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Druk- en zetfouten voorbehouden

M-Safe, Master in Safety
Het M-Safe merk staat garant voor betrouwbare persoonlijke beschermingsmiddelen
met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De producten zijn ontwikkeld door
te kijken naar de trends in de markt. Alle M-Safe producten voldoen aan de
wettelijke PBM eisen. Het M-Safe PBM pakket bestaat uit acht productgroepen:
•

Hoofdbescherming

•

Oogbescherming

•

Gehoorbescherming

•

Ademhalingsbescherming

•

Werkhandschoenen

•

Disposable handschoenen

•

Verbanddozen

•

Valbeveiliging

Per artikel vindt u in deze brochure een overzicht van de specifieke productkenmerken.
Alle M-Safe artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Ons verkoopteam staat voor u
klaar om u verder te adviseren in het maken van uw keuze.
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HOOFDBESCHERMING

Veiligheidshelm MH6000
• Het binnenwerk is voorzien van een pinlock
schuifverstelling, daardoor eenvoudig in te stellen
• De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density
polyethyleen en daardoor comfortabel om te dragen
• De helm is voorzien van een zespunts plastic binnenwerk
• Voorzien van gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
• De helm heeft 30 mm sleuven voor gezichts- en
gehoorbeschermingsaccessoires
• Drie Ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
Wit
Blauw
Geel
Oranje
Rood
Groen

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

6.78.000.00
6.78.001.00
6.78.002.00
6.78.003.00
6.78.004.00
6.78.005.00

Accessoires

Knband t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
Art.nr. 6.78.200.00
Zweetband t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
Art.nr. 6.78.205.00
Binnenwerk met schuifverstelling t.b.v. MH6000 helm
Art.nr. 6.78.210.00

EN 397:2012+A1:2012

Veiligheidshelm MH6010
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopverstelling,
daardoor zeer eenvoudig in te stellen
• De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density
polyethyleen en daardoor comfortabel om te dragen
• De helm is voorzien van een zespunts nylon binnenwerk
• Voorzien van gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
• De helm heeft 30 mm sleuven voor gezichts- en
gehoorbeschermingsaccessoires
• Drie Ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm

Wit
Blauw
Geel
Oranje

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

6.78.050.00
6.78.051.00
6.78.052.00
6.78.053.00

Accessoires

Kinband t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
Art.nr. 6.78.200.00
Zweetband t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
Art.nr. 6.78.205.00
Binnenwerk met draaiknopverstelling
t.b.v. MH6010 helm - Art.nr. 6.78.215.00
EN 397:2012+A1:2012
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HOOFDBESCHERMING

Veiligheidshelm MH6020
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopverstelling,
daardoor eenvoudig in te stellen
• De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig ABS en daardoor zeer sterk en comfortabel om te dragen
• De helm is voorzien van een zespunts nylon binnenwerk
• Voorzien van gemakkelijk vervangbare zweetband
• De helm heeft 30 mm sleuven voor gezichts- en
gehoorbeschermingsaccessoires
• Drie Ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm

Wit
Blauw
Geel

Art.nr. 6.78.100.00
Art.nr. 6.78.101.00
Art.nr. 6.78.102.00

Accessoires

Kinband t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
Art.nr. 6.78.200.00
Zweetband t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
Art.nr. 6.78.205.00
Binnenwerk met draaiknopverstelling
t.b.v. MH6020 helm - Art.nr. 6.78.220.00

EN 397:2012+A1:2012

Veiligheidshelm MH6030
met korte klep
• Met korte klep, ideaal voor werknemers die vaak klimmen,
omhoog moeten kijken of een breed zichtveld nodig hebben
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
en daardoor eenvoudig in te stellen
• De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density
polyethyleen en daardoor comfortabel om te dragen
• De helm is voorzien van een zespunts nylon binnenwerk
• Voorzien van gemakkelijk vervangbare kunststof
zweetband
• De helm heeft 30 mm sleuven voor gezichts- en
gehoorbeschermingsaccessoires
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm

Wit
Blauw
Geel
Oranje
Groen

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Accessoires

6.78.070.00
6.78.071.00
6.78.072.00
6.78.073.00
6.78.075.00

Binnenwerk met draaiknopinstelling t.b.v.
MH6030 helm - Art.nr. 6.78.215.00
EN 397:2012+A1:2012
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HOOFDBESCHERMING

Verharde baseball cap
3020 / 3021
•
•
•
•
•
•

Uiterst lichte hoofdbescherming volgens EN 812
Biedt bescherming tegen lichte stoten
Kunststof binnenschaal
Met ventilatie gaten
Met velcro sluiting aan achterzijde
One size fits all (54-59 cm)

Marineblauw, model 3020
Art.nr. 6.13.020.00
Zwart, model 3021
Art.nr. 6.13.021.00

EN 812:2012
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OOGBESCHERMING

Veiligheidsbril Tronador
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groot draagcomfort
Polycarbonaat lenzen
Veerlengte in meerdere standen verstelbaar
Gebogen glazen voor optimale bescherming
Met antikras en antidamp-coating
Zachte neusbrug met extra grip en voorhoofdbescherming
Gewicht: 31 gram
Lensmarkering: 2C-1.2 M 1 FT CE
Wordt geleverd met microvezel opbergzakje

Heldere lens, grijs montuur
Art.nr. 7.78.000.00*
Heldere lens, blauw/oranje montuur
Art.nr. 7.78.001.00*
Ook verkrijgbaar in
blisterverpakking:
Art.nr. 7.78.006.00

EN 166:2001

Veiligheidsbril Maipo
• Hoog draagcomfort door twee componentenpoten van
hard en zacht materiaal
• Polycarbonaat lenzen
• Zachte neusvleugel
• Met antikras en antidamp-coating
• Modieus en robuust montuur
• Gewicht: 31 gram
• Lensmarkering: 2C-1.2 M 1 F CE
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje

Heldere lens
Art.nr. 7.78.010.00*
Donkere lens
Art.nr. 7.78.011.00*
Ook verkrijgbaar in
blisterverpakking:
Art.nr. 7.78.016.00

EN 166:2001

*Deze veiligheidsbrillen worden geleverd in een 12 stuks dispenserdoos
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Veiligheidsbril Nevado
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebogen glazen voor optimale bescherming
Met antikras en antidamp-coating
Zachte neusbrug met extra grip
Flexibele antislip pootjes, waardoor bril stabiel blijft zitten
Polycarbonaat lenzen
Gewicht: 22 gram
Lensmarkering: 2C-1.2 M 1 F CE
Wordt geleverd met microvezel opbergzakje

Heldere lens, zwart montuur
Art.nr. 7.78.020.00*
Bruine lens, zwart montuur
Art.nr. 7.78.021.00*
Ook verkrijgbaar in blisterverpakking:
Art.nr. 7.78.026.00

EN 166:2001

Veiligheidsbril Ampato
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zachte neusbrug met extra grip
Polycarbonaat lenzen
Antikras en antidamp-coating volgens de KN norm
Flexibele antislip pootjes, waardoor bril stabiel blijft zitten
Gebogen glazen voor optimale bescherming
Modieus en robuust
Gewicht: 32 gram
Lensmarkering: 2C-1.2 M 1 FT K N CE
Wordt geleverd met microvezel opbergzakje

Heldere lens, zwart/rood montuur
Art.nr. 7.78.030.00*
Ook verkrijgbaar in
blisterverpakking:
Art.nr. 7.78.035.00

Donkere lens, grijs/oranje montuur
Art.nr. 7.78.031.00*
Donkere lens, zwart/blauw montuur
Art.nr. 7.78.032.00*
EN 166:2001
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*Deze veiligheidsbrillen worden geleverd in een 12 stuks dispenserdoos
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Veiligheidsbril Logan
•
•
•
•
•
•
•

Maximale bescherming door gebogen glazen
Comfortabel door een zeer licht gewicht
Panoramisch gezichtsveld
Antikras coating
Polycarbonaat lenzen
Gewicht: 23 gram
Lensmarkering: 2C-1.2 M 1 FT CE

Heldere lens /zwarte pootjes
Art.nr. 7.78.040.00*
Gele lens
Art.nr. 7.78.041.00*
Smoke lens
Art.nr. 7.78.042.00*

EN 166:2001

Veiligheidsbril Alverstone
• Maximale bescherming door gebogen glazen
• Hoog draagcomfort door twee componentenpoten van
hard en zacht materiaal
• Panoramisch gezichtsveld
• Antikras en antidamp-coating
• Polycarbonaat lenzen
• Verstelbare zachte neusbrug met extra grip
• Gewicht: 22 gram
• Lensmarkering: 2-1.4 M 1 FT CE
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje

Blauwe lens, aluminium-look montuur
Art.nr. 7.78.050.00*

EN 166:2001
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Caldera veiligheidsbril
•
•
•
•
•
•

Veiligheidsbril met heldere lens
Maximale bescherming door gebogen glazen
Comfortabel door een zeer licht gewicht
Polycarbonaat lenzen
Gewicht: 24 gram
Lensmarkering: 2-1,2 M 1 F

Heldere lens
Art.nr. 7.78.060.00

EN 166:2001

ruimzichtbril Walsh
•
•
•
•
•

Antikras en antidamp-coating
Half rond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld
Met afsluitbare ventilatie aan boven en onderkant
Zeer flexibele acetaat lens
Instelbare hoofdband voor optimale pasvorm en
betrouwbare bescherming
• Zeer zachte en comfortabele TPR montuur
• Gewicht: 81 gram
• Lensmarkering: 2C-1,2 M 1 S CE

Heldere lens, zwart montuur
Art.nr. 7.78.100.00*
Model Walsh wordt geleverd in een 5 stuks dispenserdoos.

EN 166:2001
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*Deze veiligheidsbrillen worden geleverd in een 5 stuks dispenserdoos
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8500 vizierhouder
• Deze vizierhouder is, in combinatie met het M-Safe 8550
vizier, ideaal voor vele toepassingen
• Het M-Safe 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door
de vier vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
• Gemaakt van High Density polyethyleen (HDPE)
• Voorzien van een binnenwerk met draaiknop, daardoor
• zeer eenvoudig in te stellen naar de gewenste maat
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Verwisselbare, absorberende zweetband
• Gewicht: 232 gram

Zwart
Art.nr. 7.78.500.00

+ M-Safe 8550 Vizier
EN 166:2001

8510 vizierhouder
t.b.v. veiligheidshelmen
• Deze vizierhouder t.b.v. de M-Safe veiligheidshelmen is,
in combinatie met het M-Safe 8550 vizier, ideaal voor
vele toepassingen
• Het M-Safe 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door
de vier vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
• Gemaakt van High Density polyethyleen (HDPE)
• Het M-Safe 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door
de vier vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
• Gewicht: 140 Gram

Zwart
Art.nr. 7.78.510.00

+ M-Safe 8550 Vizier
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8550 vizier
• Dit stijlvolle, bolvormige vizier biedt goede bescherming
tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de
zijkanten
• Dit vizier is ontworpen om het gezicht van de drager te
• beschermen tegen een verscheidenheid aan risico's waartegen een bril of veiligheidsbril alleen niet voldoende is
• Het vizier kan gecombineerd worden met de 8500
vizierhouder of met de 8510 vizierhouder gecombineerd
met een M-Safe veiligheidshelm
• Vizier is gemaakt van polycarbonaat
• Voorzien van een antikras en antidamp-coating
• Formaat: 400 mm (L) x 202 mm (H)
• Lensmarkering: 2-1,2 M-Safe 1 BT 8 9 CE EN 166
• Dikte: 2,2 mm
• Gewicht: 224 gram

Transparant
Art.nr. 7.78.550.00

EN 166:2001

+ M-Safe 8500 Vizierhouder / 8510 vizierhouder

Oogspoelfles
inclusief oogbad
• Onmisbaar eerste hulp artikel
• Te gebruiken als er chemische stoffen, vuil of splinters in
het oog terecht komen
• De oogspoeling voorkomt of verminderd schade aan het
oog
• Voorzien van een geïntegreerd en ergonomisch
gevormd oogbad, zodat de flacon goed op het oog kan
worden gericht en de ogen open blijven tijdens het spoelen
• Spoelvloeistof bestaat uit een steriele zoutoplossing:
0,9% Natriumchloride (NaCl)
• De flacon is voor eenmalig gebruik en met de inhoud kan
circa vijf minuten intensief gespoeld worden

Inhoud: 500 ml
Art.nr. 7.25.920.00
Ook verkrijgbaar:
Oogspoelfleshouder
Art.nr. 7.25.925.00
Oogspoelfleswandhouder,
inclusief 2 oogspoelflessen en spiegeltje
Art.nr. 7.25.930.00
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GEHOORBESCHERMING

Oordoppen 8010
• Uitstekende geluidsdemping
• De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal
draagcomfort
• Door de conische vorm van de oordoppen is deze
gemakkelijk in te brengen
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 37 dB(A)
• Kleur: oranje
• Per paar verpakte disposable oordopjes
• Verpakt per 250 paar in dispenser

Art.nr. 3.78.010.00

Type 8011-R
• Verpakt per 50 paar in pot
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 35 dB(A)

Art.nr. 3.78.016.00

+40˚C
+3˚C

EN 352-2:2002

Oordoppen 8011-C
• Per paar verpakte disposable oordopjes met koordje
• Uitstekende geluidsdemping
• De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal
draagcomfort
• Door de conische vorm van de oordoppen is deze
gemakkelijk in te brengen
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 35 dB(A)
• Kleur: oranje
• Verpakt per 200 paar in dispenser

Art.nr. 3.78.021.00

+40˚C
+3˚C
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EN 352-2:2002

• Voorzien van metaal in de oordop zodat de oordop met
metaaldetector opspoorbaar is
• Ideaal voor in de levensmiddelenindustrie
• Door de blauwe kleur goed zichtbaar in productie
omgevingen
• Per paar verpakte disposable oordopjes met koordje
• Uitstekende geluidsdemping
• De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal
draagcomfort
• Door de conische vorm van de oordoppen is deze
gemakkelijk in te brengen
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 35 dB(A)
• Kleur: blauw
• Verpakt per 200 paar in dispenser

GEHOORBESCHERMING

Oordoppen 8011-D

Art.nr. 3.78.026.00

+40˚C
+3˚C

EN 352-2:2002

Gehoorkap Sonora 1
• Geschikt voor licht industriële omgevingen
• Comfortabele met schuim gevulde oorkussens,
die makkelijk zijn te vervangen
• Voorzien van brede hoofdband met zachte
comfortabele kussentjes
• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband
passend op alle hoofdafmetingen
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 28 dB(A)
• Kleur: geel

Hoofdband
Art.nr. 3.78.100.00

Hygiëneset t.b.v. Sonora 1
Art.nr. 3.78.120.00

EN 352-1:2002
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Gehoorkap Sonora 2
• Geschikt voor de meeste geluidsomstandigheden
• Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die
makkelijk zijn te vervangen
• Verkrijgbaar met hoofdband of helmbevestiging
• Kleur: rood

Hoofdband
• Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele
kussentjes
• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend
op alle hoofdafmetingen
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 30 dB(A)

EN 352-1:2002

Art.nr. 3.78.200.00

Helmbevestiging
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 29 dB(A)

Art.nr. 3.78.210.00

Hygiëneset t.b.v. Sonora 2
Art.nr. 3.78.220.00
EN 352-3:2002

Gehoorkap Sonora 3
• Geschikt voor omgevingen met zeer hoge geluidsniveaus
• Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die
makkelijk zijn te vervangen
• Verkrijgbaar met hoofdband of helmbevestiging
• Kleur: zwart

Hoofdband
• Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele
kussentjes
• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend
op alle hoofdafmetingen
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 33 dB(A)

Art.nr. 3.78.300.00

Helmbevestiging
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 32 dB(A)

Art.nr. 3.78.310.00

Hygiëneset t.b.v. Sonora 3
Art.nr. 3.78.320.00
EN 352-3:2002
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ADEMHALINGSBESCHERMING

Stofmasker FFP1 NR D
Type 6100
•
•
•
•

Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
Makkelijk te vormen neusbeugel
Comfortabel te dragen
Verpakt per 20 stuks in dispenserdoosje

Art.nr. 4.05.610.00

EN 149:2001 + A1:2009

Stofmaskers FFP2 NR D

6200

• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
• Makkelijk te vormen neusbeugel en comfortabel te dragen

Type 6200
• Zonder uitademventiel
• Verpakt per 20 stuks in dispenserdoosje
Art.nr. 4.05.620.00

Type 6210
6210

• Met uitademventiel
• Verpakt per 10 stuks in dispenserdoosje

Art.nr. 4.05.621.00

Ook verkrijgbaar in blisterverpakking
à drie stuks: Art.nr. 4.05.621.10

Type 4210
4210

• Met uitademventiel
• Opvouwbaar
• Verpakt per 20 stuks in dispenserdoosje

Art.nr. 4.05.421.00
EN 149:2001 + A1:2009
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•
•
•
•

4310

Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
Met uitademventiel
Makkelijk te vormen neusbeugel
Comfortabel te dragen

Type 4310
• Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen
• Verpakt per 20 stuks in dispenserdoosje

Art.nr. 4.05.431.00

Type 6340

6340

• Met instelbare hoofdband
• Verpakt per 5 stuks in dispenserdoosje

ADEMHALINGSBESCHERMING

Stofmaskers FFP3 NR D

Art.nr. 4.05.634.00

Ook verkrijgbaar in blisterverpakking
à twee stuks: Art.nr. 4.05.634.10

EN 149:2001 + A1:2009
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WERKHANDSCHOENEN

GEWIJZIGDE HANDSCHOENEN NORMEN
EN 388:2016

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO’S
De Europese norm EN 388:2003, de meest voorkomende normering voor werkhandschoenen, is eind
2016 herzien naar de EN 388:2016. Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen
die beschermen tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en
scheuren.
De EN 388:2016 norm omvat maximaal zes afzonderlijke mechanische prestatiemetingen, inclusief twee
scores voor snijweerstand en de allereerste testmethode voor schokweerstand (nieuw) in tegenstelling tot
de eerdere vier prestatiemetingen.
Omdat er nu handschoenen in de omloop zijn met zowel de 2003- als de 2016 uitslagen, zijn beiden
EN388-uitslagen bij de handschoenen geplaatst.
Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de EN 388:2016.

4421CP
Schuurweerstand

Snijweerstand
(Coup)

Scheurweerstand

Perforatieweerstand

Snijweerstand
volgens
EN ISO 13997

Snij-index Niveau

Newton Niveau

Newton Niveau

Newton Niveau

Cycli

Niveau

≥ 8000

4

≥ 20

5

≥ 75

4

≥ 150

4

≥ 30

≥ 2000

3

≥ 10

4

≥ 50

3

≥ 100

3

≥ 22

E

≥ 500

2

≥5

3

≥ 25

2

≥ 60

2

≥ 15

D

≥ 100

1

≥ 2,5

2

≥ 10

1

≥ 20

1

≥ 10

C

≥ 1,5

1

< 10

0

< 20

0

≥5

B

< 1,2

0

>2

A

< 100

F

Impact
weerstand
(schok)
KN

Niveau

≤4

P

(‘P’ voor ‘Passed’
(geslaagd). Er wordt
geen niveau vermeld
indien de handschoen
niet slaag voor de
schoktest)

Wat wordt er
gemeten?

Wat wordt er
gemeten?

Wat wordt er
gemeten?

Wat wordt er
gemeten?

Wat wordt er
gemeten?

Wat wordt er
gemeten?

Het aantal cycli dat
nodig is om een
handschoen door
te schuren.

Het aantal cycli dat
nodig is om een handschoen door te snijden
bij een constante snelheid en gelijkblijvende
druk, vergeleken met
een referentiemateriaal
met katoen.

De kracht die een
handschoen kan
weerstaan voordat
hij scheurt.

De kracht die een
handschoen kan
weerstaan voordat
hij wordt doorboord,
met gebruik van een
punt met standaard
afmetingen.

De kracht die nodig is
om de handschoen met
een gestandaardiseerd
mes over een afstand
van 20 mm door te
snijden.

De overgebrachte
kracht van een gewicht
van 2,5 kg met een
impact van 5 joule op
de handschoen. Het
materiaal mag bovendien niet scheuren.

NIEUW:

Bij de test wordt
gebruik gemaakt van
nieuw schuurpapier
dat een stabielere
uitslag oplevert.

NIEUW:

De test wordt handmatig na 60 cycli stopgezet en de test is niet
relevant bij het gebruik
van erosieve materialen, zoals glasvezel
en staaldraad. Dit
is vaak het geval bij
handschoenen met een
hogere snijweerstand,
zoals niveau 4 en 5.

NIEUW:

Geen wijzigingen
t.o.v.
EN 388:2003

NIEUW:

Geen wijzigingen
t.o.v.
EN 388:2003

NIEUW:

Deze vijfde letter is
toegevoegd om de
snijweerstand aan te
geven wanneer de
Couptest niet toepasbaar is.

NIEUW:

Een test waarbij de
handschoen slaagt of
zakt voor toepassingen
die schokbescherming
vereisen.
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Bald Eagle 11-166 handschoen
•
•
•
•

Beige premium varkensnerflederen palm
Blauwe stretch rugzijde
Velcro sluiting
Maten: M t/m XXL

Blauw/wit
Art.nr. 1.11.166.00

EN388

2003: 2111
2016: 2111X

Tropic Premium 11-461 handschoen
• Handschoen is gemaakt van zeer zacht en soepel premium
nappaleder
• Met wingduim (palm uit 1 stuk leder)
• Voorzien van een rode ademende katoenen rugzijde voor
nog meer draagcomfort
• De verstelbare velcro-sluiting zorgt voor een flexibele
pasvorm. Bovendien zorgt de velcro-sluiting ook dat de
handschoen stevig om de pols te bevestigen is waardoor
de handschoen niet snel van de hand afglijdt
• Goede vingergevoeligheid en uitstekende pasvorm
• Maten: 8 t/m 11
EN388

Wit/rood
Art.nr. 1.11.461.00

2003: 2112
2016: 2111X

M-Grip 11-540 handschoen
•
•
•
•

Handschoen met latex-coating
Polyester/katoenen drager (10 gauge)
Naadloze gebreide drager
Ademende hand, rugzijde en vingers, voor
gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit
• Goede schuur- en scheurweerstand
• Maten: 6 t/m 11

Groen/geel
Art.nr. 1.11.540.00
EN388

2003: 3242
2016: 2142X
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•
•
•
•

Handschoen met PU-coating
HPPE/nylon/lycra drager (13 gauge)
Goede snijweerstand en langdurig slijtvast
Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming
van de hand en pols
• Uitstekende pasvorm
• Goede beweeglijkheid
• Maten: 7 t/m 12

Grijs
Art.nr. 1.14.082.00

WERKHANDSCHOENEN

PU Dyna-Flex 14-082 handschoen

EN388

2003: 4343

PU-Flex-B 14-086 handschoen
•
•
•
•
•
•

Handschoen met PU-coating
Nylon drager (13 gauge)
Biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
Handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
Geschikt voor allround montagewerkzaamheden
Deze handschoen is voor gebruik in omgevingen met een
zekere mate van vervuiling en het behandelen van
producten wanneer het vuil niet mag opvallen
• Maten: 6 t/m 11

Zwart
Art.nr. 1.14.086.00

EN388

2003: 4131
2016: 4131X

PU-Flex-W 14-083 handschoen
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en
flexibiliteit
• Handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
• Geschikt voor allround montagewerkzaamheden
• Deze handschoen is ideaal voor werkzaamheden waar
men vuil direct op moet kunnen merken
• Maten: 6 t/m 11

EN388

Wit
Art.nr. 1.14.083.00

2003: 4131
2016: 4131X
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WERKHANDSCHOENEN

HDPE Cut 5 14-089 handschoen
• Handschoen met PU-coating
• HPPE/glasvezel/nylon/spandex drager (13 gauge)
• Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming
van de hand en pols
• Combineert zeer hoge snijweerstand met veel
vingergevoeligheid en comfort
• Goede pasvorm
• Maten: 7 t/m 12

Grijs
Art.nr. 1.14.089.00
EN388

2003: 4542
2016: 4X43C

Full-Nitrile 14-650 handschoen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handschoen met dubbele nitril-coating (“Sandy Finish”)
Nylon/Lycra drager (15 gauge)
De naadloze drager zorgt voor optimaal comfort
De Sandy Finish coating met unieke open structuur zorgt voor
een optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
Ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt voor
werkzaamheden in natte of olieachtige werkomgevingen
Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
Door de donkere kleur is de handschoen geschikt voor
gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
Maten: 8 t/m 11

Zwart/blauw
Art.nr. 1.14.650.00

EN388

2003: 4121
2016: 4121X

Nitri-Tech Foam 14-690
handschoen

EN388

2003: 4131
2016: 4131X
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• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/lycra drager (15 gauge)
• Coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en
flexibiliteit
• Antislip, de coating geeft een goede greep op droge,
vettige en olieachtige voorwerpen
• Ademende coating houdt de handen droog en koel
• Door de donkere kleur is de handschoen geschikt voor
gebruik in omgevingen met een zekere mate van
vervuiling
• Maten: 7 t/m 12

Zwart/grijs
Art.nr. 1.14.690.00

• ¾ gecoate handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/lycra drager (15 gauge)
• Coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en
flexibiliteit
• Antislip, de coating geeft een goede greep op droge,
vettige en olieachtige voorwerpen
• Ademende coating houdt de handen droog en koel
• Door de donkere kleur is de handschoen geschikt voor
gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Maten: 8 t/m 11

WERKHANDSCHOENEN

Nitri-Tech Foam 14-692
handschoen

EN388

2003: 4131
2016: 4131X

Zwart/grijs
Art.nr. 1.14.692.00

Nitri-Tech Foam 14-695
handschoen
•
•
•
•
•

Handschoen met nitril foam-coating
Met nitril noppen voor nog betere grip
Nylon/lycra drager (15 gauge)
Coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit
Antislip, de coating geeft een goede greep op droge,
vettige en olieachtige voorwerpen
• Ademende coating houdt de handen droog en koel
• Door de donkere kleur is de handschoen geschikt voor
gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Maten: 8 t/m 11
EN388

Zwart/grijs
Art.nr. 1.14.695.00

2003:4132
2016: 4131X

Full-Nitrile Cut 5 14-700
handschoen

EN388

2003: 4543
2016: 4X43D

• Handschoen met dubbele nitril-coating (“Sandy Finish”)
• Nylon/Lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
• De naadloze drager met extra lang manchet (5 cm), zorgt
voor optimaal comfort en excellente snijbestendigheid
• De voering houdt uw handen droog en koel
• De Sandy Finish coating met unieke openstructuur zorgt
voor een optimale grip in olieachtige werkomgevingen
• Ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt
werkzaamheden in natte of olieachtige werkomgevingen
• Voorkomt allergie risico bij overvloedig oliecontact
• Maten: 8 t/m 11

Zwart/blauw
Art.nr. 1.14.700.00
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WERKHANDSCHOENEN

Palm-Nitrile Cut 5 14-705
handschoen

EN388

2003: 4543
2016: 4X43D

• Handschoen met nitril-coating (“Sandy Finish”)
• Nylon/Lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
• De naadloze drager met extra lang manchet (5 cm),zorgt
voor optimaal comfort en excellente snijbestendigheid
• De voering houdt uw handen droog en koel
• De Sandy Finish coating met unieke open structuur zorgt
voor een optimale grip gedurende lange tijd
• Voorkomt allergie risico bij werken met overvloedig oliecontact
• Uitstekend comfort door de zeer goede pasvorm
• Maten: 8 t/m 11

Zwart/grijs
Art.nr. 1.14.705.00

Industrial Foam 14-710
handschoen
• Handschoen met schuimnitril-coating
• Nylon drager (15 gauge)
• Goede grip dankzij anti-slip op licht geoliede en droge
onderdelen
• Uitstekende pasvorm en zeer goede vingergevoeligheid
• Ademende coating houdt de handen droog en koel
• Door de lichte kleuren is de handschoen ideaal voor
werkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen
merken
• Maten: 7 t/m 11
EN388

Grijs/wit
Art.nr. 1.14.710.00

2003: 3131
2016: 4121X

PVC Premium Red 17-127
handschoen, 270 mm
EN388

2003: 4121
2016: 4121X

EN374

365
AKL

EN374

VIRUS
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•
•
•
•
•
•
•
•

Handschoen met PVC-coating
Jersey katoenen drager
Dubbel gedipt
Goede bescherming tegen diverse chemicaliën
Goede pasvorm
Volledig PVC gecoat
Lengte: 270 mm
Maat: 10

Rood
Art.nr. 1.17.127.00

WERKHANDSCHOENEN

PVC Premium Red 17-135
handschoen, 350 mm

EN388

2003: 4121
2016: 4121X

EN374

365
AKL

EN374

•
•
•
•
•
•
•
•

Handschoen met PVC-coating
Jersey katoenen drager
Dubbel gedipt
Goede bescherming tegen diverse chemicaliën
Goede pasvorm
Volledig PVC gecoat
Lengte: 350 mm
Maat: 10

Rood
Art.nr. 1.17.135.00

VIRUS

PVC Premium Green 20-427
handschoen, 270 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handschoen met PVC-coating
Jersey katoenen drager
Goede pasvorm
Geruwde handschoen
Olie- en vet bestendig
Voorzien van antislip op de coating
Volledig PVC gecoat
Lengte: 270 mm
AQL 1,5 (EN 374)
Maat: 10

EN388

2003: 4121
2016: 4121X

EN374

363
AKL

Groen
Art.nr. 1.20.427.00

EN374

PVC Premium Green 20-435
handschoen, 350 mm
EN388

2003: 4121
2016: 4121X

EN374

363
AKL

EN374

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handschoen met PVC-coating
Jersey katoenen drager
Goede pasvorm
Geruwde handschoen
Olie- en vet bestendig
Voorzien van antislip op de coating
Volledig PVC gecoat
Lengte: 350 mm
AQL 1,5 (EN 374)
Maat: 9 en 10

Groen
Art.nr. 1.20.435.00
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WERKHANDSCHOENEN

Neo-Chem 41-090
handschoen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN388

2003: 3121
2016: 3110X

EN374

•
•
•
•

Handschoen met neopreen-coating
Gevlokte katoenen drager
De katoenvlokvoering optimaliseert het draagcomfort
Gechloreerde afwerking
Goede vingergevoeligheid
Geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden
Antislip profiel voor betere grip
Beschermt tegen een hele reeks chemicaliën
Ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen
behoudt ook bij lage temperatuur (tot max. -10°C) zijn
voortreffelijke elasticiteit
Recht manchet
Dikte: 0,70 mm
Lengte: 300 mm
Maten: 8 t/m 11

Donkerblauw
Art.nr. 1.41.090.00

Type A
AKLMNPT

EN374

Nitrile-Chem 41-200
handschoen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handschoen met nitril-coating
Gevlokte katoenen drager
De katoenvlokvoering optimaliseert het draagcomfort
Gechloreerde afwerking
Goede vingergevoeligheid
Geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden
Antislip profiel voor betere grip
Beschermt tegen een hele reeks chemicaliën
Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen
Recht manchet
Dikte: 0,40 mm
Lengte: 330 mm
Maten: 7 t/m 11

Groen
Art.nr. 1.41.200.00

EN388

2003: 4002
2016: 4101X

EN374

Type A
AJKLMNOPT

EN374
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WERKHANDSCHOENEN

Bald Eagle 47-166 Winter
handschoen

EN388

2003: 2111
2016: 2111X

EN511

• Handschoen is voorzien van een premium
varkensnerflederen palm
• De warme 3M Thinsulate voering maakt deze
handschoen ideaal bij werkzaamheden onder koude
omstandigheden
• Blauwe stretch rugzijde
• Velcro sluiting
• M t/m XXL

Blauw/wit
Art.nr. 1.47.166.00

11X

Cold-Grip 47-180 handschoen
• Handschoen met latex-coating
• Polyamide drager
• Handschoen met gebreide grijze drager en een geruwde
latex coating
• houdt de lichaamswarmte vast waardoor de handschoen
uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen
• Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden
• Maten: 8 t/m 11

EN388

Zwart/grijs
Art.nr. 1.47.180.00

2003: 2231
2016: 2241X

EN511

X1X

Cold-Grip Hi-Viz 47-185
handschoen
•
•
•
•

EN388

2003: 2231
2016: 2241X

EN511

Handschoen met latex-coating
Polyamide drager
Extra zicht voor meer veiligheid door de gele drager
Handschoen met gebreide grijze drager en een geruwde
latex coating
• houdt de lichaamswarmte vast waardoor de handschoen
uitstekend kan worden ingezet bij lage temperaturen
• Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden
• Maten: 8 t/m 10

Blauw/fluo geel
Art.nr. 1.47.185.00

X1X
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WERKHANDSCHOENEN

Forester 47-210 handschoen
• Gemaakt van soepel naturel gekleurd rundnerfleder
• Geïntegreerde lederen polsbescherming en tricot
manchet
• Geheel molton gevoerd
• Rugzijde van waterafstotend groen nylon
• Ideale handschoen voor in de bosbouw
• Maat: 10

Naturel/groen
Art.nr. 1.47.210.10
EN388

2003: 3123
2016: 2132X

Maxx Grip Winter 47-270
handschoen
•
•
•
•

Handschoen met latex foam-coating
Acryl drager
Comfortabele werkomstandigheden bij lage temperaturen
Latex foam gecoate palm, waardoor de handschoenen
uitstekende grip hebben, zelfs in de aanwezigheid van
vloeistoffen, ze houden de flexibiliteit en zachtheid
• Anatomisch gevormd, waardoor goede pasvorm
• De oranje fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• Maten: 8 t/m 10

EN388

2003: 1221
2016: 2242X

Grijs/fluo oranje
Art.nr. 1.47.270.00

EN511

X2X

Maxx Grip Winter 47-280
handschoen

EN388

2003: 1231
2016: 2232X

EN511

X2X
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• Handschoen met latex foam-coating
• Acryl drager
• Handschoen houdt de lichaamswarmte vast waardoor
de handschoen uitstekend kan worden ingezet bij lage
temperaturen
• ¾ gedompelde palm, waardoor de handschoen
uitstekende grip heeft, zelfs in de aanwezigheid van
vloeistoffen, ze houdt de flexibiliteit en zachtheid
• Anatomisch gevormd, waardoor een goede pasvorm
• Maten: 9 en 10

Zwart
Art.nr. 1.47.280.00

WERKHANDSCHOENEN

Hi-Viz Premium 47-300
handschoen
•
•
•
•
•
•
•
•

EN388

Gemaakt van A-kwaliteit rundnerfleder
Extra zichtbaarheid voor meer veiligheid
Flanel gevoerde handschoen
Reflecterende band op de knokkels
Gerubberiseerde kap
Polsversteviging
7 cm kap
Maat: 10

Fluo geel
Art.nr. 1.47.300.00

2003: 3133
2016: 2132X

Hi-Viz Premium 47-305
handschoen
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemaakt van A-kwaliteit rundnerfleder
Extra zichtbaarheid voor meer veiligheid
Flanel gevoerde handschoen
Reflecterende band op de knokkels
Gerubberiseerde kap
Polsversteviging
7 cm kap
Maat: 10

Fluo oranje
Art.nr. 1.47.305.00

EN388

2003: 3133
2016: 2132X

EN388

2003: 4121
2016: 4121X

EN374

Type B
AKL

EN374

Cold-Grip 47-410 handschoen,
300 mm
•
•
•
•
•
•

PVC-coating
Acryl/wollen drager
Zachte naadloze binnenvoering
Koudebestendig tot ca -20°C
Lengte: 300 mm
Maten: 9 en 10

Rood
Art.nr. 1.47.410.00

EN511

121
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WERKHANDSCHOENEN

Maxx Grip 50-230 handschoen
•
•
•
•

Handschoen met latex-coating
Polyester/katoenen interlock drager (10 gauge)
Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand
De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende grip bij
droge en natte condities
• Anatomisch gevormde handschoen voor een betere
greep
• Maten: 8 t/m 11

Zwart/grijs
Art.nr. 1.50.230.00
EN388

2003: 3243
2016: 2142X

Maxx Grip Lite 50-245
handschoen
•
•
•
•

Handschoen met latex-coating
Nylon drager (13 gauge)
Naadloze gebreide drager
Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de
handen in warme omstandigheden
• Goede vingergevoeligheid door dunne, lichte en soepele
nylon drager die perfect op de hand aansluit
• Maten: 8 t/m 11

Zwart/bruin
Art.nr. 1.50.245.00

EN388

2003: 3131
2016: 2131X

Double Latex 50-400 handschoen
•
•
•
•
•

Handschoen met dubbele latex-coating
Nylon drager (13 gauge)
Ttricot manchet
De naadloze drager zorgt voor optimaal comfort
De combinatie van de volledig gladde latex-coating en
de latex “Sandy Finish” op de palm en vingers biedt een
superieure grip in natte en droge omstandigheden
• Door de dubbele latex-coating is deze handschoen
volledig vloeistofdicht
• Goede vingergevoeligheid
• Maten: 7 t/m 11
EN388

2016: 3131X
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Zwart/blauw
Art.nr. 1.50.400.00

EN388

2003: 4244

• Gemaakt van soepel rundnerf en rundsplitleder met
een verlengde kap
• Totale lengte 40 cm
• Gepolsterde palm voor meer comfort en bescherming
en een palmversterking
• Ingezette (“Keystone”) duim voor maximale
anatomische vorming
• Handschoen geheel kevlar gestikt
• Uitgevoerd met een zware molton voering
• Maten: 10 en 11

WERKHANDSCHOENEN

Premium Welder 53-800
lashandschoen

Naturel/bruin
Art.nr. 1.53.800.00

EN407

413244

EN12477

Type A

Weld-Deer 53-847 lashandschoen
•
•
•
•
•

Gemaakt van hertenleder
12 cm splitkap
5-vinger model
Geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden
Maat: 10

Geel/naturel
Art.nr. 1.53.847.10

EN388

2003: 2111

EN407

412X4X
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Knucklehead X10 handschoen

EN388

2003: 3122

• De palm van de handschoen is gemaakt van het slijtvaste
Armor Skin en is vier keer sterker dan traditioneel leder.
Dit maakt de handschoen duurzaam en veilig
• PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
• Neopreen pads op de palm voor het dempen en
absorberen van schokken
• Thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde
• De absorberende badstof aan de zijkant van de duim is
ideaal voor het wegvegen van zweet op het voorhoofd
• De voorgevormde vingers en het elastisch manchet
resulteren in een zeer comfortabele handschoen
• Ideaal voor in de offshore, olie- en chemie industrie
• Maten: 9 t/m 11

Zwart/fluo geel-oranje
Art.nr. 1.60.000.00

Knucklehead X10K
(Kevlar) handschoen
• De palm van de handschoen is gemaakt van het slijtvaste
Armor Skin en is vier keer sterker dan traditioneel leder.
Dit maakt de handschoen duurzaam en veilig
• Handschoen is geheel met Kevlar garen genaaid
• PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
• Neopreen pads op de palm voor het dempen en
absorberen van schokken
• Thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde
• Absorberende badstof aan de zijkant van de duim
• De voorgevormde vingers en het elastisch manchet
resulteren in een zeer comfortabele handschoen
• Ideaal voor in de offshore, olie- en chemie industrie
• Maten: 9 t/m 11

EN388

2003: 3222

Zwart/Fluo oranje-geel Art.nr. 1.60.025.00

Knucklehead X10T
(Thermo) handschoen

EN388

2003: 3122

EN511

110
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• De palm van de handschoen is gemaakt van het slijtvaste
Armor Skin en is vier keer sterker dan traditioneel leder.
Dit maakt de handschoen duurzaam en veilig
• Voorzien van warme 3M thinsulate voering
• PVC antislip pads op de vingertoppen en de duim
• Neopreen pads op de palm voor het dempen en
absorberen van schokken
• Thermoplastic rubber bescherming vingers en rugzijde
• Absorberende badstof aan de zijkant van de duim
• De voorgevormde vingers en het elastisch manchet
resulteren in een zeer comfortabele handschoen
• Ideaal voor in de offshore, olie- en chemie industrie
• Maten: 9 t/m 11

Zwart/fluo geel-oranje Art.nr. 1.60.030.00

DISPOSABLE HANDSCHOENEN
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NITRIL GRIPPAZ HANDSCHOENEN

306B / 246BL

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

306B

246BL

GESCHIKT VOOR: ✔ Voedingsindustrie ✔ Schoonmaak ✔ Onderhoud ✔ Asbestverwijdering ✔ Algemeen gebruik
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➊

AMBIDEXTROUS
De handschoenen zijn
tweezijdig draagbaar en
daarom kostenbesparend.

➋ UITSTEKENDE
GRIP
De handschoenen zijn zowel
aan de binnen- als buitenzijde voorzien van een
visschub structuur wat zorgt voor een
uitstekende droge en natte grip.
➌

SUPERIEUR NITRIL
De handschoenen zijn 100% nitril.
Hierdoor ontstaan er geen problemen
bij een eventuele latexallergie en zijn
de handschoenen beter chemischen prikbestendig dan latex.

➍

MANCHET
De handschoenen zijn ergonomisch ontworpen met
een strak manchet rondom de pols en met rolrand.
Deze rolrand vergemakkelijkt het aantrekken en voorkomt scheuren. Daarnaast kunnen deze handschoenen
gemakkelijk gedragen worden onder overmouwen
en over een andere binnenhandschoen/voering.

➎

UITSTEKENDE PASVORM
De handschoenen hebben een betere pasvorm dan
traditionele huishoudhandschoenen en zijn zeer
comfortabel door de stretch formule.

DISPOSABLE HANDSCHOENEN

ZES UNIEKE KENMERKEN WAARMEE DE GRIPPAZ HANDSCHOENEN ZICH
ONDERSCHEIDEN VAN ALLE ANDERE DISPOSABLE HANDSCHOENEN

➏

DEXTERITY
Grippaz behaalt level 5
als het gaat om vingergevoeligheid en
treksterkte.

Uitstekende prestaties in de gehele
voedsel(verwerkende) industrie.

Speciale
visschub
structuur voor
een uitstekende
natte en droge
greep

EN374-2:2003 EN374-1:2003

AQL 1.5

Code

Art. Nr.

Kleur

Dikte

Lengte

Maten

Verpakking

306B

1.44.545.00

Blauw

0,15 mm
(6 mil)

30 cm

S (7) t/m
3XL (12)

50 stuks in dispenser/
10 dispensers per omdoos

246BL

1.44.570.00

Blauw

0,15 mm
(6 mil)

24 cm

S (7) t/m
3XL (12)

50 stuks in dispenser/
10 dispensers per omdoos
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DISPOSABLE HANDSCHOENEN

Grippaz 246 BK / 246OR nitril
(disposable) handschoen,
0,15mm/240 mm
• De handschoenen hebben een speciale samengestelde
organische formule die er voor zorgt dat de
handschoenen een bijzonder hoge scheurweerstand
hebben en duurzamer zijn in olieachtige omgevingen
• De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar en daarom
kostenbesparend
• De handschoenen zijn zowel aan de binnen als
buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde)
visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge
en natte grip
• De handschoenen zijn 100% nitril. Hierdoor ontstaan er
geen problemen bij een eventuele latexallergie en zijn de
handschoenen beter chemisch en prikbestendig dan latex
• De handschoenen zijn ergonomisch ontworpen met een
strak manchet rondom de pols en met rolrand. Deze
rolrand vergemakkelijkt het aantrekken en voorkomt
scheuren. Daarnaast kunnen deze handschoenen
gemakkelijk gedragen worden onder overmouwen en
over een andere binnenhandschoen/voering
• De handschoenen behalen level vijf als het gaat om
vingergevoeligheid en treksterkte
• Deze handschoenen zijn ideaal voor bijvoorbeeld de
auto-industrie, monteurs, ingenieurs, land en tuinbouw,
montage, voedingsindustrie en algemeen gebruik
• Niet gepoederde handschoen
• Dikte: 0,15 mm (6 mil)
• Lengte: 24 cm
• AQL 1,5 (EN 374)
• Verpakt per 50 stuks in dispenser
• Maten: 7 t/m 12

Zwart
Art.nr. 1.44.550.00

Speciale
visschub
structuur voor
een uitstekende
natte en droge
greep

Oranje
Art.nr. 1.44.560.00

EN374-2:2003 EN374-1:2003

AQL 1.5
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DISPOSABLE HANDSCHOENEN

Vinyl onderzoekshandschoenen
•
•
•
•
•

Licht gepoederd
AQL waarde 1,5
“Medical Grade”
Goede pasvorm
Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Model 4060
• Maten: 7 (S) t/m 10 (XL)

Naturel
Art.nr. 1.44.060.00

Model 4061
• Maten: 7 (S) t/m 10 (XL)

Blauw
Art.nr. 1.44.061.00
EN388

EN374

EN374

EN 455
1000

600
KLA

Latex
onderzoekshandschoenen
•
•
•
•

AQL waarde 1,5
Goede pasvorm
Verpakt per 100 stuks in een dispenser
Maten: 7 (S) t/m 10 (XL)

Model 4140

EN374

EN374

• Licht gepoederd
Naturel
Art.nr. 1.44.140.00

Model 4160

• Licht gepoederd
• ‘Medical Grade’
• Maten: 6 (XS) t/m 10 (XL)
Naturel
Art.nr. 1.44.160.00

EN 455

Model 4161

• Licht gepoederd
• ‘Medical Grade’
Blauw
Art.nr. 1.44.161.00

Model 4215

EN 455
EN374

EN374

• Ongepoederd
Naturel
Art.nr. 1.44.215.00
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DISPOSABLE HANDSCHOENEN

Nitril onderzoekshandschoenen
•
•
•
•
•
•

100% latexvrij ten gunste van eventuele latexallergiën
Beperkte chemische bestendigheid
AQL waarde 1,5
‘Food Grade’
Verpakt per 100 stuks in een dispenser
Maten: 7 (S) t/m 11 (XXL)

Model 4520
• Licht gepoederd
• Voorzien van reliëf

Blauw
Art.nr. 1.44.520.00

Model 4525
• Ongepoederd
• Voorzien van reliëf
• Extra dun voor betere vingergevoeligheid

Blauw
Art.nr. 1.44.525.00

Model 4530
• Ongepoederd

Blauw
Art.nr. 1.44.530.00

44

EN374

EN374

620
KJA

VERBANDDOZEN
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VERBANDDOZEN

Basis Bedrijfsverbanddoos OK BHV compact,
inclusief wandhouder
• Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VD 30-45)
Inhoud:

Goedgekeurd door:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Wondsnelverband 6 x 8 cm
4 Snelverband gerold 10 x 12 cm
4 Gaaskompres 10 x 10 cm
3 Synthetische watten 3 m x 10 cm
4 Gaaskompres 5 x 9 cm
5 Niet verklevend kompres 10 x 10 cm
2 Elastisch windsel 4 m x 6 cm
3 Ideaal windsel 5 m x 8 cm
2 Zelfklevend fixatiezwachtel 4 m x 8 cm
2 Driekante doek
1 Pleisterassortiment 20 stuks
10 Hechtstrips
1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
1 Wondpleister 1 m x 6 cm
1 Tekenpincet
1 Verbandschaar RVS
2 Paar handschoenen
1 Reddingsdeken goud/zilver
1 Mondmasker voor beademing
1 Pincet RVS
1 Flacon desinfecterende lotion

• 1 Stappenplan
VD 30-45

Art.nr. 8.10.130.00

Basis Bedrijfsverbanddoos BHV groot,
inclusief wandhouder
• Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VD 30-45)
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Wondsnelverband 6 x 8 cm
4 Snelverband gerold 10 x 12 cm
4 Gaaskompres 10 x 10 cm
3 Synthetische watten 3 m x 10 cm
4 Gaaskompres 5 x 9 cm
5 Niet verklevend kompres 10 x 10 cm
2 Elastisch windsel 4 m x 6 cm
3 Ideaal windsel 5 m x 8 cm
2 Zelfklevend fixatiezwachtel 4 m x 8 cm
2 Driekante doek
1 Pleisterassortiment 20 stuks
10 Hechtstrips
1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
1 Wondpleister 1 m x 6 cm
1 Tekenpincet
1 Verbandschaar RVS
2 Paar handschoenen
1 Reddingsdeken goud/zilver
1 Mondmasker voor beademing
1 Pincet RVS
1 Flacon desinfecterende lotion
1 Stappenplan

Art.nr. 8.10.135.00
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Goedgekeurd door:

VD 30-45

Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Wondpleister 1 m x 6 cm
1 Pleisterassortiment 20 stuks
1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
1 Wondsnelverband 6 x 8 cm
2 Snelverband gerold 6 x 8 cm
2 Snelverband gerold 8 x 10 cm
5 Kompressen 9 x 5 cm
2 Kompressen 10 x 10 cm
3 Elastisch windsel 4 m x 6 cm
2 Elastisch windsel 4 m x 8 cm
1 Ideaalwindsel 5 m x 6 cm
1 Verbandwatten 10 gram
10 Alcoholdeppers
1 Driekante doek
1 Paar handschoenen
1 Beademingsmasker
1 Verbandschaar
1 Pincet
6 Spelden
1 Stappenplan

VERBANDDOZEN

Verbanddoos B
universeel, inclusief wandhouder

Art.nr. 8.10.140.00

Verbanddoos B Vrachtwagen,
inclusief wandhouder
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Wondpleister 1 m x 6 cm
1 Pleisterassortiment 20 stuks
1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
2 Wondsnelverband 6 x 8 cm
3 Snelverband gerold 8 x 10 cm
2 Snelverband gerold 10 x 12 cm
3 Kompressen 9 x 5 cm
1 Elastisch windsel 4 m x 6 cm
1 Elastisch windsel 4 m x 8 cm
1 Verbandwatten 10 gram
10 Alcoholdeppers
1 Driekante doek
4 Handschoenen
1 Verbandschaar
1 Pincet
6 Spelden
1 Stappenplan

Art.nr. 8.10.145.00
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VERBANDDOZEN

Verbanddoos EHBO
COMPACT
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5
1
1
3
2
1
4
1
1
1
1
1

Wondpleister 10 cm x 6 cm
Pleisterassortiment 20 stuks
Hechtpleister 1 m x 2,5 cm
Kompressen 5 x 5 cm
Elastisch windsel 4 m x 6 cm
Elastisch windsel 4 m x 8 cm
Alcoholdeppers
Driekante doek
Paar handschoenen
Schaar
Splinterpincet
Stappenplan

Art.nr. 8.10.150.00

Basis Bedrijfsverbanddoos
BHV COMPACT HACCP
•

Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VD 30-45)

Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Wondsnelverband 6 x 8 cm
4 Snelverband nr. 3, steriel 10 x 12 cm
4 Steriele gaaskompressen 10 x 10 cm
3 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm
5 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel
4 Steriele gaaskompressen 9 x 5 cm
2 Hydrolast windsel wit 4 m x 6 cm
3 Ideaal windsel 5 m x 8 cm incl. 2 verbandklemmen
2 Cohesive windsel 4 m x 8 cm
2 Driekante doeken eenmalig
1 Wondpleisterstrips HACCP Assorti detectie
10 Omnistrips (hechtstrips)
1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm detectie
1 Wondpleister standaard 1 m x 6 cm detectie
1 Tekenpincet
1 Verbandschaar
4 Handschoenen niet steriel
1 Reddingsdeken aluminium goud/zilver
1 Beademingsmondkapje
1 Pincet
1 Flacon desinfecterende lotion

Goedgekeurd door:

• 1 EHBO Stappenplan

Art.nr. 8.10.155.00
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VD 30-45

VALBEVEILIGING
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VALBEVEILIGING

4010 harnas 1D
•
•
•
•

Basis harnas met een D-ring op de rug
Eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden
Polyester riemen en stalen gespen
Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg en
met lengte tussen 160 en 200 cm
• Universele maat

Art.nr. 8.84.010.00

EN 361:2002

4011 / 4015 harnas 3D
• Basis harnas met een D-ring op de rug en twee gehechte
textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden
met een karabijnhaak (apart te bestellen)
• Eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden
• Polyester riemen en stalen gespen
• Te gebruiken door personen met lengte tussen 160 en
200 cm

4011 - Voor personen tot 100 kg
Art.nr. 8.84.011.00
4015 - Voor personen tot 140 kg
Art.nr. 8.84.015.00

EN 361:2002
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• Harnas met twee bevestigingspunten en een werk
positioneringsgordel
• Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden
moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen)
om een ankerpunt te creëren, een dorsale bevestiging
(D-ring) voor valbeveiliging
op de rug en twee D-ringen voor werkpositionering aan
beide zijden op de zij
• Verstelbare beenbanden en taillegordel en glijdende
gespen voor eenvoudige aanpassing van de borststrap
• Schouder- en beenbanden onderscheiden zich door een
dubbele kleurstelling
• Tool lanyards kunnen worden bevestigd aan de lussen en
ringen aan de achterzijde
• Riemen zijn gemaakt van polyester en gespen zijn
gemaakt van staal
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg
(incl. apparatuur)
• Universele maat

VALBEVEILIGING

4012 harnas 5D

Art.nr. 8.84.012.00

EN 361:2002 & EN 358:1999

4014 Premium harnas 3D
• Harnas met twee bevestigingspunten en twee
automatische gespen
• Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden
moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen)
en een verlengde D-ring (met klittenband) aan de achterzijde voor valbeveiliging
• Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, bedoeld
voor het in kaart brengen van gebruikers en het
bijhouden van
inspectietermijnen
• Te gebruiken door personen met gewicht tot 136 kg
en lengte tussen 160 en 185 cm (S/M) of
170 en 200 cm (L/XL)

Art.nr. 8.84.014.00 Maat S/M
Art.nr. 8.84.014.01 Maat L/XL

EN 361:2002
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VALBEVEILIGING

4013 Premium harnas 5D
• Comfortabel harnas met twee bevestigingspunten met
comfortabele werkgordel en drie automatische gespen
• Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden
moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen)
om een ankerpunt te creëren, een verlengde D-ring aan
de achterzijde voor valbeveiliging en twee D-ringen aan
de zijkant voor werkpositionering
• Verlengde D-ring kan met klittenband worden bevestigd
aan het harnas wanneer het niet gebruikt wordt
• Verstelbare schouder- en dijbanden
• Zachte schouderpads voor verbeterd comfort
• Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort tijdens
het zittend uitvoeren van werkzaamheden
• Voorzien van een NFC-chip onder het label bedoelt voor
het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van
inspectietermijnen
• Riemen zijn gemaakt van polyester en gespen zijn
gemaakt van staal
• Te gebruiken door personen met een gewicht tot 136 kg
(incl. apparatuur)
• Harnas voldoet aan de volgende normen: EN 361/
EN 358

EN 361 & EN 358

Art.nr. 8.84.013.00 Maat S/M
Art.nr. 8.84.013.01 Maat L/XL

4050 Rope Grab
valstopapparaat
• Valstopapparaat voor het gebruik van polyamide
kernmantellijnen met een diameter van 11 mm
• Voorzien van een stalen karabijnhaak (opening 18 mm)
• Heeft een handmatig vergrendelde positie voor werk
op hellende daken en ook een blokkeerfunctie
• Zeer eenvoudig open/sluitsysteem
• Maximale weerstand: 15 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm:
EN 353-2

Art.nr. 8.84.050.00

EN 353-2
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• Permanent bevestigd aan de kernmantellijn. Wordt
geleverd met een valdemper en een 12 mm diameter
polyester kernmantellijn
• Stalen karabijnhaak (opening 18 mm) voor aansluiting
op een harnas
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen
beschadiging
• De aanhechting is beveiligd met een transparante
dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken
zichtbaar maakt voor inspectie
• Voorzien van een NFC-chip onder het label die is
bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het
bijhouden van inspectietermijnen
• Maximale weerstand: 15 kN
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm:
EN 353-2

VALBEVEILIGING

Rope Grab valstopapparaat met valdemper en lijn

Art.nr. 8.84.111.00, model 4111, lengte 10 m
Art.nr. 8.84.112.00, model 4112, lengte 20 m

EN 353-2

4060 vanglijn
met valdemper 1,5 m
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat
uit een valdemper in 44 mm brede band, die het effect
van de daling tot minder dan 6 kN vermindert en een
12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn
• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke
transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat
de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

Art.nr. 8.84.060.00

EN 355
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VALBEVEILIGING

4061 vanglijn XL
met valdemper 2 m
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat
uit een valdemper in 44 mm brede band, die het effect
van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, een
12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn, een stalen
musketonhaak (opening 16 mm) en
een stalen steigerhaak met automatische vergrendeling
(opening 50,8 mm)
• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke
transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat
de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
• Lengte: 2 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

Art.nr. 8.84.061.00

EN 355

4062 Y-vanglijn XL
met valdemper 1,5 m
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn
bestaat uit een schokdemper in 44 mm brede band,
die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, twee 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijnen,
een stalen karabijnhaak met automatische vergrendeling
(opening 18 mm) en twee stalen steigerhaken met
automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke
transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat
de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

Art.nr. 8.84.062.00

EN 355
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• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat
uit een valdemper in 44 mm brede band, die het effect
van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, een 44
mm breed polyester elastische vanglijn, een stalen
musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen
steigerhaak met automatische vergrendeling (opening
50,8 mm)
• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

VALBEVEILIGING

4063 vanglijn Flex XL met valdemper 1,5 m

Art.nr. 8.84.063.00

EN 355

4064 Y-vanglijn Flex XL
met valdemper 1,5 m
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn bestaat
uit een valdemper in 44 mm brede band, die het effect
van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, een
44 mm breed polyester elastische vanglijn, een stalen
karabijnhaak met automatische vergrendeling (opening
18 mm) en twee stalen steigerhaken met automatische
vergrendeling (opening 50,8 mm)
• Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
• Lengte: 1,5 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 355

Art.nr. 8.84.064.00

EN 355
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VALBEVEILIGING

4080 positioneringslijn,
1m
• Een 12 mm diameter polyamide kernmantellijn
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen
beschadiging
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke
transparante dekkingskoker, die het einde beschermt,
wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
• Sterkte: 22 kN
• Lengte: 1 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354

Art.nr. 8.84.080.00

EN 354

positioneringslijn XL
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en
een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen
beschadiging
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke
transparante dekkingskoker die het einde beschermt,
wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
• Sterkte: 22 kN
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354

Art.nr. 8.84.081.00, model 4081, lengte 1 m
Art.nr. 8.84.082.00, model 4082, lengte 1,5 m
Art.nr. 8.84.083.00, model 4083, lengte 2 m

EN 354
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• Werkpositionering kernmantellijn met op maat
verstelbare ring
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en
een
stalen musketonhaak (opening 16 mm)
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide
kernmantellijn
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen
beschadiging
• De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke
transparante dekkingskoker die het einde beschermt,
wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
• Maximale lengte: 2 meter
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 358

VALBEVEILIGING

4084 positioneringslijn verstelbaar 2 m

Art.nr. 8.84.084.00

EN 358

4085 Y-positioneringslijn XL 1,5 m
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn
inclusief een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en twee
stalen steigerhaken (opening 50,8 mm)
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een
sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt,
wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
• Sterkte: 22 kN
• Lengte: 1,5 m
• Vanglijn voldoet aan de volgende norm: EN 354

Art.nr. 8.84.085.00

EN 354
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VALBEVEILIGING

kernmantelvanglijn,
11 mm
• Lijn is gemaakt van polyamide
• Slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen
beschadiging aan
de bovenzijde en stopknoop aan de onderzijde
• De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke
transparante dekkingskoker, die het einde beschermt
• Diameter: 11 mm
• Geschikt voor gebruik in combinatie met de M-Safe
4050 Rope Grab

Art.nr. 8.84.101.00, model 4101, lengte 10 m
Art.nr. 8.84.102.00, model 4102, lengte 20 m
EN 354

4150 stalen karabijnhaak
•
•
•
•
•

Stalen veiligheidshaak
Voorzien van schroef vergrendeling
Opening: 18 mm
Maximale weerstand: 25 kN
Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

Art.nr. 8.84.150.00

EN 362
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•
•
•
•
•

Aluminium veiligheidshaak
Voorzien van schroef vergrendeling
Opening: 22 mm
Maximale weerstand: 23 kN
Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

VALBEVEILIGING

4151 aluminium
karabijnhaak

Art.nr. 8.84.151.00

EN 362

4152 stalen steigerhaak
•
•
•
•
•
•

Stalen veiligheidshaak voor steigers
Voorzien van automatische vergrendeling
Ergonomische handgreep
Opening: 50,8 mm
Maximale weerstand: 23 kN
Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

Art.nr. 8.84.152.00

EN 362

4153 aluminium
steigerhaak
•
•
•
•
•

Aluminium veiligheidshaak voor steigers
Voorzien van automatische vergrendeling
Opening: 60 mm
Maximale weerstand: 22 kN
Deze haak voldoet aan de volgende norm: EN 362

Art.nr. 8.84.153.00

EN 362
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VALBEVEILIGING

4170 valstopapparaat XL
met valdemper 2,5 m
• Automatisch oprollend valstopapparaat met 50 mm band
en voorzien van valdemper
• Inclusief een musketonhaak (opening 16 mm) en een
stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
• Beschermende behuizing
• Voorzien van een NFC-chip onder het label die is
bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het
bijhouden van inspectietermijnen
• Geschikt voor verticaal gebruik (maximaal 100 kg)
• De maximale hellingshoek is 40°
• Lengte: 2,5 meter
• Maximale weerstand: 15 kN
• Valfactor 0
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm:
EN 360

Art.nr. 8.84.170.00

4172 valstopapparaat XL
met valdemper 2 m
• Automatisch oprollend valstopapparaat met 21 mm band
en voorzien van valdemper
• Geschikt voor zowel verticaal als ook voor hortizontaal
gebruik (maximaal 140 kg)
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en
een aluminium steigerhaak (opening 60 mm)
• Behuizing gemaakt van zeer sterk high impact sterk
polymeer (PA 6) om breuk te voorkomen
• Compacte en lichte beschermende behuizing
• Met de verbindingshaak (art.nr. 8.82.689.00) kunnen
twee M-Safe 4172 valstopapparaten direct ter hoogte
van de kruising van de dorsale riemen van het harnas
van de gebruiker naast elkaar worden bevestigd
• Voorzien van een NFC-chip onder het label die is
bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het
bijhouden van inspectietermijnen
• De maximale hellingshoek is 40°
• Lengte: 2 meter
• Maximale weerstand: 12 kN, Valfactor 2
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm:
EN 360

Art.nr. 8.84.172.00
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EN 360

• Automatisch oprollend valstopapparaat met 25 mm band
en voorzien van valdemper met valindicator voor
productcontrole
• Remsysteem geïntegreerd in de behuizing
• Geschikt voor zowel verticaal als ook voor horizontaal
gebruik (maximaal 100 kg)
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en
een stalen musketonhaak (opening 21 mm)
• Behuizing gemaakt van zeer sterk high impact sterk
polymeer (PA 6) om breuk te voorkomen
• Compacte en lichte behuizing
• Beschermende behuizing
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is
bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en
het bijhouden van inspectietermijnen
• De maximale hellingshoek is 40°
• Lengte: 6 meter
• Maximale weerstand: 12 kN
• Valfactor 2
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm:
EN 360
EN 360
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4174 valstopapparaat
met valdemper 6 m

Art.nr. 8.84.174.00

valstopapparaat
met valindicator
• Automatisch oprollend valstopapparaat met staalkabel
(diameter 4,5 mm) en voorzien van automatische
valdemper met valindicator
• Remsysteem geïntegreerd in de behuizing
• Geschikt voor verticaal gebruik (max. 140 kg)
• Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en
een stalen musketonhaak (opening 21 mm)
• Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is
bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het
bijhouden van inspectietermijnen
• De maximale hellingshoek is 40° en maximale
weerstand: 12 kN
• Valfactor 0
• Dit valstopapparaat voldoet aan de volgende norm:
EN 360

Art.nr. 8.84.176.00, model 4176, lengte 10 m
Art.nr. 8.84.177.00, model 4177, lengte 15 m

EN 360
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4180 Sling ankerpunt,
120 cm
•
•
•
•
•

Mobiel ankerpunt van polyester band
Lengte: 120 cm
Breedte: 20 mm
Maximale weerstand > 18 kN
Deze Sling voldoet aan de volgende norm: EN 795

Art.nr. 8.84.180.00

EN 795
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• Mobiele horizontale leeflijn met 30 mm polyester band
• Vertakte uiteinden voor het direct verankeren van een
object, zonder noodzaak tot het gebruik van een
verankeringssling of het rechtstreeks aansluiten op een
aangepast bevestigingspunt
• Stalen ratels om het systeem in spanning te zetten na het
instellen van de gewenste lengte
• Wordt geleverd met twee stalen karabijnhaken
• Permanent voorzien van een tas voor het opslaan van
overtollig band. De tas houdt het systeem in de zak na
gebruik
• Instelbaar van 2 tot 20 meter in lengte
• Voor twee gebruikers tegelijk geschikt
• Maximale weerstand > 25 kN
• Deze mobiele leeflijn voldoet aan de volgende norm:
EN 795
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4182 mobiele leeflijn

Art.nr. 8.84.182.00

EN 795

4183 anti-trauma riem
• Uiterst effectief, speciaal ontworpen om de negatieve
effecten van het “Suspension Trauma” te verlichten
• Compact en licht van gewicht. Hindert de gebruiker niet
tijdens het uitvoeren van werkzaamheden
• De anti-trauma riem zorgt ervoor dat er in situaties waar
de gebruiker gevallen is, de gevallen persoon er zelf
voor kan zorgen dat de bloedsomloop op gang komt
en/of blijft. Uiteraard dient de persoon in kwestie
wel bij kennis te zijn
• Makkelijk te bevestigen aan het harnas met
behulp van de textielen lus en klittenband
• Eenvoudige implementatie

Art.nr. 8.84.183.00
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4184 afneembare
schouderpad
• Afneembare schouderbescherming gemaakt van
schuimrubber
• Gemaasd en geweven
• Voor een beter comfort op een klassiek harnas (kan op
elk harnas worden aangebracht met riemen van 45 mm)

Zwart
Art.nr. 8.84.184.00

4187 sporttas
•
•
•
•
•

Opbergtas gemaakt van polyester
Harde onderkant van polyethyleen
Voorzien van handgrepen en ritssluiting
Afmeting: 60x19x26 cm
Totale volume: 29 liter

Zwart
Art.nr. 8.84.187.00
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• Voorkomt een mogelijke val van gereedschap
• Stretch gereedschapskoord, voorzien van een
lichtgewicht karabijnhaak voor bevestiging aan de riem
van de gebruiker
• Mag niet gebruikt worden voor gebruik als vallijn of
positioneringslijn
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4190 gereedschapskoord

Art.nr. 8.84.190.00

4121 hellende dakenset
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken op
hellende daken
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
- 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
- 4111 Rope Grab valstopapparaat met valdemper
10 m lijn (art.nr. 8.84.111.00)
- 4180 sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
- 4150 stalen karabijnhaak (art.nr. 8.84.150.00)
- 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

Art.nr. 8.84.121.00
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4122 bouwset
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken in
de bouw
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
- 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
- 4170 valstopapparaat XL met valdemper
(art.nr. 8.84.170.00)
- 4180 Sling ankerpunt (art.nr. 8.84.180.00)
- 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

Art.nr. 8.84.122.00

4123 steigerbouwset
• Deze set is speciaal samengesteld voor werken in
de steigerbouw
• De set bestaat uit de volgende artikelen:
- 4011 harnas 3D (art.nr. 8.84.011.00)
- 4061 vanglijn XL 2 m met valdemper (art.nr. 		
8.84.061.00)
- RVS ankerhaak 110 mm (art.nr. 8.82.691.00)
- 4187 sporttas (art.nr. 8.84.187.00)

Art.nr. 8.84.123.00
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