grote
verscheidenheid aan uitvoeringsvormen. De meest voorkomende worden hieronder kort besproken.

Met klep of verkorte klep
Een klep bij een veiligheidshelm biedt voordelen
onder zonnige weersomstandigheden, maar
houdt bij regen ook de druppels uit de ogen.
Een helm met verkorte klep is bestemd voor
werkzaamheden waarbij veel omhoog moet
worden gekeken of in bijvoorbeeld kleine ruimtes.
Doordat de klep korter is, wordt het zicht
naar boven aanzienlijk vergroot.

Geventileerd of ongeventileerd
Met name in de zomer kan de mogelijkheid
tot het openen van ventilatie-openingen
bepalend zijn voor het wel of niet dragen van
de helm. Veel toepassingen laten dit echter
niet toe. Indien er gevaar is voor bijvoorbeeld
vloeibare metalen of gevaarlijke vloeisto�en,
dan is een geheel dichte helmschaal een vereiste.
Een aantal helmen heeft een variabele
ventilatie opening zodat de drager deze zelf
naar behoefte kan openen of sluiten.

Met of zonder regengoot
Een regengoot zorgt ervoor dat er niet al te veel water in
de kraag van de (regen)kleding loopt. Nadeel is dat bij het
werken met gevaarlijke vloeisto�en, alle vloeistof op één
plaats gecentreerd wordt afgeleverd.

Montagesleuven
De meeste helmen zijn standaard aan de zijkanten voorzien
van montagesleuven (eurosleuven) voor gehoorbescherming
en/of gelaatsbescherming. De Europese maat voor een
sleuf is 30 mm. De meeste accessoires zijn hier op voorzien.
Let er echter op dat de sleufmaat nog kan verschillen per
merk. In een aantal gevallen kan het noodzakelijk zijn om
een adapter aan te scha�en om een gehoorbeschermer of
gelaatsscherm te monteren.

BINNENWERKEN
In principe zijn er voor het binnenwerk twee uitvoeringen 
qua materialen. Ten eerste een kunststof binnenwerk. Deze 
geeft weinig draagcomfort en is vaak een prijskwestie. Deze 
is daarom ook voornamelijk geschikt voor incidenteel 
gebruik of voor bijvoorbeeld bezoekers.

Ten tweede is er het ergonomisch beter verantwoorde 
binnenwerk bestaande uit geweven textiele draagbanden. 
Indien men dagelijks een helm draagt dan verdient deze 
uitvoering zeker de voorkeur. Textiele banden hebben een 
veel hogere weerstand tegen temperaturen en variërende 
weersomstandigheden en leveren lange termijn prestaties 
op gebied van schokabsorptie.

Binnenwerken kunnen uit verschillende aantallen bevesti-
gingspunten (4 of 6) bestaan (Er zijn zelfs acht-punts 
binnenwerken).

Hoe groter het aantal bevestigingspunten, des te beter 
wordt de kracht die op de helm terecht komt verdeeld over 
het hoofd. Zes-punts binnenwerken brengen wel nadelen 
met zich mee van gewicht en warmte op het hoofd.
Een 4-punts binnenwerk geeft een goede combinatie van 
schokabsorptie en draagcomfort waardoor het hoofd 
optimaal beschermd wordt.

Het binnenwerk heeft ten slotte nog twee soorten sluitin-
gen om op iedere hoofdmaat afgestemd te kunnen worden, 
te weten een binnenwerk met schui�nstelling of met 
draaiknop. Bij een schui�nstelling wordt de breedte 
ingesteld door de knopjes in de gaatjes te bevestigen en 
vast te klikken. En bij een binnenwerk met draaiknop kan 
men door middel van het draaien aan de knop de breedte 
instellen. Hierdoor kan je het binnenwerk snel instellen ook 
als de helm op het hoofd zit.

Het wordt aangeraden om de binnenwerken regelmatig (na 
max. een jaar) te vervangen.

Let op! Als uw helm zichtbaar beschadigd is of zwaar 
belast is door de impact van een vallend voorwerp dient 
deze onmiddellijk te worden vervangen.

TOEBEHOREN EN ONDERDELEN
Voor veiligheidshelmen zijn vele losse onderdelen en toebehoren verkrijgbaar. Te denken valt aan neklappen 
tegen vloeistof of hitte, kinriemen in verschillende materialen om aan de helm te gespen om te voorkomen dat 
de helm bij harde wind afwaait, monteerbare gehoorkappen, ruimzichtbrillen of vizieren, re�ecterende strips, 
helmmutsen en zweetbanden. De nodige toebehoren en onderdelen vindt u terug in dit hoofdstuk.

GEBRUIKSDUUR VAN VEILIGHEIDSHELMEN
De veilige gebruiksduur van een veiligheidshelm is moeilijk te bepalen, omdat die van veel factoren afhankelijk is. 
De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal waarvan de helm gemaakt is en de
omstandigheden waaronder deze gebruikt wordt. Daarbij speelt een belangrijke rol dat materialen beïnvloed
worden door diverse factoren, zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en de
aantasting door chemicaliën en temperatuur. Het is aan te raden om na twee jaar geregeld steekproefsgewijs na
te gaan of de helmen nog voldoende stoot dempend zijn.

Kunststof binnenwerk

Schuifband binnenwerk

6-punts textiel binnenwerk4-punts textiel binnenwerk

Draaiknop binnenwerk
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239555 VEILIGHEIDSHELM V-GARD STAZ-ON POLYETHYLEEN WIT 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239557 VEILIGHEIDSHELM V-GARD 500 FAS-TRAC ABS WIT 1 STUKS

239558 VEILIGHEIDSHELM V-GARD 500 FAS-TRAC ABS BLAUW 1 STUKS

239559 VEILIGHEIDSHELM VERKORTE KLEP V-GARD 520 FAS-TRAC ABS WIT 1 STUKS

VEILIGHEIDSHELM MET SCHUIF

•  gemaakt van harde polyethyleen en daardoor licht, comfortabel en extreem sterk.

•  UV-bestendig harde polyethylene schaal, eersteklas kwaliteit en prestaties.

•  Superieur draagcomfort door in hoogte verstelbaar ratchet van textiel.

•  Ingebouwde sleuven voor bijbehorende gezichts en gehoorbeschermingsaccessoires.

•  Binnenwerk: 4-punts kruinband met schuifverstelling

•  Hoofdmaten: 52-64 cm

VEILIGHEIDSHELM MET DRAAIKNOP

•  kwalitatief hoogwaardige veiligheidshelm voor diverse toepassingen.

•  de helm is gemaakt van hoge kwaliteit ABS (geventileerd) met regengoot,

    en speciaal geschikt in combinatie met gehoorbescherming.

•  regengoot voor beter comfort onder alle omstandigheden, optimale ventilatie voor verbeterd comfort.

•  ingebouwde 30mm sleuf voor gehoor-/gelaatsbescherming.

•  binnenwerk: 4-punts kruinband met draaiknopverstelling.

•  hoofdmaten: 52-64 cm.

•  uitvoering met verkorte klep (V-GARD 520) is speciaal bedoeld voor mensen die in hun werk veel omhoog  

   moeten kijken.  

TIPS VOOR ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN VEILIGHEIDSHELMEN
•  controleer voor het gebruik het verende binnenwerk en de buitenkant van de helm
•  het is noodzakelijk dat het binnenwerk zodanig is afgesteld, dat tussen de draagbanden en de bovenzijde van de    
    bol voldoende ruimte bestaat om schokken te absorberen; 25 mm is een minimum. De achterhoofdband dient  
    om het binnenwerk op maat af te stellen
•  vervang de helm als die een klap heeft gehad of is gevallen
•  reinig de zweetband regelmatig met water en zeep
•  als de helm niet wordt gebruikt leg hem dan niet op een plek waar veel zon is
•  draag de helm zoals bedoeld is, juist afgesteld en niet achterstevoren
•  draag een helm nooit over een pet, muts of iets dergelijks (tenzij deze er speciaal voor gemaakt is)
•  plak geen stickers op de helm, de lijm kan het kunststof aantasten. Voor het aanbrengen van bedrijfslogo’s moet 
   advies aan de leverancier worden gevraagd
•  als u een helm heeft waaraan uiterlijk een beschadiging is te zien, dient u deze onmiddellijk te vervangen

NORMERINGEN
Op hoofdbescherming zijn onderstaande normen van toepassing.

EN 397 - VEILIGHEIDSHELMEN
Europese norm voor veiligheidshelmen voor gebruik in de industrie. Helmen bedoeld om het bovenste gedeelte 
van het hoofd te beschermen tegen het risico op verwondingen veroorzaakt door vallende voorwerpen. Deze 
norm bepaalt o.a. afmetingen, constructie, prestatiecriteria en markeringen.

EN 812 - STOOTPETTEN
Deze Europese norm vindt zijn toepassing in situaties waar de drager het hoofd kan stoten tegen statische en
stationaire (vaste) objecten, waarbij er kans is op lichte oppervlakkige verwondingen, zoals schaaf en stootwonden. 
De stootpet is niet geschikt als bescherming tegen effecten van vallende en/of gegooide voorwerpen alsmede
bewegende en/of schuivende massa’s of objecten. Bij enige twijfel moet worden gekozen voor EN 397.

EN 443 - BRANDWEERHELMEN
Deze Europese norm specificeert de minimale eisen voor de brandweerhelmen die bescherming bieden van het 
bovenste gedeelte van het hoofd vooral tegen de gevolgen van impact, penetratie en hitte en vlammen.

EN 14052 - VEILIGHEIDSHELMEN MET HOOG BESCHERMINGSNIVEAU
Veiligheidshelmen die aan deze Europese norm voldoen bieden u drie keer meer bescherming. Ze zijn voldoende 
stevig om bescherming te bieden tegen vallende voorwerpen die vallen op de bovenzijde én de zijkanten van het 
hoofd.

EN 50365 - VEILIGHEIDSHELMEN VOOR GEBRUIK BIJ LAAGSPANNINGSINSTALLATIES
Helmen die aan deze Europese norm voldoen hebben electrische isolatie om te worden gebruikt nabij installaties 
met laagspanning, die 1500 V gelijkstroom (of 1000 V wisselstroom) niet overschrijden.

EN 12492 - HELMEN VOOR BERGBEKLIMMERS
Deze Europese norm geldt voor alpinehelmen die gebruikt worden voor reddingswerkzaamheden in gevaarlijke 
omstandigheden/werkzaamheden op hoogte.
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239555 VEILIGHEIDSHELM V-GARD STAZ-ON POLYETHYLEEN WIT 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239557 VEILIGHEIDSHELM V-GARD 500 FAS-TRAC ABS WIT 1 STUKS

239558 VEILIGHEIDSHELM V-GARD 500 FAS-TRAC ABS BLAUW 1 STUKS

239559 VEILIGHEIDSHELM VERKORTE KLEP V-GARD 520 FAS-TRAC ABS WIT 1 STUKS

VEILIGHEIDSHELM MET SCHUIF

•  gemaakt van harde polyethyleen en daardoor licht, comfortabel en extreem sterk.

•  UV-bestendig harde polyethylene schaal, eersteklas kwaliteit en prestaties.

•  Superieur draagcomfort door in hoogte verstelbaar ratchet van textiel.

•  Ingebouwde sleuven voor bijbehorende gezichts en gehoorbeschermingsaccessoires.

•  Binnenwerk: 4-punts kruinband met schuifverstelling

•  Hoofdmaten: 52-64 cm

VEILIGHEIDSHELM MET DRAAIKNOP

•  kwalitatief hoogwaardige veiligheidshelm voor diverse toepassingen.

•  de helm is gemaakt van hoge kwaliteit ABS (geventileerd) met regengoot,

    en speciaal geschikt in combinatie met gehoorbescherming.

•  regengoot voor beter comfort onder alle omstandigheden, optimale ventilatie voor verbeterd comfort.

•  ingebouwde 30mm sleuf voor gehoor-/gelaatsbescherming.

•  binnenwerk: 4-punts kruinband met draaiknopverstelling.

•  hoofdmaten: 52-64 cm.

•  uitvoering met verkorte klep (V-GARD 520) is speciaal bedoeld voor mensen die in hun werk veel omhoog  

   moeten kijken.  

TIPS VOOR ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN VEILIGHEIDSHELMEN
•  controleer voor het gebruik het verende binnenwerk en de buitenkant van de helm
•  het is noodzakelijk dat het binnenwerk zodanig is afgesteld, dat tussen de draagbanden en de bovenzijde van de    
    bol voldoende ruimte bestaat om schokken te absorberen; 25 mm is een minimum. De achterhoofdband dient  
    om het binnenwerk op maat af te stellen
•  vervang de helm als die een klap heeft gehad of is gevallen
•  reinig de zweetband regelmatig met water en zeep
•  als de helm niet wordt gebruikt leg hem dan niet op een plek waar veel zon is
•  draag de helm zoals bedoeld is, juist afgesteld en niet achterstevoren
•  draag een helm nooit over een pet, muts of iets dergelijks (tenzij deze er speciaal voor gemaakt is)
•  plak geen stickers op de helm, de lijm kan het kunststof aantasten. Voor het aanbrengen van bedrijfslogo’s moet 
   advies aan de leverancier worden gevraagd
•  als u een helm heeft waaraan uiterlijk een beschadiging is te zien, dient u deze onmiddellijk te vervangen

NORMERINGEN
Op hoofdbescherming zijn onderstaande normen van toepassing.

EN 397 - VEILIGHEIDSHELMEN
Europese norm voor veiligheidshelmen voor gebruik in de industrie. Helmen bedoeld om het bovenste gedeelte 
van het hoofd te beschermen tegen het risico op verwondingen veroorzaakt door vallende voorwerpen. Deze 
norm bepaalt o.a. afmetingen, constructie, prestatiecriteria en markeringen.

EN 812 - STOOTPETTEN
Deze Europese norm vindt zijn toepassing in situaties waar de drager het hoofd kan stoten tegen statische en
stationaire (vaste) objecten, waarbij er kans is op lichte oppervlakkige verwondingen, zoals schaaf en stootwonden. 
De stootpet is niet geschikt als bescherming tegen effecten van vallende en/of gegooide voorwerpen alsmede
bewegende en/of schuivende massa’s of objecten. Bij enige twijfel moet worden gekozen voor EN 397.

EN 443 - BRANDWEERHELMEN
Deze Europese norm specificeert de minimale eisen voor de brandweerhelmen die bescherming bieden van het 
bovenste gedeelte van het hoofd vooral tegen de gevolgen van impact, penetratie en hitte en vlammen.

EN 14052 - VEILIGHEIDSHELMEN MET HOOG BESCHERMINGSNIVEAU
Veiligheidshelmen die aan deze Europese norm voldoen bieden u drie keer meer bescherming. Ze zijn voldoende 
stevig om bescherming te bieden tegen vallende voorwerpen die vallen op de bovenzijde én de zijkanten van het 
hoofd.

EN 50365 - VEILIGHEIDSHELMEN VOOR GEBRUIK BIJ LAAGSPANNINGSINSTALLATIES
Helmen die aan deze Europese norm voldoen hebben electrische isolatie om te worden gebruikt nabij installaties 
met laagspanning, die 1500 V gelijkstroom (of 1000 V wisselstroom) niet overschrijden.

EN 12492 - HELMEN VOOR BERGBEKLIMMERS
Deze Europese norm geldt voor alpinehelmen die gebruikt worden voor reddingswerkzaamheden in gevaarlijke 
omstandigheden/werkzaamheden op hoogte.
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INLEIDING VALBEVEILIGING

Wij kunnen valbeveiligingsproducten en systemen leveren, laten installeren en inspecteren voor de voort-
durende bescherming van de mensen die op hoogte werken. Horizontaal, verticaal, op hellingen… voor 
ieder gebouw of object bieden wij een totale en veilige oplossing.

MOBIELE VALBEVEILIGING
Gebouwen of objecten zijn niet altijd voorzien van permanente valbeveiliging. Om dan toch veilig en betrouwbaar 
te kunnen werken, beschikken wij over een compleet assortiment mobiele valbeveiliging. Met de harnassen, 
valstopapparaten, veiligheidshaken of positioneringslijnen creëert u veilige werkomstandigheden, waardoor 
werknemers comfortabel en veilig uit de voeten kunnen.

De voornaamste functie bij valbeveiliging is de impact van een val op het menselijk lichaam onder de 6 kN te 
limiteren. De onderdelen van dit systeem bestaan uit een bevestigingspunt, een harnas en een valstopapparaat. 
Een valstopapparaat is er in verschillende uitvoeringen en modellen, zoals vanglijnen met valdempers, 
(automatische) valstopapparaten, etc. Het valbeveiligingssysteem kan worden gecombineerd met een positione-
ringssysteem.

Harnassen
Gebruik van valbeveiliging is in Nederland vanaf 2,5 meter hoogte verplicht indien er valgevaar is en er geen 
andere veiligheidsvoorzieningen getro�en kunnen worden. Hierbij is het van essentieel belang dat het juiste 
harnas wordt gebruikt. Er zijn verschillende vormen, maten en uitvoeringen verkrijgbaar.

Vanglijnen met valindicator
voorkomt struikelen over een te lange lijn en reduceert de totale krachten bij een val tot 70%.

Positioneringslijnen
Stellen de gebruiker in staat om bij werkzaamheden op hoogte de handen vrij te hebben. Ze zijn geleidelijk 
instelbaar, waarbij de gebruiker zichzelf in de meest comfortabele positie kan positioneren.

Automatische valstopapparaten
Bieden maximale bewegingsvrijheid, zowel verticaal als horizontaal. Het automatische
remsysteem zorgt voor een continu strakke verbinding en blokkeert onmiddellijk bij een val.

Vanglijnen en valstopapparaten
Valstopapparaten in combinatie met vanglijnen kunnen eenvoudig worden gebruikt in verticale, diagonale en 
horizontale positie. De gebruiker is direct verbonden aan het valstopapparaat dat eenvoudig zonde risico’s over de 
vanglijn kan bewegen. Valstopapparaten kunnen gebruikt worden in situaties waarbij de valvrijheid beperkt is, 
aangezien het valstopapparaat direct blokkeert.

NORMERINGEN
Op valbeveiliging zijn onderstaande normen van toepassing:

EN 341   Afdaalmateriaal    EN 362   Veiligheidshaken
EN 353-1  Verticale valbeveiliging, permanent EN 363   Valbeveiligingssystemen
EN 353-2  Verticale valbeveiliging, mobiel  EN 364   Beproevingsmethoden
EN 354   Veiligheidslijnen    EN 365   Eisen gebruiksaanwijzing
EN 355   Schokdempers/valdempers  EN 795-B  Borgingspunten – klasse B
EN 358   Werkplekpositionering   EN 795-E  “Dead weight” borgingspunten
EN 360   Valstopapparaten   EN 813   Zitgordels
EN 361   Harnasgordels

In onze catalogus staat maar een klein gedeelte van het valbeveiligingsassortiment, dus zoekt u iets wat niet
in de catalogus staat betre�ende valbeveiliging, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
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INLEIDING VALBEVEILIGING

Wij kunnen valbeveiligingsproducten en systemen leveren, laten installeren en inspecteren voor de voort-
durende bescherming van de mensen die op hoogte werken. Horizontaal, verticaal, op hellingen… voor 
ieder gebouw of object bieden wij een totale en veilige oplossing.

MOBIELE VALBEVEILIGING
Gebouwen of objecten zijn niet altijd voorzien van permanente valbeveiliging. Om dan toch veilig en betrouwbaar 
te kunnen werken, beschikken wij over een compleet assortiment mobiele valbeveiliging. Met de harnassen, 
valstopapparaten, veiligheidshaken of positioneringslijnen creëert u veilige werkomstandigheden, waardoor 
werknemers comfortabel en veilig uit de voeten kunnen.

De voornaamste functie bij valbeveiliging is de impact van een val op het menselijk lichaam onder de 6 kN te 
limiteren. De onderdelen van dit systeem bestaan uit een bevestigingspunt, een harnas en een valstopapparaat. 
Een valstopapparaat is er in verschillende uitvoeringen en modellen, zoals vanglijnen met valdempers, 
(automatische) valstopapparaten, etc. Het valbeveiligingssysteem kan worden gecombineerd met een positione-
ringssysteem.

Harnassen
Gebruik van valbeveiliging is in Nederland vanaf 2,5 meter hoogte verplicht indien er valgevaar is en er geen 
andere veiligheidsvoorzieningen getro�en kunnen worden. Hierbij is het van essentieel belang dat het juiste 
harnas wordt gebruikt. Er zijn verschillende vormen, maten en uitvoeringen verkrijgbaar.

Vanglijnen met valindicator
voorkomt struikelen over een te lange lijn en reduceert de totale krachten bij een val tot 70%.

Positioneringslijnen
Stellen de gebruiker in staat om bij werkzaamheden op hoogte de handen vrij te hebben. Ze zijn geleidelijk 
instelbaar, waarbij de gebruiker zichzelf in de meest comfortabele positie kan positioneren.

Automatische valstopapparaten
Bieden maximale bewegingsvrijheid, zowel verticaal als horizontaal. Het automatische
remsysteem zorgt voor een continu strakke verbinding en blokkeert onmiddellijk bij een val.

Vanglijnen en valstopapparaten
Valstopapparaten in combinatie met vanglijnen kunnen eenvoudig worden gebruikt in verticale, diagonale en 
horizontale positie. De gebruiker is direct verbonden aan het valstopapparaat dat eenvoudig zonde risico’s over de 
vanglijn kan bewegen. Valstopapparaten kunnen gebruikt worden in situaties waarbij de valvrijheid beperkt is, 
aangezien het valstopapparaat direct blokkeert.

NORMERINGEN
Op valbeveiliging zijn onderstaande normen van toepassing:

EN 341   Afdaalmateriaal    EN 362   Veiligheidshaken
EN 353-1  Verticale valbeveiliging, permanent EN 363   Valbeveiligingssystemen
EN 353-2  Verticale valbeveiliging, mobiel  EN 364   Beproevingsmethoden
EN 354   Veiligheidslijnen    EN 365   Eisen gebruiksaanwijzing
EN 355   Schokdempers/valdempers  EN 795-B  Borgingspunten – klasse B
EN 358   Werkplekpositionering   EN 795-E  “Dead weight” borgingspunten
EN 360   Valstopapparaten   EN 813   Zitgordels
EN 361   Harnasgordels

In onze catalogus staat maar een klein gedeelte van het valbeveiligingsassortiment, dus zoekt u iets wat niet
in de catalogus staat betre�ende valbeveiliging, neemt u dan contact op met afdeling verkoop.
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

465810 HARNASGORDEL M/1 OPHANGPUNT STATIC ONE S-M 1 STUKS

465811 HARNASGORDEL MET 2+1 D-RINGEN STATIC THREE S-M 1 STUKS

465814 VEILIGHEIDSLIJN ø 11MM L=1MTR 2X SPARROWHAAK 1 STUKS

465815 VEILIGHEIDSLIJN ø 11MM L=1MTR 2 HAKEN: 1X SPARROW, 1X EAGLE 1 STUKS

465816 VEILIGH.LIJN+VALDEMPER L=2MTR 2 HAKEN: 1X SPARROW, 1X EAGLE 1 STUKS

465818 VEILIGH.LIJN+VALSTOP L=2,5MTR 2 HAKEN: 1X SPARROW 1X BUZZARD 1 STUKS

465820 VANGLIJN 11MM + KARABIJNHAAK LENGTE 20 METER 1 STUKS

465823 VALSTOPAPPARAAT ROPE GRAB 11MM ZONDER VALDEMPER 1 STUKS

VALBEVEILIGING

Diverse valbeveiligingen voor het veilig werken op grotere hoogtes
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

465810 HARNASGORDEL M/1 OPHANGPUNT STATIC ONE S-M 1 STUKS

465811 HARNASGORDEL MET 2+1 D-RINGEN STATIC THREE S-M 1 STUKS

465814 VEILIGHEIDSLIJN ø 11MM L=1MTR 2X SPARROWHAAK 1 STUKS

465815 VEILIGHEIDSLIJN ø 11MM L=1MTR 2 HAKEN: 1X SPARROW, 1X EAGLE 1 STUKS

465816 VEILIGH.LIJN+VALDEMPER L=2MTR 2 HAKEN: 1X SPARROW, 1X EAGLE 1 STUKS

465818 VEILIGH.LIJN+VALSTOP L=2,5MTR 2 HAKEN: 1X SPARROW 1X BUZZARD 1 STUKS

465820 VANGLIJN 11MM + KARABIJNHAAK LENGTE 20 METER 1 STUKS

465823 VALSTOPAPPARAAT ROPE GRAB 11MM ZONDER VALDEMPER 1 STUKS

VALBEVEILIGING

Diverse valbeveiligingen voor het veilig werken op grotere hoogtes
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836960 PLEISTER-DISPENSER SALVEQUICK INCL. DIVERSE PLEISTERS 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836961 NAVULLING PLEISTER-DISPENSER DOOSJES A 6 STUKS 1 STUKS

PLEISTER-DISPENSER SALVEQUICK

Salvequick Pleisterautomaat bewaart een hoge kwaliteit en is gemakkelijk in het gebruik. Wanneer de pleister uit de 

automaat wordt getrokken laat de ene beschermende papierstrook los en kan de pleister met een enkele hand worden 

aangebracht. De automaat wordt snel en eenvoudig met behulp van een speciale sleutel gevuld. Er zijn diverse 

verschillende navullingen geschikt om bij te vullen.

NAVULLING PLEISTER-DISPENSER

Iedere navulling bevat 45 steriele zelfklevende pleisters (27 stuks 72 x 19 mm en 18 stuks 72 x 25 mm)

- water- en vuilafstotend

- per stuk verpakt

BURGHOUWT BASIC BOUW BOX

Een handige box vol met persoonlijke beschermingsmiddelen

De onderstaande artikelen bevinden zich in deze Burghouwt Basic Bouw Box

     

•  werkhandschoen latex groen maat 10/XL

•  halfgelaatsmasker Duetta Quick-Connection aansluiting

•  filter P3 tbv Duetta (2 stuks)

•  filter A2 tbv Duetta (2 stuks)

•  stofmasker fijnstof met ventiel M-Safe type 4210 FFP2

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239455 BURGHOUWT BASIC BOUW BOX PBM/ARBO BOX 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836925 BRANDBLUSSER SPRAY SCHUIM 0,58 LTR PRYMOS 1 STUKS

•  stofmasker fijnstof met ventiel M-Safe type 4210 FFP2

•  gehoorbeschermer rood M-Safe SNR 25 dB

•  veiligheidshelm V-Gard Staz-on polyethyleen wit

•  bril ruimzicht CE Non-mist geventileerd

PRYMOS BRANDBLUSSPRAY

De enige NCP goedgekeurde innovatieve schuimblusser met grootse prestaties in Nederland.

Verstikt het vuur in slechts enkele seconden door een simpele druk op de knop. Hij is licht in gewicht, compact en is 

met 1 hand te bedienen. Doordat hij werkt zoals een haarlakbus, deodorant etc. kan iedereen, ongeacht leeftijd, deze 

gebruiken. Een onmisbaar veiligheid product voor vrijwel ALLE beginnende branden in en rond huis of kantoor.

•  micro-fog technologie (MFT®)

•  geschikt voor 5A en 21B branden

•  kleinste NL goedgekeurde schuimblusser

•  blust met schuim

•  3 jaar houdbaar

•  spuittijd plm. 25 sec. (gelijk aan 6 ltr. schuimblusser)

•  nagenoeg geen nevenschade

•  worpafstand plm. 3.5 tot 4 meter

•  inhoud: schuim op drijfgas 9,5 N2 bar

•  gewicht: slechts 800 gram

•  afmeting: 75 x 280 mm (diameter x hoogte)

•  werktemperatuur van 15 °C tot 60 ° C

•  99% biologisch afbreekbaar

•  recyclebaar

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836950 VERBANDTROMMEL BEDRIJF 1-9 PERSONEN B2-ARBO +HOUDER 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836951 VERBANDTROMMEL BEDRIJF 10+ PERSONEN A5-ARBO +HOUDER 1 STUKS

VERBANDTROMMEL BEDRIJF 1-9 PERSONEN

De B-trommels voldoen aan de eisen gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO).

Inhoud:

10x steriele gaasjes 5x5                   2x metalline compressen                     1x flacon desinfectant 30ml

1x cambric zwachtel 4m x 6cm        1x cambric zwachtel 4m x 8cm          3x hydrofiel windsel 4m x 6cm

1x doos wondpleister                       1x set wegwerphandschoenen          2x vette of synthetische watten

1x kleefpleister 5m x 2,5cm              1x mondkapje voor beademing          1x driekante doek

2x witte watten à 10g                      4x verbandklemmetjes                         3x veiligheidsspelden

1x splinterpincet                                1x knievormige verbandschaar          2x wondsnelverband 6 x 8cm

4x snelverband nr. 1 (klein)             2x snelverband nr. 2 (middel)           16x steriele gaasjes 1/16

VERBANDTROMMEL BEDRIJF 10+ PERSONEN

Voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) en aan de eisen van de KNVB en het Oranje Kruis.

Inhoud:

2x wondsnelverband 6x8 cm                      4x snelverband nr.1 K                                       2x snelverband nr. 2 M

1x snelverband nr. 3 L                                 16x steriele gaasjes 1/16                                   10x steriele gaasjes 5x5

10x steriele gaasjes 10x10                           2x metalline compressen 8x10                        2x metalline compressen 10x12

6x verbandklemmetjes                                 6x veiligheidsspelden                                       1x splinterpincet

1x knievormige verbandschaar                    2x cambric zwachtel 4m x 8cm                      2x cambric zwachtel 4m x 10cm

3x elast. hydrofiel windsel 4m x 6cm        3x elast. hydrofiel windsel 4m x 8cm              1x doos wondpleister

1x set wegwerphandschoenen                    4x vette of synthetische watten                       1x kleefpleister 5m x 2,5 cm

1x mondkapje voor beademing                   3x driekante doek                                             2x witte watten à 25 gram

1x ass. gaaspleister met wondkussen        1x flacon desinfectant 30ml.

836951 VERBANDTROMMEL BEDRIJF 10+ PERSONEN A5-ARBO +HOUDER 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836952 PLEISTER ELASTISCH 80 MM X 5 MT R 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836955 VINGERPLEISTER 100/2X18 CM 1 STUKS

PLEISTER ELASTISCH

Past zich aan aan al uw bewegingen

•  speciaal voor beweegelijke lichaamsdelen

•  ademend textielweefsel

VINGERPLEISTER

Extra bescherming voor de vinger

•  extra lang voor optimale fixatie

•  duurzaam en ademend textielweefsel
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 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836960 PLEISTER-DISPENSER SALVEQUICK INCL. DIVERSE PLEISTERS 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836961 NAVULLING PLEISTER-DISPENSER DOOSJES A 6 STUKS 1 STUKS

PLEISTER-DISPENSER SALVEQUICK

Salvequick Pleisterautomaat bewaart een hoge kwaliteit en is gemakkelijk in het gebruik. Wanneer de pleister uit de 

automaat wordt getrokken laat de ene beschermende papierstrook los en kan de pleister met een enkele hand worden 

aangebracht. De automaat wordt snel en eenvoudig met behulp van een speciale sleutel gevuld. Er zijn diverse 

verschillende navullingen geschikt om bij te vullen.

NAVULLING PLEISTER-DISPENSER

Iedere navulling bevat 45 steriele zelfklevende pleisters (27 stuks 72 x 19 mm en 18 stuks 72 x 25 mm)

- water- en vuilafstotend

- per stuk verpakt

BURGHOUWT BASIC BOUW BOX

Een handige box vol met persoonlijke beschermingsmiddelen

De onderstaande artikelen bevinden zich in deze Burghouwt Basic Bouw Box

     

•  werkhandschoen latex groen maat 10/XL

•  halfgelaatsmasker Duetta Quick-Connection aansluiting

•  filter P3 tbv Duetta (2 stuks)

•  filter A2 tbv Duetta (2 stuks)

•  stofmasker fijnstof met ventiel M-Safe type 4210 FFP2

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

239455 BURGHOUWT BASIC BOUW BOX PBM/ARBO BOX 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836925 BRANDBLUSSER SPRAY SCHUIM 0,58 LTR PRYMOS 1 STUKS

•  stofmasker fijnstof met ventiel M-Safe type 4210 FFP2

•  gehoorbeschermer rood M-Safe SNR 25 dB

•  veiligheidshelm V-Gard Staz-on polyethyleen wit

•  bril ruimzicht CE Non-mist geventileerd

PRYMOS BRANDBLUSSPRAY

De enige NCP goedgekeurde innovatieve schuimblusser met grootse prestaties in Nederland.

Verstikt het vuur in slechts enkele seconden door een simpele druk op de knop. Hij is licht in gewicht, compact en is 

met 1 hand te bedienen. Doordat hij werkt zoals een haarlakbus, deodorant etc. kan iedereen, ongeacht leeftijd, deze 

gebruiken. Een onmisbaar veiligheid product voor vrijwel ALLE beginnende branden in en rond huis of kantoor.

•  micro-fog technologie (MFT®)

•  geschikt voor 5A en 21B branden

•  kleinste NL goedgekeurde schuimblusser

•  blust met schuim

•  3 jaar houdbaar

•  spuittijd plm. 25 sec. (gelijk aan 6 ltr. schuimblusser)

•  nagenoeg geen nevenschade

•  worpafstand plm. 3.5 tot 4 meter

•  inhoud: schuim op drijfgas 9,5 N2 bar

•  gewicht: slechts 800 gram

•  afmeting: 75 x 280 mm (diameter x hoogte)

•  werktemperatuur van 15 °C tot 60 ° C

•  99% biologisch afbreekbaar

•  recyclebaar

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836950 VERBANDTROMMEL BEDRIJF 1-9 PERSONEN B2-ARBO +HOUDER 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836951 VERBANDTROMMEL BEDRIJF 10+ PERSONEN A5-ARBO +HOUDER 1 STUKS

VERBANDTROMMEL BEDRIJF 1-9 PERSONEN

De B-trommels voldoen aan de eisen gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO).

Inhoud:

10x steriele gaasjes 5x5                   2x metalline compressen                     1x flacon desinfectant 30ml

1x cambric zwachtel 4m x 6cm        1x cambric zwachtel 4m x 8cm          3x hydrofiel windsel 4m x 6cm

1x doos wondpleister                       1x set wegwerphandschoenen          2x vette of synthetische watten

1x kleefpleister 5m x 2,5cm              1x mondkapje voor beademing          1x driekante doek

2x witte watten à 10g                      4x verbandklemmetjes                         3x veiligheidsspelden

1x splinterpincet                                1x knievormige verbandschaar          2x wondsnelverband 6 x 8cm

4x snelverband nr. 1 (klein)             2x snelverband nr. 2 (middel)           16x steriele gaasjes 1/16

VERBANDTROMMEL BEDRIJF 10+ PERSONEN

Voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) en aan de eisen van de KNVB en het Oranje Kruis.

Inhoud:

2x wondsnelverband 6x8 cm                      4x snelverband nr.1 K                                       2x snelverband nr. 2 M

1x snelverband nr. 3 L                                 16x steriele gaasjes 1/16                                   10x steriele gaasjes 5x5

10x steriele gaasjes 10x10                           2x metalline compressen 8x10                        2x metalline compressen 10x12

6x verbandklemmetjes                                 6x veiligheidsspelden                                       1x splinterpincet

1x knievormige verbandschaar                    2x cambric zwachtel 4m x 8cm                      2x cambric zwachtel 4m x 10cm

3x elast. hydrofiel windsel 4m x 6cm        3x elast. hydrofiel windsel 4m x 8cm              1x doos wondpleister

1x set wegwerphandschoenen                    4x vette of synthetische watten                       1x kleefpleister 5m x 2,5 cm

1x mondkapje voor beademing                   3x driekante doek                                             2x witte watten à 25 gram

1x ass. gaaspleister met wondkussen        1x flacon desinfectant 30ml.

836951 VERBANDTROMMEL BEDRIJF 10+ PERSONEN A5-ARBO +HOUDER 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836952 PLEISTER ELASTISCH 80 MM X 5 MT R 1 STUKS

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836955 VINGERPLEISTER 100/2X18 CM 1 STUKS

PLEISTER ELASTISCH

Past zich aan aan al uw bewegingen

•  speciaal voor beweegelijke lichaamsdelen

•  ademend textielweefsel

VINGERPLEISTER

Extra bescherming voor de vinger

•  extra lang voor optimale fixatie

•  duurzaam en ademend textielweefsel



www.burghouwt.nl www.burghouwt.nl

68

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836929 KLITTENBAND AUTOBEUGEL VOOR PRYMOS BRANDBLUSSER 1 STUKS

KLITTENBAND AUTOBEUGEL

Een stevige kunststof houder met een uitvalbeveiliging. Door het klittenband los te trekken is de blusser direct paraat 

om te kunnen gebruiken en is toch stevig in voertuigen bevestigd. De houder is goedgekeurd op frontale aanrijdingen 

tot een snelheid van 90 km/u.



A
..Z IN

D
EX

www.burghouwt.nl

A..B..C..D

www.burghouwt.nl www.burghouwt.nl

69

 Artikel Omschrijving Specificatie Per Eenheid

836929 KLITTENBAND AUTOBEUGEL VOOR PRYMOS BRANDBLUSSER 1 STUKS

KLITTENBAND AUTOBEUGEL

Een stevige kunststof houder met een uitvalbeveiliging. Door het klittenband los te trekken is de blusser direct paraat 

om te kunnen gebruiken en is toch stevig in voertuigen bevestigd. De houder is goedgekeurd op frontale aanrijdingen 

tot een snelheid van 90 km/u.
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B

BESCHERMINGSMIDDELEN LASWERKZAAMHEDEN 48

BODYWARMER MASCOT ALCORA 8

BOUW BOX BASIC BURGHOUWT 67

BRANDBLUSSPRAY PRYMOS 67

BRANDBLUSSPRAY PRYMOS AUTOBEUGEL KLITTENBAND 68

BRILLENKOORD 47

BROEK MASCOT HOUSTON 11

BROEK MASCOT LERIDA 10

BROEK MASCOT LINDOS 10

BROEK MASCOT RHODOS 10

F

FILTERS TBV HALFGELAATSMASKER DUETTA 54

G

GEHOORBESCHERMER BEUGEL + DOPJES 39

GEHOORBESCHERMER HYGIËNESET TBV PELTOR 39

GEHOORBESCHERMER PELTOR H520A 38

GEHOORBESCHERMER PELTOR H520P3 38

GEHOORBESCHERMER PELTOR H540A 38

GEHOORBESCHERMER PELTOR ROOD 39

GEHOORBESCHERMER ROOD 38

GEHOORDOPPEN EAR CLASSIC 38

GEHOORDOPPEN MET KOORDJE 39

GELAATSCHERM BLANK 48

H

HALFGELAATSMASKER DUETTA 54

HANDSCHOEN DYNAFLEX PU 31

HANDSCHOEN FOAM-FLEX NITRIL 31

HANDSCHOEN HUISHOUD GEEL 32

HANDSCHOEN LATEX THERMO 33

HANDSCHOEN MEDICAL 32

HANDSCHOEN M-GRIP LATEX 30

HANDSCHOEN NEOPREEN 32

HANDSCHOEN PREVENT LATEX 33

HANDSCHOEN PVC ROOD - CAT. 2 31
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HANDSCHOEN RUNDNERFLEER 33

HANDSCHOEN TRICOT-WIT 33

HANDSCHOEN X-FROST 30

HANDSCHOEN X-GRIP 27

HANDSCHOEN X-GRIP-LITE 28

HANDSCHOEN X-GRIP-THERMO 29

HANDSCHOEN X-MECH-620 30

HANDSCHOEN X-NITRILE-FOAM 29

HANDSCHOEN X-PRO-FLEX 27

HANDSCHOEN X-TOUCH-PU 28

HANDSCHOEN X-TREME-LITE 27

HELM VEILIGHEID MET DRAAIKNOP 61

HELM VEILIGHEID MET SCHUIF 61

K

KNIEBESCHERMERS MASCOT LIKASI 11

L

LAARS S3 (BATA TAHO) 20

LAARS VEILIGHEID STALEN NEUS/ZOOL 21

O

ONDERBROEK LANG THERMO CRAFT BE ACTIVE 7

ONDERHEMD THERMO CRAFT BE ACTIVE 7

ONDERHEMD THERMO CRAFT PROCOOL 7

OOGSPOELFLES INCLUSIEF OOGBAD 48

OVERALL WEGWERP POLYPROPYLENE 13

OVERSCHOEN PE BLAUW 22

P

PILOTJACK MASCOT MACON 8

PLEISTER - VINGERPLEISTER 66

PLEISTER ELASTISCH 66

PLEISTER-DISPENSER NAVULLING 67

PLEISTER-DISPENSER SALVEQUICK 67

POLOSHIRT MASCOT BORNEO 9

POLOSWEATER MASCOT TRINIDAD 9
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R

REGENBROEK SIMPLY NO SWEAT 12

REGENJAS SIMPLY NO SWEAT 12

REGENPAK PU-STRETCH BLAUW 12

REGENPAK PVC RAYON GEEL 11

RIEM ZWART LEER 11

S

SCHOEN HOOG MODEL (BATA TRAXX 204) 20

SCHOEN LAAG MODEL (BATA TRAXX 203) 20

SCHOEN S3 HOOG MODEL (BATA ACT119) 19

SCHOEN S3 HOOG MODEL (BATA TRAXX 219) 19

SCHOEN S3 HOOG MODEL (MAJESTIC LIMA) 18

SCHOEN S3 HOOG MODEL (REDBRICK SMARAGD) 18

SCHOEN S3 LAAG MODEL (BATA ACT115) 19

SCHOEN S3 LAAG MODEL (BATA TRAXX 218) 18

SOFTSHELL JACK MASCOT RIPOLL 8

SOKKEN COOL MS1 ZWART 21

SOKKEN THERMO ML (EXTRA LANG) 22

SOKKEN THERMO MS3 ZWART 21

STOFMASKER FIJNSTOF 54

T

T-SHIRT MASCOT JAVA 9

V

VALBEVEILIGING 64

VEILIGHEIDSBRIL ANTIKRAS-STATISCH 47

VEILIGHEIDSBRIL HELDERE LENS 47

VEILIGHEIDSBRIL PERSPECTA SIGHTGUARD 47

VEILIGHEIDSBRIL RUIMZICHT CE 47

VEILIGHEIDSVEST MET REFLEKTIE 13

VERBANDTROMMEL BEDRIJF 10+ PERSONEN 66

VERBANDTROMMEL BEDRIJF 1-9 PERSONEN 66

VETERS VOOR WERKSCHOEN 22
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Arnhem
P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
T 026 368 42 42
F 026 368 42 48
E: verkoop-aannemerij-arnhem@burghouwt.nl
E: verkoop-gevel@burghouwt.nl

Arnhem-Duco
P. Calandweg 23
6827 BJ Arnhem
T 026 368 42 47
F 026 368 42 40
E: verkoop-duco@burghouwt.nl

Den Bosch
Afrikalaan 27
5232 BD Den Bosch
T 073 648 88 10
F 026 648 88 11
E: verkoop-denbosch@burghouwt.nl

Drachten
Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten
T 0512 539 748
F 0512 539 281
E: verkoop-drachten@burghouwt.nl

Echt
Edisonweg 41
6101 XJ Echt
T 0475 410 210
F 0475 487 457
E: verkoop-echt@burghouwt.nl

Elst
Bemmelseweg 69
6662 PE Elst
T 0481 350 010
F 0481 350 180
E: verkoop-elst@burghouwt.nl

Etten-Leur
Logieweg 10
4879 AS Etten-Leur
T 076 587 94 60
F 076 571 65 63
E: verkoop-ettenleur@burghouwt.nl

Wageningen
Nudepark 154
6702 DX Wageningen
T 0317 411 002
F 0317 425 605
E: verkoop-wageningen@burghouwt.nl


