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ALLE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR UW BRANCHE!

IN DIT NUMMER

• Diverse soorten
lasbescherming

• Snijbestendige
handschoenen

• Stof- en halfgelaatsmaskers

• Een breed assortiment
valbeveiliging
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Maten: 6 t/m 12
Kleur: zwart/grijs
Artikelnummer: 
1.14.690.00

Prijs: €   2,64

KENMERKEN
• Handschoen met nitril foam-coating
• Ademende coating biedt een hoge mate van

beweeglijkheid en houdt de handen droog en koel
• Antislip coating zorgt voor een goede grip op droge,

vettige en olieachtige voorwerpen

M-SAFE NITRI-TECH
14-690 HANDSCHOEN

EN388

4131

KENMERKEN
• Handschoen met PU-coating
• Zeer comfortabel en een hoge mate van 

vingergevoeligheid
• Ideaal voor droge, nauwkeurige (fijne) werkzaamheden 

zoals bijvoorbeeld het in elkaar zetten van kleine 
onderdelen met schroeven

OXXA X-TOUCH-PU-B 
51-110 HANDSCHOEN

EN388

4131

Maten: 7 t/m 11
Kleur: zwart
Artikelnummer: 
1.51.110.00

Prijs: €   1,61
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HANDSCHOENEN

Handen zijn belangrijke onmisbare gereedschappen in zowel 
het arbeidsproces als in het dagelijks leven. Het dragen van 
handbescherming is daarom erg van belang. 
Werkhandschoenen beschermen handen tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf. De aanschaf van de juiste werkhand-
schoenen zorgt voor optimale hand- en polsbescherming en 
verkleint de kans op ongevallen.

In deze brochure vindt u een breed assortiment aan 
werkhandschoenen die bescherming bieden tegen kou, 
extreme hitte, vuurdeeltjes, chemicaliën, vocht en vuil of het 
verwonden van uw handen.

Alle prijzen zijn incl. verpakking en excl. BTW.  Prijzen zijn per stuk, per paar of per set. Tussentijdse prijswijzigingen van de fabrikant en druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

METAAL EN STAAL

SCHEEPSBOUW / SCHEEPVAART

LASBEDRIJVEN 

WERKTUIG - EN MACHINEBOUW

INHOUD
WERKHANDSCHOENEN 2
WERKKLEDING 6
OOG- EN GELAATSBESCHERMING 9
GEHOORBESCHERMING 12
ADEMHALINGSBESCHERMING 14
BEEN- EN VOETBESCHERMING 16
HOOFDBESCHERMING 18
DIVERSEN 21
VALBEVEILIGING 22
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Maten: 6 t/m 12
Kleur:  
zwart/blauw
Artikelnummer: 
1.91.151.00
Prijs: €   3,72

KENMERKEN
• Handschoen met een foam-coating van aqua-polymer op  

de handpalm en vingertoppen en biedt daardoor nog  
meer bescherming tegen vocht

• Een uitstekende keuze voor algemene montage-
werkzaamheden

• Goede grip bij droge en natte werkzaamheden

UVEX PHYNOMIC
WET HANDSCHOEN

EN388

4131

KENMERKEN
• Handschoen met nitril foam-coating en noppen voor  

een nog betere grip
• De coating geeft een goede grip op droge, vettige en 

olieachtige voorwerpen
• Superlichte coating biedt een hoge mate van 

vingergevoeligheid en flexibiliteit 

OXXA X-PRO-FLEX 
PLUS 51-295 HANDSCHOEN

EN388

4131

Maten: 7 t/m 11
Kleur: zwart/grijs
Artikelnummer: 
1.51.295.00

Prijs: €   3,66

Alle prijzen zijn incl. verpakking en excl. BTW.  Prijzen zijn per stuk, per paar of per set. Tussentijdse prijswijzigingen van de fabrikant en druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

KENMERKEN
• Handschoen met nitril-coating
• Coating met puntreliëf op de palm en de vingers
• Hoge behendigheid en thermische bescherming  

(maximale aanbevolen temperatuur: 125°C)

MAPA TEMP-DEX 710 
HANDSCHOEN

EN407

X1XXXX

Maten: 7, 9 en 11
Kleur:  
zwart/ fluo geel
Artikelnummer: 
1.88.710.00
Prijs: €   5,73

EN388

4111X

OXXA X-FROST 
51-860 HANDSCHOEN

EN388

3232

Maten: 8 t/m 11
Kleur: zwart/grijs
Artikelnummer: 
1.51.860.00

Prijs: €   5,74

EN511

020

KENMERKEN
• Handschoen met HPT® (Hydropellent Technology) coating 
• Coating biedt naast knokkelbescherming een uitstekende 

flexibiliteit en grip in zowel natte als droge omstandigheden
• Door zijn naadloos gebreide voering van acryl uitermate 

geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen tot 
maar liefst ca. -30°C

KENMERKEN
• Handschoen met nitril-coating
• De katoenvlokvoering optimaliseert het draagcomfort
• Uitstekend bestand tegen vele oplosmiddelen
• Lengte: 330 mm en dikte: 0,40 mm

M-SAFE NITRILE-CHEM
41-200 HANDSCHOEN

EN374-5

Maten: 7 t/m 11
Kleur: groen 
Artikelnummer:
1.41.200.00

Prijs: €   2,04

EN388

4101X

EN374-1/Type A

AJKLMNOPT

KENMERKEN
• Handschoen met PVC-coating
• Dubbel gedipt voor uitstekende handbescherming  

tegen diverse chemicaliën
• De PVC handschoenen zijn 270 mm lang, interlock  

gevoerd en hebben een comfortabele pasvorm
• Ook verkrijgbaar in 350 mm (1.17.135.00)

M-SAFE PVC PREMIUM
RED 17-127 HANDSCHOEN

Maat: 10
Kleur:  rood
Artikelnummer: 
1.17.127.00

Prijs: €   2,52

EN374-5

EN388

4121X

EN374-1

AKL
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M-SAFE
PALM-NITRILE 
CUT 5 14-705

EN388

4543

KENMERKEN
• Handschoen met unieke 'Sandy Finish' nitril-coating 

met open structuur, welke zorgt voor een optimale grip 
gedurende lange tijd

• Nylon/Lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
• De handschoen zorgt voor optimaal draagcomfort en 

excellente snijbestendigheid, snijklasse 5

Maat: 8 t/m 11
Kleur:  
zwart/grijs 
 Artikelnummer: 
1.14.705.00 
Prijs: €  7,58

OXXA X-DIAMOND-FLEX 
51-760 HANDSCHOEN

KENMERKEN
• Handschoen met nitril foam-coating
• De Dyneema® Diamond technology-vezels in de drager 

zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid, snijklasse 3, 
gecombineerd met een uitstekend comfort

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

Maten: 8 t/m 11
Kleur:   
zwart/lichtblauw
Artikelnummer: 
1.51.760.00 
Prijs: €   9,89

EN388

4342

OXXA X-DIAMOND-FLEX 
51-765 HANDSCHOEN

KENMERKEN
• Handschoen met nitril foam-coating
• De Dyneema® Diamond technology-vezels in de drager 

zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid , snijklasse 5, 
gecombineerd met een uitstekend comfort

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

Maten: 8 t/m 11
Kleur:   
zwart/lichtgroen
Artikelnummer: 
1.51.765.00 
Prijs: €   12,15

EN388

4542

KENMERKEN
• Palm gecoate handschoen van nitril en INTERCEPT®  

technologie, snijklasse F
• Extreem comfort en bescherming bij toepassingen met 

een hoog risico op snijwonden
• Geschikt om kortstondig te werken met hete voorwerpen 

tot 100 °C

Maat:  6 t/m 11
Kleur: zwart 
Artikelnummer: 
1.90.215.00

Prijs: €   16,08

ANSELL HYFLEX 11-542 
HANDSCHOEN

EN407

X1XXXX

EN388

4X32F

KENMERKEN
• Deze lasarmbeschermer is gemaakt van een Kevlar®  

weefsel in combinatie met een katoenen voering.  
Daardoor kan deze lichtgewicht armbeschermer ademen, 
terwijl ze toch bescherming biedt tegen de hitte van 
wegspattende smeltdeeltjes en vonken

• Lengte: 660 mm

ANSELL SAFE-KNIT 
59-416 ARMBESCHERMER

Maten: 1 maat
Kleur: bruin
Artikelnummer: 
1.90.706.55

Prijs: €   24,44

EN407

41312X

EN388

1332

M-SAFE HPPE CUT-5 
14-089 HANDSCHOEN

KENMERKEN
• Handschoen met PU-coating
• Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming 

van de hand en pols
• Combineert zeer goede snijweerstand met veel 

vingergevoeligheid en comfort, snijklasse 5

Maten:  7 t/m 11
Kleur: grijs
Artikelnummer: 
1.14.089.00 

Prijs: €  6,36

EN388

4542
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NERFLEDEREN
HANDSCHOEN

KENMERKEN
• Handschoen is gemaakt van premium rundnerfleder
• Multifunctioneel inzetbaar
• 10 cm gerubberiseerde gele kap
• Ook verkrijgbaar met pistoolversterking,  

art.nr. 1.11.244.00

Maten:  7 t/m 11
Kleur: geel/blauw 
Artikelnummer: 
1.11.240.00 

Prijs: €  2,88

EN388

3132

LASHANDSCHOEN 
SPLITLEDER

KENMERKEN
• Handschoen is gemaakt van splitleder en Molton gevoerd
• Handschoen is met Kevlar garen gestikt
• Ideaal voor MIG/MAG-lassen en tevens geschikt voor 

elektrode laswerkzaamheden

Maat: 10
Kleur: rood 
Artikelnummer: 
1.53.122.00 

Prijs: €   4,84

EN388

3244

EN407

413X4X

EN 12477

Type A

M-SAFE PREMIUM
WELDER 53-800

 LASHANDSCHOEN
KENMERKEN
• Gemaakt van soepel rundnerf- en rundsplitleder met  

een verlengde kap en palmversterking voor meer  
bescherming en comfort en met een zware molton voering

• Ideaal voor MIG/MAG-lassen en tevens geschikt voor 
elektrode laswerkzaamheden

• Ingezette (Keystone) duim voor max. anatomische vorming 

Maten:  10 en 11
Kleur:  
naturel/bruin 
Artikelnummer: 
1.53.800.00 
Prijs: €   13,96

EN12477

Type A

EN388

4244

EN407

413244

LASHANDSCHOEN VAN 
SCHAAPSNAPPA LEDER

KENMERKEN
• Handschoen van geheel schaapsnappa leder
• Geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden
• 15 cm splitlederen kap

Maat: 10 
Kleur:  grijs
Artikelnummer: 
1.53.740.15 

Prijs: €   3,80

EN388

2112

EN407

412231

NAPPALEDEREN 
TROPIC HANDSCHOEN

EN388

3122

KENMERKEN
• Handschoen is gemaakt van nappaleder
• Goede vingergevoeligheid
• Zonder kap

Maten:  7 t/m 11
Kleur:  wit/blauw
Artikelnummer: 
1.11.441.00 

Prijs: €   2,10

M-SAFE WELD-DEER
53-847 

LASHANDSCHOEN
KENMERKEN
• Handschoen is gemaakt van hertenleder 
• 5-vinger model
• Geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden
• 12 cm splitlederen kap

Maat: 10
Kleur:  
geel/naturel
Artikelnummer: 
1.53.847.10
Prijs: €   9,50

EN407

412X4X

EN388

2111
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De metaal- en staalbranche is één van de grootste sectoren op 
het gebied van werkgelegenheid. Procentueel gezien zijn er veel 
jongeren werkzaam in deze branche. Juist in deze groep jonge 
werknemers komen er acht keer zoveel ongevallen voor als bij 
hun meer ervaren collega’s. Een juiste risico-inschatting en de 
juiste werkkleding zijn daarom van levensbelang. Werken in deze 
branche betekent vaak dat de kleding bestand moet zijn tegen 
hitte, vonken en scherpe onderdelen. 

De artikelen getoond op de volgende pagina’s zijn slechts een 
greep uit het gehele assortiment werkkleding, maar wel speciaal 
geselecteerd voor de metaal- en staalindustrie.
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METAAL EN STAAL

SCHEEPSBOUW / SCHEEPVAART

LASBEDRIJVEN 

WERKTUIG - EN MACHINEBOUW

KLEDING

LASJACK 
NERFLEDER / SPLITLEDER

NERFLEDER
• Gemaakt van nerfleder
• Met verdekte drukknoopsluiting

Maten: S t/m XXL
Kleur: naturel
Artikelnummer: 2.70.480.00

SPLITLEDER
• Gemaakt van splitleder
• Met drukknoopsluiting
• Amerikaans model met Kevlar  

garen gestikt

Maten: M t/m 3XL
Kleur: bruin
Artikelnummer: 2.70.390.00

LASPET

• Gemaakt van vlamvertragend katoen
• Amerikaans model
• Verkrijgbaar in diverse designs

Maten: 56 t/m 61
Kleur: divers
Artikelnummer: 6.32.250.00

Gemaakt van vlamvertragend katoen

Verkrijgbaar in diverse designs

Artikelnummer: 6.32.250.00

Prijs: €  60,73

Prijs: €  49,37

Prijs: €  15,50
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LASBROEK NERFLEDER

• Gemaakt van nerfleder
• Met verdekte drukknoopsluiting

Maten: M t/m XXL
Kleur: naturel
Artikelnummer: 2.71.480.00

LASSCHORT 
NERFLEDER / SPLITLEDER

NERFLEDER
• Gemaakt van nerfleder
• Met nekband en heupriemen

Kleur: naturel

Afmeting: 70 x 90 cm
Artikelnummer: 2.70.200.00

Afmeting: 80 x 120 cm
Artikelnummer: 2.70.240.00

SPLITLEDER
• Gemaakt van splitleder
• Met nekband en heupriemen
• Afmeting: 70 x 90 cm

Kleur: naturel

Afmeting: 70 x 90 cm
Artikelnummer: 2.70.100.00

Afmeting: 80 x 120 cm
Artikelnummer: 2.70.140.00

MONNIKENKAP NERFLEDER
• Gemaakt van nerfleder
• Amerikaans model
• Met aantrektouwtjes

One size
Kleur: naturel
Artikelnummer: 6.32.350.00

M-WEAR 2383 MONNIKENKAP

• Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon
• Gemaakt van vlamvertragend 

materiaal
• Met aantrektouwtjes

One size
Kleur: marineblauw
Artikelnummer: 6.32.383.00

Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon
Gemaakt van vlamvertragend 
Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon

LASMOUW VAN NERFLEDER

• Gemaakt van nerfleder
• Aan beide zijden elastiek
• Biedt bescherming van de onderarm 

tegen lasspatten

One size
Kleur: naturel
Artikelnummer: 2.73.260.00

Biedt bescherming van de onderarm 

2.73.260.00

Prijs: €  60,73

Prijs: €  26,60

Prijs: €  9,93

Prijs: €  7,52

Prijs: €  29,90

Prijs: €  39,00

Prijs: €  14,40

Prijs: €  16,90
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M-WEAR 0199 BROEK

M-WEAR 5320 
OVERALL

SIOEN 698Z 
SHEFFER JAS

KENMERKEN
• Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Uitermate geschikt voor lassers en andere professionals 

die aan hitte worden blootgesteld
• Met riemlussen, twee steekzakken, duimstokzak en 

kniezakken

KENMERKEN
• Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Uitermate geschikt voor lassers en andere professionals 

die aan hitte worden blootgesteld
• Met verdekte drukknoopsluiting, twee borstzakken  

met klep, duimstokzak, achterzak met klep, twee 
opgezette zakken met klep en kniezakken

KENMERKEN
• Kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met  

100% PU-coating, 155 gr/m² (Siopor® Regular)
• Waterafstotende buitenstof en waterdicht getapete  

naden
• Rechtopstaande kraag met capuchon

Maten: 46 t/m 66
Kleur: marineblauw
Artikelnummer: 
2.30.199.00

Prijs: €  29,95

Maten: 46 t/m 68
Kleur: marineblauw
Artikelnummer: 
2.15.320.00

Prijs: €  42,95

Maten: S t/m 3XL
Kleur: marineblauw
Artikelnummer: 
2.42.030.00

Prijs: €  44,20

KLEUROPTIES:

KLEUROPTIES:

M-WEAR 
5199 JAS

KENMERKEN
• Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Uitermate geschikt voor lassers en andere professionals 

die aan hitte worden blootgesteld
• Met verdekte drukknoopsluiting, twee borstzakken  

met klep en twee verticale zijzakken met klep

Maten: 46 t/m 66
Kleur: marineblauw
Artikelnummer: 
2.25.199.00

Prijs: €  29,95

M-WEAR 5100 
REGENPAK

KENMERKEN
• Kwaliteit: 100% PU stretch coating, 170 gr/m²
• Met dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen, 

verdekte capuchon in de kraag, twee verstevigde 
voorzakken met klep en onderarmventilatie

• Met elastiek in de taille en drukknoopvernauwing  
aan de enkels en mouwen

Maten: S t/m 3XL
Kleur: marineblauw
Artikelnummer: 
2.45.100.00

Prijs: €  25,95

KLEUROPTIES:

EN ISO
11611

EN ISO
11612 EN1149-5

EN ISO
11611

EN ISO
11612 EN1149-5

EN ISO
11611

EN ISO
11612 EN1149-5

EN343
3
3

M-WEAR 5366 
OFFSHORE OVERALL

KENMERKEN
• Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 330 gr/m²
• Antistatisch
• De reflectiestriping is ook vlamvertragend
• Met verdekte drukknoopsluiting, twee borstzakken  

met klep, duimstokzak, achterzak met klep, twee 
opgezette zakken met klep en kniezakken 

Maten: 46 t/m 66
Kleur: oranje
Artikelnummer: 
2.15.366.00

Prijs: €  55,71

EN ISO
11611

EN ISO
11612 EN1149-5
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M-SAFE PALENA RUIMZICHTBRIL
KENMERKEN
• Half rond ontwerp met PC lens biedt 180° panoramazicht
• Optimale pasvorm voor alle gezichtscontouren
• Antikras (AS) en antidamp (AF) coating
• Verstelbare hoofdband

Heldere lens 

Artikelnummer: 
7.17.331.00 

Prijs: €   6,35

M-SAFE PLUS VEILIGHEIDSBRIL
KENMERKEN
• PC lens met goede afscherming rond de ogen en  

goede pasvorm
• Verstelbare veren voor een goede pasmaat
• Antikras (AS) coating
• Gemakkelijk te reinigen

Heldere lens 

Artikelnummer: 
7.17.000.00

Prijs: €  2,38

METAAL EN STAAL

SCHEEPSBOUW / SCHEEPVAART

LASBEDRIJVEN 

WERKTUIG - EN MACHINEBOUW

Ogen zijn zeer kwetsbare zintuigen en jaarlijks vinden er 
regelmatig ongevallen plaats met blijvende schade, zoals een 
verminderd gezichtsvermogen of zelfs het verlies hiervan. Zeker 
bij laswerkzaamheden is een goede oog- en gelaatsbescherming 
van levensbelang.

Met een gevarieerd aanbod bieden wij u voor elke werksituatie 
geschikte oog- en gelaatsbescherming. Veiligheidsbrillen zijn 
verkrijgbaar met diverse lenzen, coatings en monturen, zodat er 
altijd wel één aansluit op uw wensen en werkomgeving. 

OOG- EN GELAATS
BESCHERMING

BOLLÉ SILIUM+ SILPPSI VEILIGHEIDSBRIL
KENMERKEN
• Uiterst licht model met PC lenzen
• Antidamp- en antikrasbehandeling Platinum voor 

veiligheid, betrouwbaarheid en comfort
• Ergonomisch en uiterst soepele poten
• Ook verkrijgbaar met smoke en CSP lenzen

Heldere lens/
zwart montuur
Artikelnummer: 
7.25.434.00

Prijs: €  10,30
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HONEYWELL PROTA 
SHELL BABY

 810304 LASHELM
KENMERKEN
• Door zijn vorm en licht gewicht is dit de ideale kap voor 

puntlassen
• Compact ontwerp geschikt voor gebruik in besloten 

ruimtes
• Met volledig verstelbare hoofduitrusting met draaiknop 

die een snelle en stevige pasvorm waarborgt

Zwart

Artikelnummer: 
7.41.150.00

Prijs: €  41,45

UVEX ULTRAVISION 
9301-145 LASRUIMZICHTBRIL

KENMERKEN
• Onbeperkt zicht door panoramaruit
• Perfecte en drukvrije aansluiting op het gezicht
• Optimale pasvorm en draagcomfort door een zacht frame
• Filter technologie beschermt tegen UV en IR-straling  

en verblinding met Infradur Plus coating
• Makkelijk verstelbare hoofdband

Groen, lastint 5.0

Artikelnummer: 
7.17.561.00

Prijs: €  20,50

M-SAFE 8500 VIZIERHOUDER
• Deze vizierhouder is, in combinatie met het M-Safe 

8550 vizier, ideaal voor diverse toepassingen
• Gemaakt van HDPE
• Voorzien van een binnenwerk met draaiknop

Art.nr. 7.78.500.00

M-SAFE VIZIER & VIZIERHOUDERS
Het M-Safe vizier is ontworpen om het gezicht van de drager te beschermen tegen een verscheidenheid aan risico’s waarbij het dragen van alleen een bril of een 
veiligheidsbril niet voldoende is. Het vizier kan gecombineerd worden met de 8500 of 8510 vizierhouder gecombineerd met een M-Safe veiligheidshelm.

M-SAFE 8510
VIZIERHOUDER  
T.B.V. M-SAFE 
VEILIGHEIDSHELMEN
• Deze vizierhouder is, in combinatie  

met het M-Safe 8550 vizier, ideaal  
voor diverse toepassingen

• Gemaakt van HDPE
• Eenvoudig te bevestigen op alle  

M-Safe veiligheidshelmen

Art.nr. 7.78.510.00

VEILIGHEIDSHELMENVEILIGHEIDSHELMENVEILIGHEIDSHELMENVEILIGHEIDSHELMENVEILIGHEIDSHELMENVEILIGHEIDSHELMENVEILIGHEIDSHELMENVEILIGHEIDSHELMEN
Deze vizierhouder is, in combinatie Deze vizierhouder is, in combinatie 
met het M-Safe 8550 vizier, ideaal met het M-Safe 8550 vizier, ideaal 
voor diverse toepassingenvoor diverse toepassingen

Eenvoudig te bevestigen op alle Eenvoudig te bevestigen op alle 
M-Safe veiligheidshelmenM-Safe veiligheidshelmen

Deze vizierhouder is, in combinatie Deze vizierhouder is, in combinatie 
met het M-Safe 8550 vizier, ideaal met het M-Safe 8550 vizier, ideaal 

Eenvoudig te bevestigen op alle Eenvoudig te bevestigen op alle 

Deze vizierhouder is, in combinatie met het M-Safe 
8550 vizier, ideaal voor diverse toepassingen
Deze vizierhouder is, in combinatie met het M-Safe 

M-SAFE 8550 VIZIER
• Dit bolvormige vizier biedt goede bescherming tegen  

snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten
• Het vizier kan gecombineerd worden met de 8500 

vizierhouder of met de 8510 vizierhouder
• Voorzien van een antikras en antidamp-coating

Art.nr. 7.78.550.00

Prijs: €  9,90

Prijs: €  5,55Prijs: €  7,55

UVEX I-VO 9160-045 LASBRIL
Grijs,  lastint 5.0

Artikelnummer: 
7.25.613.20 

Prijs: €   14,50

KENMERKEN
• Deze veiligheidsbril biedt maximaal draagcomfort
• Grijze PC laslenzen bieden bescherming tegen UV en  

IR-straling en verblinding
• De coating garandeert permanente antidamp 

eigenschappen aan de binnenzijde en extreme 
krasbestendigheid aan de buitenzijde

BOLLÉ VOLT VOLTV LASHELM
KENMERKEN
• Geschikt voor MIG/MAG, TIG lassen en slijpen
• Deze lashelm voldoet aan alle eisen van een krachtige  

en multifunctionele bescherming lassen
• Automatisch donkerkleurend filter en vijf comfortabele 

standen van de hoofdband

Zwart

Artikelnummer: 
7.41.390.00

Prijs: €  79,44
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MSA V-GARD HOGERE 
TEMPERATUUR VIZIERHOUDER

MSA V-GARD 10115859
GEGOTEN VIZIER

MSA V-GARD 10115840 PLAATVIZIER

KENMERKEN
• Frame voor hogere temperaturen t.b.v. MSA 

veiligheidshelmen, ontworpen voor het weerstaan van 
temperaturen tot 177°C zonder vervormen, barsten of 
craqueleren.

• Sleufadapters die compatibel zijn met alle helmen van 
MSA worden mee geleverd met elk MSA frame

KENMERKEN
• Te gebruiken met de MSA V-Gard vizierhouders
• Afmeting: 203 x 432 x 1,8 mm
• Biedt bescherming tegen infraroodstraling (IR)
• Ontworpen voor autogeen lassen, metaal gieten, 

gassolderen en licht snijden/hard solderen
• Gemaakt voor gebruik onder zware omstandigheden

KENMERKEN
• Te gebruiken met de MSA V-Gard vizierhouders
• Afmeting: 203 x 432 x 1,5 mm
• Biedt betrouwbare bescherming tegen stoten,  

chemische spatten, spatten van gesmolten metaal en 
ultraviolette straling

• Goede optische kwaliteit voor permanent gebruik

Grijs

Artikelnummer: 
7.33.703.00

Prijs: €  11,10

Groen, lastint 3.0, 
PC scherm 

Artikelnummer: 
7.33.760.00

Prijs: €  31,10

Transparant  
PC scherm

Artikelnummer: 
7.33.726.00

Prijs: €  8,50

MSA V-GARD 10115836 PLAATVIZIER

MSA V-GARD 
10115861

GEGOTEN VIZIER

MSA V-GARD 10115844 GEGOTEN VIZIER

KENMERKEN
• Te gebruiken met de MSA V-Gard vizierhouders
• Afmeting: 203 x 432 x 1 mm
• Biedt betrouwbare bescherming tegen stoten,  

chemische spatten en ultraviolette straling
• Aangepast aan gezichtsvorm voor een betere pasvorm  

en betere weerstand tegen gevaren door stoten/spatten

KENMERKEN
• Te gebruiken met de MSA V-Gard vizierhouders
• Afmeting: 203 x 432 x 1,8 mm
• Biedt bescherming tegen infraroodstraling (IR)
• Ontworpen voor autogeen lassen, metaal gieten, 

gassolderen en licht snijden/hard solderen
• Gemaakt voor gebruik onder zware omstandigheden

KENMERKEN
• Te gebruiken met de MSA V-Gard vizierhouders
• Afmeting: 235 x 432 x 2,5 mm
• Gegoten V-Gard-vizieren houden arbeiders veilig en 

comfortabel in omgevingen waar ze worden blootgesteld 
aan grote hoeveelheden hitte en/of verblindend licht

• Gemaakt voor gebruik onder zware omstandigheden

Transparant
 PC scherm

Artikelnummer: 
7.33.723.00

Prijs: €  6,70

Groen, lastint 5.0, 
PC scherm

Artikelnummer: 
7.33.762.00

Prijs: €  32,80

Transparant  
PC scherm

Artikelnummer: 
7.33.750.00

Prijs: €  35,10
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M-SAFE
 8010-I OORDOP

KENMERKEN
• Per paar verpakte disposable oordopjes met  

uitstekende geluidsdemping 
• De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal  

draagcomfort
• Dispenser à 250 paar

SNR 37 dB(A)
Kleur: oranje
Artikelnummer: 
3.78.010.00

Prijs: €  25,00

GEHOOR

Bij het werken in een lawaaiige omgeving, zoals in de metaal- en 
staalindustrie, is gehoorbescherming noodzakelijk. Dit is wettelijk 
bepaald bij een grenswaarde vanaf 80 dB(A) bij een blootstelling 
van acht uur per dag. Gehoorschade is eenvoudig te voorkomen 
door de juiste gehoorbescherming te dragen. Als u geen 
gehoorbescherming draagt, riskeert u uw gezondheid. De juiste 
gehoorbescherming hangt af van het soort werk dat u doet en 
de hoeveelheid lawaai die hierbij komt kijken.

Er zijn diverse gehoorbeschermers te verkrijgen en het is aan u 
welke u het meest comfortabel vindt, als deze maar voldoet aan 
de correcte demping. Zo zijn er uiteenlopende oordoppen, 
gehoorbeugels en gehoorkappen verkrijgbaar.
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BESCHERMING

MOLDEX 785001
 OORDOPPEN DISPENSER 

3M E-A-R SOFT YELLOW NEONS OORDOP

KENMERKEN
• Inclusief 500 paar Spark Plugs oordoppen
• De oordoppen blijven hygiënisch omdat de dispenser 

wordt vervangen bij elke nieuwe vulling
• Om dit artikel aan de muur te bevestigingen dient u  

deze te bestellen met de 706001 wandhouder  
(artikelnr. 3.18.706.00)

KENMERKEN
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van een langzaam expanderend 

polyurethaanschuim
• De druk wordt gelijkmatig verdeeld, waardoor uw oren 

goed afgesloten worden en het comfortabel aanvoelt
• Dispenser à 250 paar

SNR 35 dB(A)
Kleur: divers
Artikelnummer: 
3.18.785.00

Prijs: €  75,00

SNR 36 dB(A)
Kleur: geel
Artikelnummer: 
3.13.070.00

Prijs: €  35,00

UVEX X-FOLD 2125-344 GEHOORBEUGEL
KENMERKEN
• Innovatief design met unieke en ovale oordopjes
• De opvouwbare x-fold kan gemakkelijk in elke  

overhemd of jas gestopt worden
• De ovale oordoppen kunnen gewassen of vervangen 

worden
• Verpakt per vijf stuks

SNR 23 dB(A)
Kleur: grijs/lime
Artikelnummer: 
3.17.236.00

Prijs: €  24,00
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3M E-A-R 
CABOFLEX GEHOORBEUGEL

M-SAFE 
SONORA 3 GEHOORKAP

MSA LEFT/RIGHT 
MEDIUM GEHOORKAP

KENMERKEN
• Deze lichtgewicht gehoorbeugel is ideaal als u  

lawaaierige gebieden in- en uitloopt
• De oordoppen hoeven niet samengerold te worden
• De doppen zijn wasbaar en herbruikbaar
• Gemaakt van traagschuim

KENMERKEN
• Met hoofdband
• Geschikt voor omgevingen met zeer hoge geluidsniveaus
• Voorzien van comfortabele brede hoofdband en zachte 

oorkussens die gemakkelijk te vervangen zijn
• Ook verkrijgbaar met helmbevestiging

KENMERKEN
• Met hoofdband
• De individuele gehoorkappen houden rekening met  

een asymmetrische positie van de oren op het hoofd
• Dunne en flexibele gehoorkappen verzekeren een 

optimale pasvorm en draagcomfort
• Ook verkrijgbaar met helmbevestiging

SNR 21 dB(A)
Kleur: blauw/geel
Artikelnummer: 
3.13.300.00

Prijs: €  7,09

SNR 33 dB(A)
Kleur: zwart
Artikelnummer: 
3.78.300.00

Prijs: €  14,49

SNR 28 dB(A)
Kleur: geel
Artikelnummer:  
3.17.012.00

Prijs: €  21,60

3M PELTOR 
OPTIME II H520A GEHOORKAP

3M PELTOR DAB+ 
FM RADIO GEHOORKAP

KENMERKEN
• Met hoofdband
• Gehoorkap is vooral geschikt voor omgevingen met 

aanzienlijk industrieel lawaai
• Optimale afdichting en lage contactdruk zorgen ervoor  

dat de gehoorkap zelfs na langere tijd nog prettig zit
• Ook verkrijgbaar met helmbevestiging

KENMERKEN
• Met hoofdband
• Sterk dempende gehoorbescherming met ingebouwde 

DAB+ en FM radio
• Stemgestuurde menu's om door het systeem te  

navigeren
• Ook verkrijgbaar met helmbevestiging

SNR 31 dB(A)
Kleur: groen
Artikelnummer: 
3.19.700.10

Prijs: €  22,63

SNR 31 dB(A)
Kleur: zwart
Artikelnummer: 
3.20.317.00

Prijs: €  214,20

MOLDEX M5 
612001 GEHOORKAP

KENMERKEN
• Met hoofdband
• Uitgebalanceerd comfort met goede demping
• Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen  

warmte-ophoping

SNR 34 dB(A)
Kleur: marineblauw
Artikelnummer: 
3.18.612.00

Prijs: €  23,23
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ADEMHALINGS

In uw werkomgeving kunt u worden blootgesteld aan verontreinig-
de lucht. Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijnings-
vormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen 
of een combinatie hiervan. Het inademen van deze schadelijke 
stoffen kan een negatief effect hebben op uw gezondheid. Het 
dragen van de juiste adembescherming zorgt voor het inademen 
van schone lucht tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden 
en draagt daardoor bij aan een betere gezondheid. 

Een overzicht van geschikte adembescherming voor in de metaal- 
en staalindustrie vindt u op de volgende pagina’s. Een groot deel 
van het assortiment bestaat uit stofmaskers. Deze zijn veelal 
verkrijgbaar met of zonder uitademventiel. Stofmaskers kunnen 
bescherming bieden tot 50x de grenswaarde. De grenswaarde is 
de maatstaf voor schadelijkheid.
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BESCHERMING

METAAL EN STAAL

SCHEEPSBOUW / SCHEEPVAART

LASBEDRIJVEN 

WERKTUIG - EN MACHINEBOUW

M-SAFE 6210
STOFMASKER FFP2 NR D

M-SAFE 6340 
STOFMASKER FFP3 NR D

3M 9925 
LASROOKMASKER FFP2 NR D

KENMERKEN
• Uitstekende adembescherming tegen stofdeeltjes tot 

10x de grenswaarde
• Cupvormig model
• Comfortabel om te dragen
• Verstelbare hoofdbanden
• Met uitademventiel

KENMERKEN
• Optimale adembescherming tegen stofdeeltjes tot  

50x de grenswaarde
• Cupvormig model 
• Comfortabel om te dragen
• Verstelbare hoofdbanden
• Met uitademventiel

KENMERKEN
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
• Cupvormig model met carbonlaag biedt bescherming 

tegen ozon en houdt nare luchtjes tegen
• Vier-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden, geeft 

comfort aan gezicht, hoofd en nek
• Met uitademventiel

  

Artikelnummer: 
4.05.621.00

Prijs: €  1,03

  

Artikelnummer: 
4.05.634.00

Prijs: €  2,73

  

Artikelnummer: 
4.99.925.00

Prijs: €  8,62
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MOLDEX 243501 
STOFMASKER FFP2 NR D

3M AURA 9322+
 STOFMASKER FFP2 NR D

MOLDEX 523001 FFA2-P3
R D HALFGELAATSMASKER

KENMERKEN
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
• Cupvormig model met een tussenlaag actief kool. 

Ontworpen tegen hinderlijke concentraties
• Door het flexibele neusprofiel verkrijgt het masker  

comfort en een optimale pasvorm
• Met uitademventiel

KENMERKEN
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
• Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
• Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van 

warme, vochtige, uitgeademde lucht door het  
bovenpaneel

• Met uitademventiel

KENMERKEN
• Het CompactMask is licht in gewicht, eenvoudig in  

gebruik en biedt onbegrensde vrijheid van beweging
• De innovatieve FlexFit in het neusgedeelte zorgt voor  

een veilige en comfortabele pasvorm
• Het uitademventiel heeft grote openingen om de 

luchtstroom te optimaliseren

  

Artikelnummer:
4.82.435.00

Prijs: €  5,06

  

Artikelnummer:
4.99.322.00

Prijs: €  3,37

 
   
Artikelnummer: 
4.85.230.00

Prijs: €  29,80

MOLDEX 340501 
STOFMASKER FFP3 R D

SPASCIANI ST85 HALFGELAATSMASKER

MSA ADVANTAGE 410
 HALFGELAATSMASKER

KENMERKEN
• Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
• Het masker past zich automatisch aan op het gezicht  

door ActivForm
• De vouwfiltertechnologie verlaagt de inademweerstand  

tot 50% terwijl de filterprestatie gehandhaafd blijft
• Met uitademventiel

KENMERKEN
• Halfgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 

schroefdraadaansluiting
• Professioneel, duurzaam en makkelijk te onderhouden
• De anatomische vorm van het masker en het 

hoofdbandenstel zorgen voor comfort

KENMERKEN
• Halfgelaatsmasker met enkelvoudige schroefdraad  

EN 148-1 aansluiting
• Naar beneden gericht uitademventiel voorkomt beperking 

van het zicht door uitgeademde vochtige lucht en 
reduceert het beslaan van het gelaatsschermvenster

• Uniek bandenstel voor gemakkelijker op- en afdoen

  

Artikelnummer: 
4.83.405.00

Prijs: €  8,61

  

Artikelnummer:
4.17.400.00

Prijs: €  31,92

  

Artikelnummer:
4.14.308.20

Prijs: €  38,10
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METAAL EN STAAL

SCHEEPSBOUW / SCHEEPVAART

LASBEDRIJVEN 

WERKTUIG - EN MACHINEBOUW

EMMA VULCANUS
 VEILIGHEIDSSCHOEN S3

EMMA BILLY 
VEILIGHEIDSSCHOEN S3

AIMONT THOR
 VEILIGHEIDSSCHOEN S3

KENMERKEN
• Lasschoen met velcrosluiting, ontworpen voor 

professionals die werken met metaal
• Brandwerende sluiting van klittenband
• Wijdte XD
• Ook verkrijgbaar in wijdte D

KENMERKEN
• PU-overneus biedt extra bescherming tegen slijtage  

van het volnerfleder op de neus van de schoen
• Voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering.  

Deze staat garant voor hygiëne en frisheid
• Wijdte XD
• Ook verkrijgbaar in wijdte D

KENMERKEN
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor betere afvoer   

van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel  

en bescherming aan de achillespees
• Een flexibele inlegzool van PU die antistatisch en 

anatomisch gevormd is

Maten: 39 t/m 49
Kleur: zwart
Artikelnummer: 
5.92.160.00

Prijs: €  89,20

Maten: 37 t/m 49
Kleur: zwart
Artikelnummer: 
5.93.332.00

Prijs: €  87,85 

Maten: 38 t/m 48
Kleur: zwart
Artikelnummer: 
5.75.715.00

Prijs: €  50,90

Het dragen van goede voetbescherming is een must wanneer 
u werkt in een omgeving met gevaren als bijvoorbeeld vallende 
(scherpe) voorwerpen en statische elektriciteit. Daarnaast is het 
belangrijk dat u comfortabele schoenen of -laarzen draagt, 
zodat uw gewrichten worden ontlast. Hiermee voorkomt u 
klachten van uw onderrug, knieën en enkels. 

Hiernaast vindt u een assortiment werkschoenen en laarzen om 
te werken in koude, warme, natte of droge omstandigheden. 
Diverse schoenen en laarzen zijn in meerdere wijdtes 
verkrijgbaar voor meer comfort.

BEEN- EN VOET
BESCHERMING
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BLÅKLÄDER 2305 
VEILIGHEIDSSCHOEN S3

EMMA DEMPO 
VEILIGHEIDSLAARS S3

JALLATTE 
JALASKA CAP 

VEILIGHEIDSLAARS S3

KENMERKEN
• Voorzien van stalen neus en stalen tussenzool
• Perforatiebescherming in staal
• Schokdemping
• Binnenzool en tussenzool in PU en buitenzool in TPU
• Water- en olieafstotend

KENMERKEN
• Veiligheidslaars is gemaakt van volnerfleder met  

stalen neus en stalen tussenzool en een PU-overneus
• Veiligheid in extreme temperaturen
• Voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering.  

Deze staat garant voor hygiëne en frisheid
• Wijdte D

KENMERKEN
• Gemaakt van nerfleder
• Voering aan de voorkant is slijtvast non-woven textiel  

dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie
• Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane  

PU-loopzool
• Ook verkrijgbaar zonder overneus

Maten: 38 t/m 48
Kleur: bruin
Artikelnummer: 
5.80.001.00

Prijs: €  77,60

Maten: 37 t/m 47
Kleur: zwart
Artikelnummer: 
5.92.271.00

Prijs: €  113,15

Maten: 39 t/m 47
Kleur: beige
Artikelnummer: 
5.76.015.00

Prijs: €  128,68

EMMA MENDOZA 
VEILIGHEIDSLAARS S3

DUNLOP ACIFORT 
HEAVY DUTY FULL 

SAFETY VEILIGHEIDSLAARS S5

KENMERKEN
• Veiligheidslaars is gemaakt van Oil Nubuckleder met  

stalen neus en stalen tussenzool en PU-overneus
• Voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, 

daardoor is de laars tot zeven uur waterproof
• Voorzien van Smartec Air Sanitized Silver voering
• Wijdte D

KENMERKEN
• Een praktische en duurzame en waterdichte laars met 

stalen neus en stalen tussenzool
• Oliebestendige, antistatische en energieabsorberende 

zool 
• Superieure chemische resistentie en zeer goed bestand 

tegen zuren, zoals cement en beton

KENMERKEN
• Gemaakt van nerfleder
• Warme bontvoering die zorgt voor een optimale  

warmte-isolatie
• Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane  

PU-loopzool
• Ook verkrijgbaar zonder overneus

Maten: 37 t/m 48
Kleur: donkerbruin
Artikelnummer: 
5.92.280.00

Prijs: €  141,45

Maten: 40 t/m 48
Kleur: zwart
Artikelnummer: 
5.26.225.00

Prijs: €  19,45

Maten: 39 t/m 47
Kleur: beige
Artikelnummer: 
5.76.055.00

Prijs: €  129,65

JALLATTE
JALARTIC CAP 

VEILIGHEIDSLAARS S3
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MSA V-GARD 930 
VEILIGHEIDSHELM

KENMERKEN
• Geventileerde ABS veiligheidshelm met zespunts 

Fas-Trac III binnenwerk
• Binnenwerk voorzien van draaiknop
• Geïntegreerde heldere polycarbonaat overzetbril met 

uitstekende antidamp- en antikras coating past over 
corrigerende lens 

Kleur: wit

Artikelnummer: 
6.16.874.00

Prijs: €  39,78

MSA THERMALGARD
VEILIGHEIDSHELM

KENMERKEN
• Vervaardigd van glasvezel versterkt nylon, daardoor 

bestand tegen hoge temperaturen (+150°C) en lage 
temperaturen (-50°C)

• Fas-Trac III vierpuntsbevestiging en draaiknopinstelling
• Biedt bescherming tegen gesmolten metaal

Kleur: wit

Artikelnummer: 
6.16.856.00

Prijs: €  31,84

Bij het werken in risicovolle omgevingen is de kans op hoofdletsel 
groot. Daarom is hoofdbescherming uiterst belangrijk. Hoofdletsel 
kan ontstaan door bijvoorbeeld hangende/zwaaiende, (om)vallende 
of wegschietende voorwerpen, dan wel door het stoten van het 
hoofd. 

Het dragen van de juiste veiligheidshelm zorgt voor optimale 
hoofdbescherming en u verkleint daarmee de kans op hoofdletsel. 
Kijk zelf welke helm het beste aansluit op de gestelde 
veiligheidseisen en uw wensen.

HOOFDBESCHERMING

KLEUROPTIES: KLEUROPTIES:

METAAL EN STAAL

SCHEEPSBOUW / SCHEEPVAART

LASBEDRIJVEN 

WERKTUIG - EN MACHINEBOUW
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MSA V-GARD 950 
VEILIGHEIDSHELM

M-SAFE MH6030 
VEILIGHEIDSHELM

M-SAFE MH6000 
VEILIGHEIDSHELM

KENMERKEN
• Niet-geventileerde ABS veiligheidshelm met zespunts 

Fas-Trac III binnenwerk
• Binnenwerk voorzien van draaiknop
• Helm voldoet aan EN 397 440 V AC en EN 50365 1000 V AC
• Geïntegreerd helder polycarbonaat gelaatsscherm met 

uitstekende antidamp- en antikras coating 

KENMERKEN
• De helm is voorzien van korte klep en daardoor ideaal  

voor werknemers die een breed zichtveld nodig hebben
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• De helm is voorzien van een zespunts nylon binnenwerk
• Geschikt voor gebruik tot 1000V (EN50365) en daarom  

ongeventileerd

KENMERKEN
• Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuif-

instelling, daardoor eenvoudig in te stellen
• De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High  

Density polyethyleen met drie ventilatiegaten aan 
weerszijden van de helm

• De helm is voorzien van een zespunts plastic binnenwerk

Kleur: wit

Artikelnummer: 
6.16.876.00

Prijs: €  100,98

Kleur: blauw

Artikelnummer: 
6.78.071.00

Prijs: €  7,29

Kleur: wit

Artikelnummer: 
6.78.000.00

Prijs: €  4,69

M-SAFE MH6020
VEILIGHEIDSHELM

3M PELTOR G3000NUV 
VEILIGHEIDSHELM

M-SAFE 3020 BASEBALL CAP

KENMERKEN
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• 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

KENMERKEN
• De korte klep biedt een wijder gezichtsveld en omdat de 

helm ook omgekeerd gebruikt kan worden, is hij  
ook geschikt voor gebruik in kleine ruimtes

• Met gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband  
voor meer comfort en hygiëne

• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling

KENMERKEN
• Cap biedt lichte hoofdbescherming volgens EN 812 norm
• Kunststof binnenschaal biedt bescherming tegen  

lichte stoten
• Met ventilatiegaten aan de zijkanten en velcrosluiting  

aan de achterzijde

Kleur: geel

Artikelnummer: 
6.78.102.00

Prijs: €  8,29

Kleur: wit

Artikelnummer: 
6.16.098.00

Prijs: €  19,24

Kleur: marineblauw

Artikelnummer: 
6.13.020.00

Prijs: €  13,09

KLEUROPTIES:

KLEUROPTIES:

KLEUROPTIES:

HiViz

KLEUROPTIES:

KLEUROPTIES:

KLEUROPTIES:
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HELMMUTS
KENMERKEN
• Gemaakt van 100% polyester en vlamvertragend 

behandeld
• Voorzien van kinbevestiging en afritsbare delen
• Ideaal om te dragen onder een veiligheidshelm

KENMERKEN
• De meerdere lagen vlambestendige stof kan vlambogen 

weerstaan tot een ATPV van 8 cal/cm²
• Geschikt voor extreem koude omstandigheden, met 

volledige nek- en gezichtsbescherming
• Hoofdgedeelte waterafstotend

KENMERKEN
• Kwaliteit: 48,5% wol/48,5% viscose/3% inox,  

170 gr/m²
• Voor werk in koude omstandigheden
• Vlamvertragend en antistatisch

Kleur: marineblauw

Artikelnummer: 
6.24.510.00

Prijs: €  13,31

Kleur: groen/grijs

Artikelnummer: 
6.24.541.00

Prijs: €  50,00

Kleur: zwart

Artikelnummer: 
6.32.482.00

Prijs: €  20,00

COOLING KRUINKOELER

BIVAKMUTS

COMMANDOMUTS

KENMERKEN
• De koeler is in een veiligheidshelm te bevestigen en  

houdt uw hoofd heerlijk koel bij warmere temperaturen
• Om deze hoofdkoeler te kunnen gebruiken dompelt u  

het onder in het water. Het overtollige water 
verdwijnt wanneer u na onderdompeling zachtjes in  
de koeler knijpt

KENMERKEN
• Gemaakt van 100% acryl
• Uitermate geschikt voor werk in koude omstandigheden

KENMERKEN
• Kwaliteit: 100% acryl
• 3M Thinsulate gevoerd

Kleur: zilvergrijs

Artikelnummer: 
6.32.704.00

Prijs: €  7,95

Kleur: marineblauw

Artikelnummer: 
6.32.470.00

Prijs: €  3,10

Kleur: zwart

Artikelnummer: 
6.32.547.00

Prijs: €  3,10
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MSA V-GARD 
SUPREME-VOERING

2-DELIGE FR HELMMUTS

HELLY HANSEN 79872
 FAKSE ONE LAYER BIVAKMUTS

EN ISO
11612 EN1149-5

EN IEC 
61482

Class 1 
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BATA SIGRAFIL
VETER ROND 90 CM

M-SAFE BASIS BHV 
GROOT VERBANDDOOS

M-SAFE OOGSPOELFLES
INCLUSIEF 500 ML WATER

KENMERKEN
• Vlamvertragend
• Lengte: 90 cm
• Rond model

KENMERKEN
• M-Safe bedrijfsverbanddoos BHV groot met  

wandhouder is ideaal voor op de werkvloer 
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd  

en bestemd voor éénmalig gebruik
• Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VD30-45)

KENMERKEN
• Onmisbaar eerste hulp artikel inclusief oogbad, die  

schade aan het oog voorkomt of verminderd
• Te gebruiken als er chemische stoffen, vuil of splinters  

in het oog terecht komen
• Wandhouder t.b.v. oogspoelfles los verkrijgbaar 

(artikelnummer: 7.25.925.00)

Kleur: zwart

Artikelnummer: 
5.69.748.00

Prijs: €  2,00

Kleur: oranje

Artikelnummer: 
8.10.135.00

Prijs: €  73,82

 

Artikelnummer: 
7.25.920.00

Prijs: €  11,97

BEENBESCHERMER

WATER-JEL BURN JEL 
SPRAY 50 ML

DEB STOKO SOLOPOL
 CLASSIC HANDREINIGER

KENMERKEN
• Gemaakt van leder
• Met riempjes om de beenbeschermer vast te maken
• Voor bescherming van het onderbeen en de voet

KENMERKEN
• Koelt en verzacht, bij kleine eerstegraads  

verbrandingen en snij- en schaafwonden
• Vormt een laag dat beschermt tegen vuil en  

irritaties die het genezingsproces vertragen
• Inhoud: 50 ml

KENMERKEN
• Traditionele handreiniger met bewezen reinigingssysteem 

voor zeer sterke vervuilingen van bijvoorbeeld afgewerkte 
olie, aardolie, smeerolie, grafiet, metaalstof en roet

• Zonder siliconen, geen invloed op het lakken van 
oppervlakken

• Verpakking: 250 ml tube

Kleur: zwart

Artikelnummer: 
5.63.090.00

Prijs: €  16,95

 

Artikelnummer: 
8.70.621.00

Prijs: €  7,11

 

Artikelnummer: 
8.60.260.25

Prijs: €  2,82
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Goedgekeurd door:

VD30-45
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M-SAFE 4011 HARNAS 3D
KENMERKEN
• Basis harnas met een D-ring op de rug en twee  

gehechte textiele lussen op de borst die verbonden 
moeten worden met een karabijnhaak

• Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg  
en met lengte tussen 160 en 200 cm

• Eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden

Artikelnummer: 
8.84.011.00

Prijs: €  21,95
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G VAL   Beveiliging

METAAL EN STAAL

SCHEEPSBOUW / SCHEEPVAART

LASBEDRIJVEN 

WERKTUIG - EN MACHINEBOUW

Vanaf 2,50 meter is er sprake van werken op hoogte en 
vanaf die hoogte is gebruik van valbeveiligingsmiddelen 
verplicht volgens de Europese richtlijnen. Door het 
gebruik van valbeveiliging voorkomt u het risico op 
breuken, blijvend letsel of zelfs overlijden. 

Om veilig en betrouwbaar te werken op hoogte kunt u 
gebruik maken van een breed assortiment aan val-
beveiligingsproducten zoals harnassen, (automatische) 
valstopapparaten, vanglijnen, positioneringslijnen, 
veiligheidshaken en ankerpunten.

MSA HARNAS 
THERMATEK®

KENMERKEN
• Goed zichtbare groene banden
• Banden van Kevlar/Nomex zijn bestand tegen  

chemicaliën, lasspatten en hitte
• Qwik-Fit-beenlussen voor gemakkelijke verbinding en 

aanpassing
• Ook verkrijgbaar in maat S/M

Maat L/XL
Artikelnummer: 
8.82.745.00

Prijs: €  191,80
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DEZE BROCHURE TOONT 
SLECHTS EEN GREEP UIT 

HET TOTAALASSORTIMENT. 
NEEM VOOR MEER INFORMATIE

 CONTACT OP MET UW 
VASTE CONTACTPERSOON.

MSA SCHOKABSORBERENDE 
VANGLIJN THERMATEK®

MSA THERMATEK 
ANKERSTROP 1,5 M

KENMERKEN
• De schokdemper houdt de valstopkrachten onder  

de EN-normen en de vertragingsafstand wordt 
gecontroleerd tot maximaal 175 cm

• Een uniek schokdempend ontwerp met een Kevlar  
vanglijn die resistent is tegen schuren en branden

• 6 mm kabel, 2 x 19 mm musketonhaken

KENMERKEN
• Ankerpunten kunnen samen gebruikt worden met MSA 

valstoppers en componenten voor besloten ruimtes
• De minimale breukkracht is 22,24 kN
• Kevlar banden en naden
• Hitte- en brandbestendig

Artikelnummer: 
8.82.744.00

Prijs: €  73,50

Artikelnummer: 
8.82.713.00

Prijs: €  72,20

M-SAFE 4083 
POSITIONERINGSLIJN XL 2 M

KENMERKEN
• Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kern-

mantellijn inclusief een stalen karabijnhaak (opening  
18 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)

• Slijtvast oog om de lussen te beschermen
• Lengte: 2 meter, sterkte: 22 kN
• Ook verkrijgbaar in 1 M en 1,5 M lengte

Artikelnummer: 
8.84.083.00

Prijs: €  19,95
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M-SAFE 4176 VALSTOPAPPARAAT 
MET STAALKABEL 10 M

KENMERKEN
• Automatisch oprollend valstopapparaat met staalkabel 

(diameter 4,5 mm) en voorzien van automatische 
valdemper met valindicator  

• Lengte 10 m, Valfactor 0 en maximale weerstand: 12 kN
• Geschikt voor verticaal gebruik (max. 140 kg)
• Ook verkrijgbaar in 15 M  lengte (8.84.177.00)

Artikelnummer: 
8.84.176.00

Prijs: €  319,95

M-SAFE 4061 VANGLIJN XL 
MET VALDEMPER 2 M

KENMERKEN
• Deze energie absorberende kernmantel vanglijn  

bestaat uit een valdemper in 44 mm brede band,  
een 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn, een  
stalen musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen  
steigerhaak met automatische vergrendeling

• Ook verkrijgbaar in 1,5 M  lengte (8.84.060.00)

 
Artikelnummer: 
8.84.061.00

Prijs: €  39,95
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