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Samen veilig aan't werk

Pro@Work zorgt ervoor dat u veilig aan het werk kan!
Elk werk met risico's en een invloed op de gezondheid vraagt bijhorende persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarom heeft Pro@Work een selectie gemaakt van PBM die u nodig hebt op de werkvloer
om de gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken. Op die manier kunnen we u snel de juiste
oplossing bieden.
Onze keuze bestaat uit volgende categoriën: hoofd/gelaat-, oog-, gehoor-, adem-, hand-, voet en valbescherming, en wegwerpkledij. Deze PBM volgen de Europese normen en voldoen aan de eisen van
uw werkplek. De normen worden aan het begin van elk hoofdstuk kort toegelicht.
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HOOFD- EN GELAATSBESCHERMING
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Hoe kiest u de juiste hoofd- en gelaatsbescherming?
Waarom?

Tijdens werkzaamheden worden we blootgesteld aan diverse risico's die tijdelijke of permanente letsels kunnen veroorzaken
aan gezicht en/of hoofd.

Wat zijn mogelijke risico’s?

•
•
•
•
•

Vallende of wegschietende objecten
Elektrische vlamboog bij werken aan elektriciteitskast
Geïrriteerde huid bij langdurig lassen
Stoten van het hoofd
…

Welke zaken zijn belangrijk bij de keuze van de PBM voor hoofd- en gelaatsbescherming?

•
•
•
•
•
•
•

Nood aan groot gezichtsveld: korte of geen zonneklep.
Bescherming tegen zonlicht: korte of lange zonneklep.
De compatibiliteit met andere PBM: oor, oog en adem.
Nood aan meer comfort bij langdurig gebruik van de PBM.
Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker.
Omgevingsfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, ...
…

Normeringen voor hoofd en gelaatsbescherming
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EN397 : Industriële veiligheidshelm
EN50365 : Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties
EN12492 : Helm voor bergbeklimming
EN812 : Industriële stootpet
EN166 : Persoonlijke oogbescherming
EN167 : Optische testmethodes voor persoonlijke oogbescherming
EN168 : Niet-optische testmethodes voor persoonlijke oogbescherming
EN169 : Lasfilters
EN170 : UV filters
EN172 : Zonlichtfilters
EN379 : Automatische lasfilters
EN1731 : Oog- en gelaatsbescherming door gaas / raster

WWW.PROATWORK.BE

HOOFDBESCHERMING

VEILIGHEIDSHELM
WERFHELM
QUARTZ 3 UP

•
•
•
•
•
•

met draaiknop
schelp gemaakt uit PP
3 textielbanden met 8 bevestigingspunten
omtrek 53 - 63 cm
2 posities mogelijk (hoog of laag) voor beter comfort
elektrische isolatie van 1000 vac of 1500 vcc

Rood		
Oranje		
Geel		
Groen		
Blauw		
Wit		

D362065-RO
D362065-OR
D362065-GE
D362065-GR
D362065-BL
D362065-WI

WERFHELM
DIAMOND V

•
•
•
•
•
•
•

met draaiknop
schelp gemaakt uit ABS
3 textielbanden met 8 bevestigingspunten
omtrek 53 - 63 cm
2 posities mogelijk (hoog of laag) voor beter comfort
mogelijk om achterstevoren te dragen voor beter verticaal
zicht
elektrische isolatie van 1000 vac of 1500 vcc

Rood		
Oranje		
Geel		
Groen		
Blauw		
Wit		
Zwart		

WERFHELM
G3000

•
•
•
•
•
•

met draaiknop
schelp gemaakt uit ABS voorzien van UV-indicator
geventileerd
textielbinnenwerk 180° draaibaar voor een beter zicht
omtrek 53 - 62 cm
440 vac diëlektrisch

Rood		
Oranje		
Geel		
Oranje high viz
Groen		
Blauw		
Wit		
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D360066-RO
D360066-ORA
D360066-GE
D360066-ORHV
D360066-GRO
D360066-BB
D360066-WIT

D361780-RO
D361780-OR
D361780-GE
D361780-GR
D361780-BL
D361780-WI
D361780-ZW

HOOFDBESCHERMING

STOOTPET
STOOTPET
ALL-SEASON BICOLOR

•
•
•

met ABS schelp in 100% polyester stof en mesh
vizier 5 cm
maat aanpasbaar

Blauw geel

D361100-MBGE

STOOTPET
CLASSIC

•
•
•

met ABS schelp in 100% polyester stof en mesh
vizier 5 cm
maat aanpasbaar

Blauw 		

D361101-MB

STOOTPET
AIR+

•
•
•

met ABS schelp in 100% polyester stof en ventilatie
stroken
rond gesneden schelp om makkelijk met andere
PBM te combineren
vizier 3 cm

Oranje 		
Zwart		

D361102-ORA
D361102-ZW

STOOTPET
AIRSTREAM

•
•
•
•

met ABS schelp in 100% polyester stof en ventilatie stroken
bescherming in schelp, uitneembaar en wasbaar
vizier 3 cm
maat aanpasbaar

Blauw 		
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D361103-MB
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HOOFDBESCHERMING

VEILIGHEIDSHELM MET VIZIER
WERFHELM
IRIS2 NON-VENTED

•
•
•
•

met draaiknop en uitklapbare panoramische veiligheidsbril in
polycarbonaat
schelp gemaakt uit ABS
ook verkrijgbaar in een geventileerde versie
omtrek 49 - 63 cm

Rood		
Geel		
Groen		
Blauw		
Wit		

D363700-RO
D363700-GE
D363700-GR
D363700-BL
D363700-WIT

KLIM- EN VALHELM
KLIMHELM
GRANITE PEAK

KLIMHELM
VERTEX

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

met schelp uit ABS
harnas met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten
aanpasbaar met rotor
omtrek van 53 - 63 cm
elektrische isolatie van 1000 vac of 1500 vcc

Geel		
Blauw		
Wit		
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D361720-GE
D361720-BL
D361720-WI

•

comfortabel en licht
6-punts textiel harnas
CENTERFIT- en FLIP&FIT systeem
verkrijgbaar in geventileerde versie
integratiemogelijkheden voor hoofdlamp,
vizier en/of hoorbescherming
verkrijgbaar in verschillende kleuren: rood,
oranje, geel, groen, blauw, zwart en wit

Geel		

E364916

HOOFDBESCHERMING

ACCESSOIRES
AFNEEMBARE HOOFDLAMP
USB-HOOFDLAMP

ZWEETBAND IN BADSTOF
BASALPHA

•
•
•

•
•

USB oplaadbaar
3 intensiteiten
handenvrij te bedienen

Zwart		

D361104

voor werfhelmen
zakje met 10 stuks

Zwart		

D361558

KINBAND
JUGALPHA

•
•
•

makkelijk bevestigingssysteem
voor veiligheidshelmen: ZIRCON, QUARTZ en
BASEBALL DIAMOND
zakje met 10 stuks

D361557

JUGALPHA DYNAMIC

•
•
•
•

vier bevestigingspunten
makkelijk bevestigingssysteem
voor veiligheidshelmen: ZIRCON, QUARTZ en
BASEBALL DIAMOND
zakje met 10 stuks

D361631

CENTERFIT
Met een draai aan de
wieltjes verkrijgt u de
ideale fit. Bovendien
lukt het zelfs met
handschoenen aan.
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GELAATSBESCHERMING
GELAATSSCHERM
BALBI2

GELAATSSCHERM
VISOR PC TRANSPARANT

GELAATSSCHERM
VISOR G METAAL

•

•

•

schermdrager incl. 2 gelaatsschermen VISORPC

D361546

set van 2 gelaatsschermen voor de
BALBI2

D361551

D361552

HELMADAPTER
VISOR
D361553

HOOFDKAP
TURBOSHIELD
D363247

GELAATSSCHERM
TURBOSHIELD

•
•
•

HELMADAPTER
TURBOSHIELD
D363249
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set van 2 gerasterde metalen
schermen voor de BALBI2

te monteren op de hoofdkap of
helmadapter
te verkrijgen in helder, hard gecoat
alsook donkere tinten
snel verwisselbaar

Helder		

D363248

Helder hard gecoat
en anti-damp

D3632491

GELAATSBESCHERMING

GELAATSSCHERM MET OORKAPPEN
G500

GELAATSSCHERM MET OORKAPPEN
G500

•

•
•
•

•
•

combinatie van oog- en gehoorbescherming voor
bosbouw
praktische oplossing
als er geen hoofdbescherming nodig is
gazen gelaatsscherm

combinatie van oog- en gehoorbescherming
praktische oplossing als er geen hoofdbescherming nodig is
polycarbonaat scherm

D360068

D360095

GELAATSSCHERM
VIZIER RVS

GELAATSSCHERM
COMCI G500

HELMADAPTER
BEVESTIGINGSKIT V5

•

•

•

vervangvizier inox gaas voor G500

D360088

vervangvizier polycarbonaat voor G500

D360087

voor gelaatsscherm

D360094

GELAATSSCHERM
PERFORMA NOVA CLEAR PC

•

met flip-up systeem

D363065
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GELAATSBESCHERMING

LASSCHERM
LASSCHERM
SHELLFO

LASSCHERM
PROTA SHELL BABY

•
•

•
•

in vulkanfiber
glas 90 x 110 mm

•

D363050

in vulkanfiber
met verstelbaar
hoofdharnas
glas 50 x 108 mm

D363051

ACCESSOIRES
SHELLFO

ACCESSOIRES
PROTA SHELL BABY

SPATGLAS
(10 ST)

90 x 110 mm

WIT

E382833-090110

SPATGLAS
(10 ST)

50 x 108 mm

WIT

E382833-050108

LASGLAS
(5 ST)

90 x 110 mm

DIN9

E382836-090110-09

LASGLAS
(5 ST)

50 x 108 mm

DIN9

E382836-050108-09

LASGLAS
(5 ST)

90 x 110 mm

DIN10

E382836-090110-10

LASGLAS
(5 ST)

50 x 108 mm

DIN10

E382836-050108-10

LASGLAS
(5 ST)

90 x 110 mm

DIN11

E382836-090110-11

LASGLAS
(5 ST)

50 x 108 mm

DIN11

E382836-050108-11

AUTOMATISCH LASSCHERM
TIGER

AUTOMATISCH LASSCHERM
JAGUAR

•

•

•
•
•

lasscherm geschikt
voor MMA, MIG/MAG
en TIG
kan ook voor slijpwerken
licht en comfortabel
altijd handenvrij
werken

•
•
•

E302285

E302271

ACCESSOIRES
TIGER
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automatische laskap voor
MMA, MIG/MAG en TIG
verduisteringsfilter 		
automatisch en instelbaar
donker/licht vertraging 		
regelbaar
aangedreven door zonnecel

ACCESSOIRES
JAGUAR

GLASKIT +ZEN
(1 ST)

51 x 107 mm

E302282

BESCHERMGLAS
(2 ST)

90 x 110 mm

E302268

GLASBEVEILIGINGSKIT
(2 ST)

134 x 114 mm

E302283

GELAATSBESCHERMING

HONEYWELL North Primair
PA800 Lashelm*

Blaas nieuw leven in de veiligheid voor lassers
13

*Voor motoraangedreven luchtkappen zie
pagina 32, hoofdstuk adembescherming.
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OOGBESCHERMING

VOORTDUREND HELDER ZICHT. LANGER. VEILIGER.

HONEYWELL HYDROSHIELD®
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Hoe kiest u de juiste oogbescherming?
Waarom?

Tijdens werkzaamheden worden we geregeld of constant aan risico’s blootgesteld, die korte- of langdurige
letsels of uiteindelijk zelfs blindheid kunnen veroorzaken.

Wat zijn mogelijke risico’s?

•
•
•
•
•

In een stoffige omgeving werken.
Rondvliegende objecten zoals steenpuin, gensters, zand, metaal, …
Spatten of nevels van chemische stoffen.
Diverse stralingen zoals laser, UV, infrarood of lasvlam.
Hoge temperatuur door lassen, heet metaal, hete vloeistoffen.

Welke zaken zijn belangrijk bij de keuze van de PBM voor oogbescherming?

•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal van de PBM: polycarbonaat, acetaat, CR39, ...
PBM aangepast aan het uit te voeren werk: antikras, afgesloten, …
Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker: verstelbare veren, verstelbare neusbrug, ...
Omgevingsfactoren zoals indoor of outdoor, luchtvochtigheid, ...
De compatibiliteit met eigen bril: overzetbril.
Veiligheidsbril op sterkte: verziend, bijziend, bifocaal, multifocaal.
De compatibiliteit met andere PBM: oor, adem, hoofd, ...
…

Normeringen voor oogbescherming
•
•
•
•
•
•
•
•
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EN166 : Persoonlijke oogbescherming
EN167 : Optische testmethodes voor persoonlijke oogbescherming
EN168 : Niet-optische testmethodes voor persoonlijke oogbescherming
EN169 : Lasfilters
EN170 : UV filters
EN172 : Zonlichtfilters
EN379 : Automatische lasfilters
EN1731 : Oog- en gelaatsbescherming door gaas / raster
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OOGBESCHERMING

VEILIGHEIDSBRIL INDOOR
VEILIGHEIDSBRIL
BRAVA

VEILIGHEIDSBRIL
A700

•
•
•

•
•
•
•

uit 1 stuk polycarbonaat
UV400
krasbestendig

D361824

uit polycarbonaat
economisch en stijlvol
zonder rand
per blister of per doos van 10 stuks

1 stuk
D360157
10 stuks D360158

VEILIGHEIDSBRIL
SECUREFIT 100

VEILIGHEIDSBRIL
SECUREFIT 200

ROBUUSTE VEILIGHEIDSBRIL
SECUREFIT 600

•

•
•

•
•

•
•

plat ontwerp voor combinatie met
oorkappen
super lichtgewicht
5 stuks

D360093

•

met scotchgard anti-condens
plat ontwerp voor combinatie met
oorkappen
super lichtgewicht

D360091

•

D360090

VEILIGHEIDSBRIL
SP1000

VEILIGHEIDSBRIL
AVATAR ZWART

•
•
•

•
•
•

voor bescherming bij hoge stofbelasting
geleverd met veren en neopreenband
anti-condens aan de binnenkant

D360150
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met scotchgard anti-condens coating
plat ontwerp voor combinatie met
oorkappen
foampacking voor stofrijke omgeving

hydroshield coating tegen dampaanslag
regelbare veren, zachte neusbrug
zwarte montuur

D363505

OOGBESCHERMING

VEILIGHEIDSBRIL OUTDOOR
VEILIGHEIDSBRIL
BRAVA FUME

VEILIGHEIDSBRIL
SECUREFIT 600

• uit 1 stuk polycarbonaat
• UV400
• krasbestendig
ANTI-CONDENS VAN NU

•

Ongeacht de industrie, toepassing of omgeving,
is het aandampen van lenzen de nummer één uitdaging
waar gebruikers van veiligheidsbrillen tijdens hun werk
mee te maken krijgen. Beslagen lenzen stellen werkers
bloot aan verhoogde risico’s en aanzienlijke afname van
productiviteit. Lenzen beslaan door meerdere oorzaken,
die allemaal te maken hebben met temperatuur
en vochtigheid. Wanneer er plotselinge wijzigingen van
temperatuur plaatsvindt, condenseren kleine deeltjes
met
vocht op de lens wat vaak direct leidt tot een
VEILIGHEIDSBRIL
AVATAR
wazig-witte condens. De meest voorkomende oorzaken
van het beslaan van lenzen zijn:

De HydroShield anti-condenslenscoating met
dubbele werking levert een 20X langer durende
anti-condenswerking - zelfs na vergevorderde
slijtage en herhaald reinigen - en biedt een 2X betere
krasbestendigheid* dan de huidige anti-condenscoa
De werking van HydroShield is gebaseerd
op onafhankelijke laboratoriumtesten indien vergelek
met gemiddelde testresultaten van andere Honeywel
producten met anti-condenscoating krachtens de
EN166 en EN168 testnormen.
VEILIGHEIDSBRIL
AVATAR
• Permanent op de lens aangebracht

D360089

D361823

•

hydroshield coating tegen dampaanslag

•

zwarte montuur

met polariserende lenzen voor extra bescherming
tegen uv-stralen

regelbare veren,
zachte neusbrug
•• Overgang
van warme
naar koude omgevingen

• Fysieke activiteit en inspanning
•D363506
Het werken met materialen die van temperatuur
veranderen

•
•
•
•

ANTI-CONDENS OPNIEUW ONTWORPEN

hydroshield coating tegen dampaanslag
• Meer
180
seconden totaal condensvrij
regelbare
veren,dan
zachte
neusbrug
verhoogd
contrast
• Geen onderhoud
zwarte montuur en amberkleurige lens

D363507

• Omgevings- en weerscondities

* Vergelijkende test van de levensduur van de lens met de Bayer Abrasion
Test methode kan variëren naargelang de omgeving en de toepassing.

Honeywell HydroShield® Anti-condenscoating

De HydroShield anti-condenscoating
is permanent gehecht aan de lens
en biedt een dubbele werking die
de lens tot 20X langer helder houdt
dan bij de huidige coating.
17

Hydrofiele werking

Waterafstotende werking

Vocht wordt opgenomen
door de lens.

Water wordt tot druppels
gevormd en naar de zijkanten
van de lens geweerd.
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OOGBESCHERMING

VEILIGHEIDSBRIL INDOOR/OUTDOOR
VEILIGHEIDSBRIL
FUJI2 GRADIENT

•
•
•
•

met indoor/outdoor
polycarbonaat lens
soepele uiteinden en PVC neus
UV400 en krasbestendig

D3615471

LASBRIL
LASBRIL
PACAYA T5

LASBRIL
AMIGO

•
•

•
•

uit 1 stuk polycarbonaat
tint05

D361548

met opklapbare glazen
tint05

D363055

RUIMTEZICHTBRIL
RUIMTEZICHTBRIL
LG20

RUIMTEZICHTBRIL
V-MAXX

•
•
•

•

acetaat
chemische bescherming
indirecte ventilatie

•

directe en indirecte
ventilatie
pivoterende hoofdband

D363043

D360161

RUIMTEZICHTBRIL
GALERAS

RUIMTEZICHTBRIL
DURAMAXX

•
•
•
•

•
•
•
•
•

polycarbonaat
indirecte ventilatie
scherm met anti-reflex
breed panoramisch zichtveld

D361656

18

polycarbonaat
indirecte ventilatie
zacht elastomeer met hoog comfort
breed panoramisch zichtveld
modern en ergonomisch ontwerp

D360166

OOGBESCHERMING

OVERZETBRIL
OVERZETBRIL
HEKLA2

OVERZETBRIL
AVATAR OTG

OVERZETBRIL
SECUREFIT 3700

•

•
•
•

•
•

uit 1 stuk in polycarbonaat

D361532

lichtgewicht
polycarbonaat/TPU
ergonomisch en aanpasbaar

met scotchgard anti-condens coating
limoengroene veren

D360092

D360177-ZW

VEILIGHEIDSBRIL OP STERKTE
VEILIGHEIDSBRIL OP STERKTE
OPTISCHE BRIL

•
•
•
•

anti-damp
anti-kras
verstelbare oorveren
incl. etui

+1
+1,5
+2
+2,5
+3
+3,5

D362907-1.00
D362907-1.50
D362907-2.00
D362907-2.50
D362907-3.00
D362907-3.50

Ontdek hier de Avatar
RX, de brillen op maat
van Honeywell
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Hoe kiest u de juiste gehoorbescherming?
Waarom?

Bij blootstelling aan extreem hoog/luid geluid bestaat er kans op gedeeltelijk of volledig gehoorverlies. Ook
tinnitus (of oorsuizen) is een vaak voorkomend gevolg van langdurige blootstelling aan extreme geluiden. Deze
problemen kunnen op hun beurt gevolgen hebben zoals isolement, stress en vermoeidheid. Gehoorschade is
onomkeerbaar.

Wat zijn mogelijke risico’s?

•
•
•
•
•

Werken met luidruchtig gereedschap/machines met letsel tot gevolg.
Werken in een luide productieomgeving met productietafels, -lijnen
Concert met luide muziek
Luide knal schietstand of jacht
…

Welke zaken zijn belangrijk bij de keuze van de PBM voor gehoorbescherming?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het geluidsniveau (het aantal decibels): oorbescherming is aangeraden vanaf 80 dB en verplicht vanaf 85 dB.
Soort geluid: aanhoudend, pulserend, hoog, laag, onderbrekend, fluctuerend, ...
Nood aan comfort: langdurig gebruik vraagt om meer comfort.
Makkelijk te gebruiken.
Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker (otoplastieken).
Communicatie met collega's.
Gebruiksfrequentie: wegwerp, herbruikbaar, met koord, ...
De compatibiliteit met andere PBM: oorkap met helmbevestiging.
…

Normeringen voor gehoorbescherming
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EN352 : Veiligheidseisen en testmethodes
EN352-1 : Gehoorkappen
EN352-2 : Oordoppen
EN352-3 : Oorkappen met helmbevestiging
EN352-4 : Oorkappen met bescherming naargelang niveau van het geluid
EN352-6 : Oorkappen met een audio ingang
EN458 : Aanbeveling over selectie, gebruik, verzorging en onderhoud van het PBM.
De SNR-waarde (Single Number Rating) van een product geeft de gemiddelde demping voor het mendelijke gehoor weer.
Een SNR-waarde van 28 dB zorgt er bijvoorbeeld voor dat een geluidsniveau van 100 dB tot 72 dB wordt gedempt.
De HML-waarden geven weer hoe hoog de geluidsdemping is in drie frequentiegebieden: H = Hoog (tussen 2.000 en 8.000
Hz), M = Medium (tussen 1.000 en 2.000 Hz) en L = Laag (tussen 125 en 1.000 Hz).
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GEHOORBESCHERMING

OORDOPPEN
WEGWERP OORDOPPEN
CONIC ROOD

WEGWERP OORDOPPEN
EAR CLASSIC

•
•
•

•

PU
rood
snr36

10 paar		
200 paar		
500 paar		

•
D361503
D361512
D361513

polymeer traagschuim met goede akoestische eigenschappen
snr28

250 paar		

D360060

WEGWERP OORDOPPEN
HL MAX

WEGWERP OORDOPPEN
HL400

•
•
•
•

•
•

verbeterde vorm voor comfort en gemakkelijk in te brengen
gladde, vuilafstotende coating voorkomt ophoping van vuil
verkrijgbaar in voorgevulde canister met 400 paar voor dispenser
snr37

200 paar apart verpakt

dispenser AM (anti microbiaal)
met 400 paar oordoppen MAX

400 paar in canister

D360173

Dispenser met 400 paar

WEGWERP OORDOPPEN
HL MAX

•
•
•
•

met koordje
verbeterde vorm voor comfort en gemakkelijk in te brengen
gladde, vuilafstotende coating voorkomt ophoping van vuil
snr37

100 paar		
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D360172

D360175

D360174

GEHOORBESCHERMING

HERBRUIKBARE OORDOPPEN
CONICAP

•
•

hoofdbeugel met vervangbare PU oordoppen
snr28

D361506

•
•

vervangdop voor hoofdbeugel conicap
zakje van 10 paar

D361505

HERBRUIKBARE OORDOPPEN
CONICFIT

HERBRUIKBARE OORDOPPEN
CONIC DE

•
•

•
•

zakje met 10 paar oordoppen
snr32

•
•

D361508

met detecteerbare componenten
9 paar in zakverpakking en 1
paar in opbergdoosje
geschikt voor voedingsindustrie
snr36

D3615021

ELEKTRONISCHE OORDOPPEN
ELEKTRONISCHE OORDOPPEN
FREE

ELEKTRONISCHE OORDOPPEN
PRO 2.0

•
•
•
•
•

•
•

volledig draadloos (bluetooth 5.0)
beschermt volgens de EN352, snr29dB, max output van 79 dB
geluidsisolerende microfoon voor heldere gesprekken
batterijduur van 7 uur en 14 uur extra met oplaadetui
geleverd met 3 paar ISOtunes TRILOGY schuimoordopjes, 3
paar siliconen oordopjes met dubbele flens, USB-C kabel en
draagbaar oplaadetui

D360074

•
•
•
•
•

met comfortabele oorhaken
beschermt volgens de EN352, snr
36dB, safemax output van 79 dB
geluidsisolerende microfoon voor
heldere gesprekken
bluetooth 5.0
AptX high definition audio
batterijduur van meer dan 16 uur
geleverd met 4 paar ISOtunes
TRILOGY schuimoordopjes, 1 paar
siliconen oordopjes, USB kabel, 2
kabelbeheerclips, 1 krokodillenklem
en opbergkoffer

D360076
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OORKAPPEN
OORKAPPEN
VERISHIELD

•
•
•
•

2

1

met diëlektrische hoofdband
memory foam oorkussen
airflow technology
robuust design
TYPE

LEVEL

1

VS110D

LOW

snr31

D360139

2

VS120D

MID

snr32

D360140

3

VS120DHV

MID

snr32

D360143

4

VS130D

HIGH

snr36

D360141

3

4

OORKAPPEN
SPA3BL

•

snr23

D3615271

OORKAPPEN
OPTIME

•
•

met hoofdband
hoog comfort bij langdurig dragen

1

OPTIME 1

snr27

364395

2

OPTIME 2

snr31

364396

3

OPTIME 3

snr35

D360057
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1

3

2

GEHOORBESCHERMING

OORKAPPEN HELMBEVESTIGING
OORKAPPEN MET HELMADAPTER
SUZUKA 2
•

OORKAPPEN MET HELMADAPTER
OPTIME

snr24

•

D3615251

snr30

D360056

OORKAPPEN RADIO & COMMUNICATIE
OORKAPPEN MET BLUETOOTH
LINK

OORKAPPEN MET RADIO
SYNC RADIO DIGITAL

OORKAPPEN MET RADIO EN BLUETOOTH
SYNC WIRELESS ELECTO

•
•

•

•

•
•
•

met hoofdband
beschermt volgens de EN352, snr 30
dB, safemax output van 79 dB
Bluetooth 4.2, geluidsisolerende
microfoon voor heldere gesprekken
gebruiksduur tot 14 uur met oplaadbare lithium batterij
geleverd met oplaadbare lithium
batterij en micro-USB oplaadsnoer

•
•

met hoofdband digitale FM/AM met
10 programmeerbare radiostations
LCD-display
3,5mm aux input

D360131

•

met hoofdband digitale FM/AM met 10
programmeerbare radiostations.
4.1 Bluetooth connectie

D360135

D360075
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Hoe kiest u de juiste ademhalingsbescherming?
Waarom?

Bij werken in een vervuilde lucht ademen we schadelijke stoffen in die op lange termijn onomkeerbare longschade kunnen
aanrichten. Andere (giftige) gassen en dampen kunnen bij hogere of minder hoge concentratie bedwelming of vergiftiging
veroorzaken.

Wat zijn mogelijke risico’s?

•
•
•
•
•
•

Boren, breken of slijpen in steen en beton, vrijkomen van (kwartz)stof
Verwijderen van asbest, rondvliegende vezels
Gebruik van pesticiden, giftige dampwolken
Verspuiten van verf of vernis
Lassen van metalen, rook ophoping
…

Welke zaken zijn belangrijk bij de keuze van de PBM voor adembescherming?

•
•
•
•
•
•
•

Het risico waarmee men in contact komt: stof, gas of damp of een combinatie.
Gebruiksfrequentie: sporadisch tot voortdurend gebruik, verplicht weg te gooien bvb asbest (wegwerpmaskers), ...
Nood aan comfort: herbruikbaar masker is comfortabeler bij langdurig gebruik.
Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker.
De compatibiliteit met andere PBM.
Gebruikscomfort bij fysiek intensieve werkzaamheden.
…

Normeringen voor adembescherming
•
•
•
•
•
•
•
•

EN149 : Filter gelaatstukken
EN140 : Halfgelaats- en kwartmaskers
EN136 : Volgelaatsmaskers
EN143 : Deeltjesfilters
EN14387 : Gas- en combinatiefilters
EN405 : Filter gelaatstukken uitgerust met kleppen gas- of combinatiefilters
EN148-1 : Standaard schroefaansluiting
EN12941 : Aangedreven ademhalingsapparaten

Fijne deeltjes/ aërosolenfilters
•
FFP1: Bescherming tegen niet giftige stoffen en/of aërosolen op waterbasis.
•
FFP2: Bescherming tegen solide aërosolen en/of vloeistoffen die als licht giftig of irriterend beschouwd kunnen worden.
•
FFP3: Bescherming tegen toxisch vaste en/of vloeibare aërosolen
Gas- en dampfilters
•
A: Tegen gassen en organische dampen waarvan het kookpunt >65°c
•
AX: Tegen gassen en organische dampen waarvan het kookpunt < of = 65°c
•
B: Tegen gassen en anorganische dampen
•
E: Tegen zwaveloxide en bepaalde zuren, gassen en dampen
•
K: Tegen ammoniak en bepaalde aminoderivaten
•
HG: Tegen kwikdampen

27
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WEGWERPMASKERS - FFP2
WEGWERPMASKER FFP2
M1202BHC

WEGWERPMASKER FFP2
M1200

•
•

•

met verticale plooi, zonder ventiel
doos van 30 stuks

Wit
Zwart

D361618-WIT
D361618-ZW

voorgevormde cup zonder ventiel

Doos van 20 stuks D361563

WEGWERPMASKER FFP2
M1200VBC

WEGWERPMASKER FFP2
M1200V

•

•

met verticale plooi, met ventiel

voorgevormde cup met ventiel

Doos van 10 stuks D361619

Doos van 10 stuks D361564
Blister van 2 stuks D361571

WEGWERPMASKER FFP2
AURA 9322+

WEGWERPMASKER FFP2
AURA 9320

•

•

opvouwbaar, comfortabel masker met ventiel

Doos van 10 stuks D360028
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opvouwbaar, comfortabel masker zonder ventiel

Doos van 20 stuks D360026

ADEMBESCHERMING

WEGWERPMASKERS - FFP3
WEGWERPMASKER FFP3
M1300V

•

voorgevormde cup met ventiel

Doos van 5 stuks		
Blister van 2 stuks		

D361565
D361572

WEGWERPMASKER FFP3
AURA 9332+

WEGWERPMASKER FFP3
SUPER ONE 3208

•

•

opvouwbaar masker met ventiel

Doos van 10 stuks D360039

voorgevormde cup met ventiel

Doos van 20 stuks D360405

WEGWERPMASKERS - VLAMVERTRAGEND
WEGWERPMASKER FFP2
9925

WEGWERPMASKER FFP2
M2FP2VPLW

WEGWERPMASKER FFP3
M1304VW

•
•

•
•
•
•

•
•

•

robuust schelp- en cupdesign
brandvertragend buitenoppervlak,
kan gebruikt worden om te lassen
3M coolflowventiel

Doos van 10 stuks D386039
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voorgevormde cup met uitademventiel
met actieve kool tegen organische dampen
optionele dolomietstof test
brandvertragend buitenoppervlak, kan
gebruikt worden om te lassen

opvouwbaar met uitademventiel
met actieve kool tegen organische
dampen

Doos van 10 stuks D361592

Blister van 2 stuks E396518
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HERBRUIKBARE MASKERS EN FILTERS
HALFGELAATSMASKER
HM50051PSS

HALFGELAATSMASKER
HM50055PSS

HALFGELAATSMASKER
HM50059PSS

•

•

•

•

ademhalingskit voor bescherming
tegen alle types stof
halfgelaat HM500 + 2x filter FFP3

•

ademhalingskit voor bescherming
tegen verf en vernis
halfgelaat HM500 + 2x filter A2P3

•

ademhalingskit voor bescherming
tegen chemicaliën
halfgelaat HM500 + 2x filter ABEK1P3

D360418

D360419

D360420

VERVANGFILTER
P3

VERVANGFILTER
A2P3

VERVANGFILTER
ABEK1P3

•
•

•
•

•
•

voor halfgelaat HM500
bescherming tegen alle soorten
stof

Doos met 2 paar		

D360552

voor halfgelaat HM500
bescherming tegen organische
gassen en dampen (verf, vernis, ...)
met extra FFP3-filter

Doos met 4 paar		

D360549

voor halfgelaat HM500
bescherming tegen anorganische
gassen en dampen (zuren, ammoniak,
...) met extra FFP3-filter

Doos met 4 paar		

HALFGELAATSMASKER A1P2
4251+

HALFGELAATSMASKER ABEK1P3
4279+

•
•

•
•

onderhoudsvrij
bescherming tegen organische
gassen en dampen (verf, vernis,
...) en extra FFP2 stoffilter

D360009

30

onderhoudsvrij
bescherming tegen organische
en anorganische gassen en
dampen (zuren, ammoniak, ...) en
extra FFP3 stoffilter

D360012

D360554

ADEMBESCHERMING

HERBRUIKBARE MASKERS EN FILTERS
VOLGELAATSMASKER
6000

HALFGELAATSMASKER
6000

•

•
•

•
•

siliconen gezichtsafsluiting voor
meer comfort
grote lens voor breed gezichtsveld
bajonet aansluiting voor groot
assortiment filters

6700

S*

D360044-S

6800

M

D360044-M

6900

L*

D360044-L

lichtgewicht elastomeer
bajonet aansluiting voor
groot assortiment filters

6100

S*

D360043-S

6200

M

D360043-M

6300

L*

D360043-L

*Enkel maat M is standaard op voorraad.

*Enkel maat M is standaard op voorraad.

FILTER A2
6055

FILTER ABEK1
6059

•

•

•

bescherming tegen organische gassen
en dampen (verf, vernis, ...)
voor maskers 6000 reeks

Doos van 4 paar

D360021

•

bescherming tegen anorganische gassen en
dampen (zuren, ammoniak, ...)
voor maskers 6000 reeks

Doos van 4 paar

D360017

VOORFILTER
5925 - 5935

VOORFILTERHOUDER
501

•

•

doos met 10 paar
5925

FFP2R

D360018

5935

FFP3R

D360023

voor filters van 5000 reeks

Doos van 1 paar		

D360019

STOFFILTER MET BAJONET
6000

•
•

31

voor 3M halfgelaat en volgelaat 6000 reeks
doos met 20 stuks
P2R 2125

FFP2

D360035

P3R 2135

FFP3

D360037
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HERBRUIKBARE MASKERS EN FILTERS
VOLGELAATSMASKER
N5400

HALFGELAATSMASKER
N7700

•
•
•

•
•

voor enkele filter
silicone, klasse 2
RD40 schroefdraad aansluiting

•

D3632251

voor enkele filter
bestaat uit comfortabele
silicone
RD40 schroefdraad aansluiting

M
L

D363221
D363220

FILTER A2P3
ALU RD40

FILTER ABEK2P3
ALU RD40

FILTER P3
PVC RD40

•
•
•

•
•
•

•

voor halfgelaat N7700 en volgelaat N5400
RD40 schroefdraad aansluiting
bescherming tegen organische gassen
en dampen (verf, vernis, ...) met extra
FFP3-filter

D363231

voor halfgelaat N7700 en volgelaat N5400
RD40 schroefdraad aansluiting
bescherming tegen anorganische gassen
en dampen (zuren ,ammoniak, ...) met
extra FFP3-filter

D363234

•
•

voor halfgelaat N7700 en volgelaat
N5400
RD40 schroefdraad aansluiting
bescherming tegen alle soorten stof

D360410

MOTORAANGEDREVEN ADEMBESCHERMING - LUCHTKAPPEN
LUCHTKAP GELAATSSCHERM
JUNIOR AVL

HELM MET GELAATSSCHERM
PA900

LASHELM
PA810

•

•
•

•
•

in combinatie te gebruiken met PA500
en PA700

D363068
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met luchttoevoer
in combinatie te gebruiken met PA500
en PA700

D360340

met luchttoevoer
in combinatie te gebruiken met PA500
en PA700

D360341

ADEMBESCHERMING

MOTORAANGEDREVEN ADEMBESCHERMING - MOTOREN
ADEMHALINGSAPPARAAT PA500
PA501DEU

ADEMHALINGSAPPARAAT PA700
PA701DEU

•
•
•

•
•
•

enkel in combinatie met een FFP3 filter
bescherming tegen stof en aerosolen
verscheidene mogelijkheden in luchtkappen

D360349

te combineren met A2 , ABEK1 en FFP3 filters
bescherming tegen gassen, dampen en stof
verscheidene mogelijkheden in luchtkappen

D360348

MOTORAANGEDREVEN ADEMBESCHERMING - FILTERS EN TOEBEHOREN
FILTER P3R
PA5P

FILTER P3R
PA7P

•

•
•

voor ademhalingstoestel PA500

Doos van 5 stuks

D360344

voor ademhalingstoestel PA700
optionele cover D360555

Doos van 5 stuks

FILTER A2P3
PA7A2P

FILTER ABEK1P3
PA7ABEK1P

•
•

•
•

•

voor ademhalingstoestel PA700
bescherming tegen organische
gassen en dampen
optionele cover D360556

Doos van 4 stuks

D360346

PA900

Doos van 5 stuks		
Doos van 100 stuks		
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voor ademhalingstoestel PA700
bescherming tegen anorganische
gassen en dampen
optionele cover D360556

Doos van 4 stuks

WEGTREKRUITJES

JUNIOR A-VL

•

BESCHERMHOES
PA828
D360557

•
•

D363069

D360342

D360345

brandwerend
voor slangen PA031/PA036

D360347

ADEMHALINGSSLANG

•

voor luchtkappen

PA031

86 cm

D360343-086

PA036 120 cm

D360343-120
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Hoe kiest u de juiste wegwerpkledij?
Waarom?

Het biedt de drager bescherming tegen vervuiling van de kledij. Het voorkomt ook schade aan de kledij of verwonding op korte
of lange termijn aan het lichaam.

Wat zijn mogelijke risico’s?

•
•
•
•
•

Verfspuiten in cabine.
Werken in labo met chemische producten
In contact komen met besmettelijke of toxische stoffen, asbest, ...
Werken in een afgesloten ruimte met nevel of dampen.
…

Welke zaken zijn belangrijk bij de keuze van de PBM voor wegwerpkledij?

•
•
•
•
•
•
•

Het risico waarmee men in contact komt: stof, gas, damp, vloeistoffen of een combinatie.
Omgevingsfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, ...
Gebruiksfrequentie
Duur van de blootstelling aan en contactafstand van het risico.
Omgevingsfactoren: bij sterke vervuiling moet de PBM regelmatiger vervangen worden.
Kwaliteit van het product: in ruigere omgeving is een sterkere kwaliteit nodig om scheuren te vermijden.
...

Normeringen voor wegwerpkledij
•
•
•
•
•
•
•
•

35

EN14126 : Bescherming tegen besmettelijke stoffen
EN13034 type 6(b) : Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
EN ISO 13982-1 type 5(b) : Bescherming tegen vaste deeltjes
EN14605 : Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
Type 3: vloeistofdicht
Type 4: neveldicht
EN ISO 27065: Bescherming voor vloeibare pesticiden
EN1073-2 : Bescherming tegen radioactieve deeltjes
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WEGWERP OVERALL
WEGWERP OVERALL MET KAP
MUTEX 2

WEGWERP OVERALL MET KAP
DT215

WEGWERP OVERALL MET KAP
PO106

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

witte non-woven 69 gr/m²
polypropyleen laminaat met microporeuze film
type 5b en 6b
ergonomisch en comfortabel
getapete naden
verkrijgbaar in de maten S - 3XL
individueel verpakt
doos van 25 stuks

D360503-S t.e.m. 3XL

36

•
•
•
•
M
L
2XL
3XL

witte non-woven 50 gr/m² 100%
SMS
type 5 en 6
verkrijgbaar in de maten M - 3XL
individueel verpakt
doos van 50 stuks
E3963802
E3963803
E3963804
E3963805

•
•
•

witte non-woven 30 gr/m² polypropyleen
verkrijgbaar in de maten M - 3XL
individueel verpakt
doos van 50 stuks

E396295-WIT-M t.e.m. 2XL

WEGWERPKLEDIJ

OVERSCHOENEN
WEGWERP OVERTREKLAARZEN
DT111

WEGWERP OVERSCHOENEN
SURCHPE

WEGWERP OVERSCHOENEN
SURCHPLUS

•

•
•

•

•
•
•

witte non-woven 63 gr/m² polypropyleen
laminaat met microporeuze film
één maat
zakje met 10 paar

blauw polyethyleen 30 micron
zakje met 50 paar

D362056

D362059

•
•

witte non-woven 8,8 gr/m² polypropyleen
zool van blauwe waterdichte polyethyleen 120 micron
zakje met 50 paar

D362058

HAARKAPJE
WEGWERP HAARKAPJES
P0110

•
•
•
•

non-woven 14 gr/m² polypropyleen
wit of blauw
één maat
doos van 100 stuks

D362051-BL
D362051-WIT

BAARD-/KINMASKER
PO115

•
•
•
•

non-woven 10 g/m² polypropyleen
wit
één maat
doos van 100 stuks

Verwijder je binnenkort asbest?
Bekijk hier welke PBM's je nodig hebt.

D362052
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Hoe kiest u de juiste handbescherming?
Waarom?

Bij handelingen tijdens werkzaamheden worden de handen blootgesteld aan verschillende gevaren met ernstige letsels,
chronische huidaandoening en/of het verlies van vingers of hand tot gevolg.

Wat zijn mogelijke risico’s?

•
•
•
•
•

Snijwonden door glas, scherpe randen, metaal bramen, …
Brandwonden door lassen, warme voorwerpen, omgeving, …
Huidirritatie door aanraking van chemisch product
Klamme handen door koude, regen, …
…

Welke zaken zijn belangrijk bij de keuze van de PBM voor handbescherming?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bescherming tegen chemische producten: nitril, latex vinyl, …
Nood aan snijbestendige handschoenen: snijklasse A, B, C, D, E of F.
Goede grip bij verschillende oppervlakken: droog, nat, olieachtig, vettig, vuil, …
Bescherming bij koude en/of hitte.
Comfort bij langdurig gebruik.
Aanpasbaarheid van de PBM per individu.
Nood aan de mogelijkheid om een scherm te bedienen: touchscreenfunctie.
Het belang van vingergevoeligheid: hogere gauge is meer vingergevoeligheid.
…

Normeringen voor handbescherming
•
•

•
•
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EN420:2003 : Algemene eisen
EN388:2016 : Bescherming tegen mechanische en fysische risico’s
Snijklasse

Snijrisico

A

Laag

B

Medium

C+D

Hoog

E+F

Extra hoog tot max.

•
•
•
•
•
•

EN511:2006 : Bescherming tegen koude			
Thermische resistentie van de handschoen bij contact met koud object
van niveau 0 tot en met 4, met 0 als laagste niveau en 4 als hoogste.
EN407:2004 : Bescherming tegen warmte
Niveau

Contacttemperatuur

Tijd tot pijngrens

1

100°C

≥ 15 s

2

250°C

≥ 15 s

3

350°C

≥ 15 s

4

500°C

≥ 15 s

•

EN12477:2001 : Beschermende handschoen voor laswerken
EN374-1:2016 : Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
EN374-5:2016 : Bescherming tegen micro-organismen
EN ISO 10819:2013 : bescherming tegen mechanische
trillingen
EN1149 : Bescherming tegen elektrostatische eigenschappen
(kleding en handschoenen)
EN16350:2014 : Bescherming tegen elektrostatische eigenschappen in ATEX omgeving.
Gauge is het aantal steken per inch. Hoe hoger het aantal
steken (gauge) hoe fijner de handschoen en hoe beter het
gevoel aan de vingers.
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ALGEMENE BESCHERMING - NITRIL COATING
NYLON HANDSCHOENEN
580
•
•
•
•
•
•
•

met microfoam nitril coating
gauge 15
contacthitte niveau 2
verkrijgbaar in de maten 5 - 12
montage, magazijn, construct, logistiek, auto-industrie, …
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/4131X + EN407:2004 X2XXXX

D3606252-M6 t.e.m. M12

GLYCEROL/GLYCOSE HANDSCHOENEN
ENVI-3304
•
•
•
•
•
•
•
•

met microfoam coating
gauge 15
contacthitte niveau 1
duurzame handschoen met touchscreen vingertoppen
verkrijgbaar in de maten 5 - 12
montage, magazijn, construct, logistiek, auto-industrie,
openbare werken, …
pak = 6 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/4121X + EN407:2004 X2XXXX

D360680-M05 t.e.m. M11
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ALGEMENE BESCHERMING - NITRIL COATING
NYLON HANDSCHOENEN
WG-500FLEX
•
•
•
•
•
•
•

met microfoam nitril coating
gauge 13
beschikbaar in de maten 7 - 11
ook verkrijgbaar in blauw
auto-industrie, magazijn, construct, logistiek, montage, …
pak = 12 paar, doos = 144 paar
norm: EN388/4134X

D361050-RO-M07 t.e.m. M11

SPANDEX/POLYESTER HANDSCHOENEN
WG-1855HY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

met gladde nitril coating
gauge 18
gekeurd voor voedingsindustrie
touchscreen vingertoppen
voelt als tweede huid
verkrijgbaar in de maten 6 - 11
montage, overheid, DIY, luchtvaart, auto-industrie,
magazijn, logistiek, …
pak = 12 paar, doos = 144 paar
norm: EN388/4121X + EN407:2004 X2XXXX

D361061-M06 t.e.m. M11
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ALGEMENE BESCHERMING - LATEX COATING
POLYESTER HANDSCHOENEN
APOLLON VV733
•
•
•
•
•
•
•

met latex schuim coating
gauge 13
verkrijgbaar in de maten 7 - 10
ook beschikbaar in oranje
algemene bouw, lichte werken/ industrie, logistiek en diensten, …
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/2131X

E3960922-M7 t.e.m. M10

POLYESTER/KATOENEN HANDSCHOENEN
155
•
•
•
•
•
•
•

met latex crinkle finish
gauge 10
contacthitte niveau 2
verkrijgbaar in de maten 7 - 11
algemene bouw, lichte werken/ industrie, logistiek en diensten, ...
pak = 6 paar, doos = 72 paar
norm: EN388/2142X + EN407:2004 X2XXXX

D3606311-M7 t.e.m. M10

POLYESTER/KATOENEN HANDSCHOENEN
WG-333 ROCK&STONE
•
•
•
•
•
•
•
•

met dubbele HDMLTM latexcoating
gauge 10
contacthitte niveau 2, contactkoude niveau 1
beschikbaar in de maten 7 - 11
ook verkrijgbaar met volledige coating (WG-333+)
landbouw, bouw, openbare werken, DIY, tuinbouw, …
pak = 12 paar, doos = 144 paar
norm: EN388/3X42B + EN407:2004 X2XXXX + EN511:2006 X1X

D361054-M07 t.e.m. M11

NYLON HANDSCHOENEN
WG-318 AQUA
•
•
•
•
•
•
•

volledig met latex gecoat (behalve de pols)
gauge 13
waterdichte handschoen gekeurd voor voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 7 - 11
bouw, openbare werken, voedingsindustrie, DIY, afvalbeheer,
land- en tuinbouw, …
pak = 12 paar, doos = 144 paar
norm: EN388/3141X

D361057-M07 t.e.m. M11
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ALGEMENE BESCHERMING - PU COATING
POLYESTER HANDSCHOENEN
VE702PG
•
•
•
•
•
•
•

NYLON HANDSCHOENEN
525

met PU coating
gauge 13
verkrijgbaar in de maten 6 - 11
ook beschikbaar in wit en zwart
lichte werken, industrie, diensten, logistiek, assemblage,
magazijn, …
pak = 10 paar, doos = 240 paar
norm: EN388/3121X

•
•
•
•
•
•

met PU coating
gauge 13
verkrijgbaar in de maten 6 - 11
lichte werken, industrie, diensten, logistiek, assemblage,
magazijn, …
pak = 10 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/3131X

D3606262-M6 t.e.m. M11

E3960802-M6 t.e.m. M11

ALGEMENE BESCHERMING - KATOEN
KATOENEN/SPANDEX HANDSCHOENEN
542
•
•
•
•
•
•

niet gecoat
gauge 15
inspectie
beschikbaar in de maten 6 - 10
pak = 12 paar, doos = 100 paar
norm: EN388/0121X

D3606254-M06 t.e.m. M10

ALGEMENE BESCHERMING - SYNTHETISCH LEDER
KATOENEN HANDSCHOENEN
766
•
•
•
•

met synthetisch leder
verkrijgbaar in de maten 7 - 12
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/2121X

D3606454-M7 t.e.m. M12

NYLON HANDSCHOENEN
5116
•
•
•
•
•
•

met synthetisch leder (Guide GTX)
contacthitte niveau 1
voorgevormd, extreme grip
verkrijgbaar in de maten 6 - 13
pak = 3 paar, doos = 60 paar
norm: EN388/2111X
+ EN407:2004 X1XXXX

D360691-M06 t.e.m. M13
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ALGEMENE BESCHERMING - LEDER
GEITENLEDEREN HANDSCHOENEN
CT402BL
•
•
•
•

met katoenen rug (tropic)
verkrijgbaar in de maten 7 - 11
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/2111X

E396205-M7 t.e.m. M11

VOLNERF RUNDSLEDEREN
HANDSCHOENEN
FBN49
•
•
•
•

amerikaanse coupe
verkrijgbaar in de maten 8 - 10
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN 388/3122X

E396140-M8 t.e.m. M10

RUNDERSPLITLEDEREN
HANDSCHOENEN
193
•
•
•
•

met katoenen voering
verkrijgbaar in de maten 8 - 11
pak = 12 paar, doos = 72 paar
norm: EN 388/3133X

D3606149-M08 t.e.m. M11

GUIDE 5126
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GUIDE 313

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

TOUCHSCREEN
FUNCTIE

VERSTERKT TUSSEN
DUIM EN WIJSVINGER
SLIJTVASTE
NITRILCOATING
AAN DE PALM

ADEMEND

SNIJKLASSE D
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SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NIVEAU B
NYLON HPPE HANDSCHOENEN
308
•
•
•
•
•
•

met PU smooth finish coating
gauge 15
verkrijgbaar in de maten 5 - 11
verpakking, logistiek, magazijnen, lichte industrie, …
pak = 6 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/3X42B

D3606030-M05 t.e.m. M11

HPPE HANDSCHOENEN
CORESHIELD 22-7518B
•
•
•
•
•
•

met nitril micro foam coating
gauge 18
verkrijgbaar in de maten 6 - 11
industrie, constructie, metaalbouw, bouw, logistiek,
glasindustrie, …
pak = 10 paar, doos = 100 paar
norm: EN388/4X31B

D360218-M06 t.e.m. M11

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NIVEAU C
HPPE HANDSCHOENEN
CORESHIELD 237518B
•
•
•
•
•
•
•

met micro foam nitril coating
gauge 18
contacthitte niveau 1
verkrijgbaar in de maten 6 - 11
montage, magazijn, construct, logistiek,
auto-industrie, glasindustrie, …
pak = 10 paar, doos = 100 paar
norm: EN388/4X42C + EN407:2004
X1XXXX

D360219-M06 t.e.m. M11
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SPANDEX/POLYESTER HANDSCHOENEN
OPTY OP-775HY
•
•
•
•
•
•

met PU coating
gauge 18
verkrijgbaar in de maten 7 - 11
luchtvaart, auto-industrie,
glasindustrie, mechaniek, ...
pak = 12 paar, doos = 144 paar
norm: EN388/4X42C

D361059-M07 t.e.m. M11

HANDBESCHERMING

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NIVEAU D
HPPE HANDSCHOENEN
313
•
•
•
•
•
•
•

met nitril microfoam coating
gauge 18
contacthitte niveau 1
met touchscreen vingertoppen
verkrijgbaar in de maten 7 - 12
pak = 6 paar, doos = 72 paar
norm: EN388/4X42D + EN407:2004
X1XXXX

HPPE HANDSCHOENEN
CORESHIELD 24-9518B
•
•
•
•
•

met nitril microfoam coating
gauge 18
verkrijgbaar in de maten 6 - 11
pak = 10 paar, doos = 100 paar
norm: EN388/4X31D

D360220-M06 t.e.m. M11

D3606244-M07 t.e.m. M12

SPANDEX/POLYESTER
HANDSCHOENEN
WG-733
•
•
•
•
•
•
•

met latex coating
gauge 10
contacthitte niveau 2
contact koude niveau 1
verkrijgbaar in de maten 7 - 11
pak = 12 paar, doos = 144 paar
norm: EN388/3X43D + EN407:2004
X2XXXX + EN511:2006 X1X

D361060-M07 t.e.m. M11

SPECIALS
TRILLING DEMPENDE HANDSCHOENEN
8010 HP
•
•
•
•
•

synthetisch lederen handschoen met palm in PU
middenlaag met dempend schuim om trillingen op te vangen
beschikbaar in de maten 7 - 12.
pairpack: pak = 3 paar, doos = 60 paar
norm: EN388/2112X + EN ISO 10819:2013/A1:2019 TRM: 0,70 TRH: 0,57

D360676-M07 t.e.m. M12
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PRIKBESTENDIGE CPN HANDSCHOENEN
6330 CPN
•
•
•
•

met nitril coating op de knokkels en dubbele
coating aan handpalm
beschikbaar in de maten 8 - 11
pak = 6 paar, doos = 36 paar
norm: EN388:2016 4X43F + snijbeschermingsniveau F (ISO 13997) + ASTM F2878-10 25G: 8,7N

D3606430-M08 t.e.m. M11
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THERMISCHE BESCHERMING - HITTE
DUNNE GEITENDEDEREN LASHANDSCHOENEN
1230
•
•
•
•
•
•

voor TIG laswerken
manchet van rundsplitleder met katoenlaag aan
de binnenkant
kevlar naden
verkrijgbaar in de maten 7 - 12
pak = 6 paar, doos = 60 paar
norm: EN388/2111X + EN407:2020 (with flame)
411X4X + EN12477 type B

SPLITLEDEREN LASHANDSCHOENEN
3569
•
•
•
•
•

voor MIG/MAG laswerken
kevlar naden
verkrijgbaar in de maten 8 - 12
pak = 6 paar, doos = 60 paar
norm: EN388/4143X + EN407:2004 X2XXXX

D360681-M08 t.e.m. M12

D360699-M07 t.e.m. M12

THERMISCHE BESCHERMING - KOUDE
POLYESTER/ELASTAAN WINTERHANDSCHOEN
662W
•
•
•
•
•

met dubbele nitril coating
contacthitte niveau 2, contactkoude niveau 2
verkrijgbaar in de maten 8 - 12
pak = 6 paar, doos = 60 paar
Norm: EN388/4231X + EN407:2004 X2XXXX + EN511:2006 X2X

D360659-M08 t.e.m. M12

POLYESTER/ELASTAAN WINTERHANDSCHOEN
590W
•
•
•
•
•

dun, soepel en licht met vloeistofdichte latex coating
in de handpalm
hi-vis voor betere zichtbaarheid
verkrijgbaar in de maten 8 - 11
pak = 6 paar, doos = 60 paar
norm: EN388/2231X + EN407:2004 X2XXXX +
EN511:2006 X2X

D360658-M08 t.e.m. M11
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THERMISCHE BESCHERMING - KOUDE
ACRYL/SPANDEX HANDSCHOENEN
WG320 THERMO LITE
•
•
•
•
•
•

met latex coating, licht gevoerd
gauge 13
verkrijgbaar in de maten 7 - 11
bouw, openbare werken, afvalbeheer, …
pak = 12 paar, doos = 144 paar
norm: EN388/2131X + EN511:2006
X2X

D361053-M07
t.e.m. M11

ACRYL/SPANDEX HANDSCHOENEN
WG338 THERMO PLUS
•
•
•
•
•
•
•

met volledige, dubbele latex coating,
acryl gevoerd
gauge 13
voedingsgekeurd, waterdicht
verkrijgbaar in de maten 7 - 11
bouw, openbare werken, voedingsindustrie, landbouw, afvalbeheer, …
pak = 12 paar, doos = 72 paar
norm: EN388/2241X + EN511:2006
X2X

D361058-M07
t.e.m. M11

ACRYL/SPANDEX HANDSCHOENEN
WG380 THERMO
•
•
•
•
•
•
•

met latex coating, dik gevoerd
gauge 10
contact hitte niveau 2, contact
koude niveau 1
verkrijgbaar in de maten 7 - 11
bouw, openbare werken, magazijn,
logistiek, afvalbeheer, ...
pak = 12 paar, doos = 72 paar
norm: EN388/2241X + EN407:2004
X2XXXX + EN511:2006 X1X

D361055-M07
t.e.m. M11

DE WINTER
KOMT
ERAAN !
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WEGWERPHANDSCHOENEN - LATEX
LATEX HANDSCHOENEN
DEXPURE 800-21
•
•
•
•

LATEX HANDSCHOENEN
V1310

gepoederde wegwerp-		
handschoenen
verkrijgbaar in de maten S - XL
doos van 100 stuks
norm: EN374-2

D360214-S t.e.m. XL

•
•
•
•
•

gepoederde wegwerp-		
handschoenen
gekeurd voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 6/7, 7/8
en 8/9
doos van 100 stuks
norm: EN374-1 + EN374-5

E396165-M6/7 t.e.m. M8/9

LATEX HANDSCHOENEN
V1383
•
•
•
•
•
•
•

ongepoederde wegwerphandschoenen
dikte 0,25mm
gechlorineerde binnenzijde
geschikt voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 7/8, 8/9, 9/10
en 10/11
doos van 50 stuks
norm: ISO374-5 + ISO374-1 + EN455-1,
-2 en -3 medische handschoen

E396169-M07 t.e.m. M10

WEGWERPHANDSCHOENEN - VINYL
VINYL HANDSCHOENEN
V1371
•
•
•
•

gepoederde wergwerphandschoenen
geschikt voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 6/7, 7/8, 8/9 en 9/10
doos van 100 stuks

E396170-M6/7 t.e.m. M9/10
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WEGWERPHANDSCHOENEN - NITRIL
NITRIL HANDSCHOENEN
V1450B100
•
•
•
•
•

ongepoederde zwarte wegwerphandschoenen
geschikt voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 6/7, 7/8, 8/9, 9/10 en 10/11
doos van 100 stuks
norm: ISO374-5 + ISO374-1

E396113-M0607 t.e.m. M1011

NITRIL HANDSCHOENEN
DEXPURE 800-81
•
•
•
•
•

ongepoederde wegwerphandschoenen
geschikt voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten S - XL
doos van 100 stuks
norm: EN374-2

D360213-S t.e.m. XL
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NITRIL HANDSCHOENEN
V1400B100
ongepoederde blauwe wegwerphandschoenen
geschikt voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 7/8, 8/9 en 9/10
doos van 100 stuks
norm: ISO374-5 + ISO374-1

•
•
•
•
•

E396156-M6/7 t.e.m. M9/10

NITRIL HANDSCHOENEN
580NR
•
•
•
•
•
•
M9
M10

ongepoederde wegwerphandschoenen
extreme grip door visgraat motief, 0,15mm dik
geschikt voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 9/L en 10/XL
doos van 50 stuks
norm: ISO374-5 + ISO374-1
D366192-M09
D366192-M10
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VLOEISTOFBESTENDIGE HANDSCHOENEN - LATEX COATING
INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN
VE920
•
•
•
•
•
•
•

lengte 30 cm
contacthitte niveau 1
gekeurd voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 6.5, 7.5,
8.5, 9.5 en 10.5
algemene bouw, zware industrie,
mijnbouw, …
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/4121X + ISO374-5:
2016 + ISO374-1: 2016 Type A +
EN407:2004 X2XXXX

E396125-M065 t.e.m. M105

INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN
4012
•
•
•
•
•
•

natuurlijk rubber en neopreen met
antislip coating in de palm
lengte 33 cm
verkrijgbaar in de maten 7 - 10
kortstondige blootstelling aan
verven, zuren, oplosmiddelen,
dierlijk vet en olie
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/2121X + ISO374-5:
2016 + ISO374-1: 2016 Type B AKL

D3606471-M07 t.e.m. M10

VLOEISTOFBESTENDIGE HANDSCHOENEN - PVC COATING
INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN
PVC7335
•
•
•
•

lengte 35 cm
verkrijgbaar in de maat 10
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/2121X + ISO374-5:
2016 + ISO374-1 Type C

E396132

INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN
PVCC600
•
•
•
•
•

lengte 60 cm
verkrijgbaar in de maat 10
agro en tuin, mijnbouw, olie en
gas, zware industrie, …
pak = 6 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/4131X + ISO374-5:
2016 + ISO374-1:2016 Type B AKL

E396212
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VLOEISTOFBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NITRIL COATING
INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN
VE802
•
•
•
•
•
•

lengte 33 cm
gekeurd voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 6.5 - 10.5
agro en tuin, industrie, witte sector/
hygiene, …
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/4134X + ISO374-5:
2016 + ISO374-1:2016 Type A

E396200-M6.5 t.e.m. M10.5

INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN
4015
•
•
•
•
•
•

nitril handschoenen zonder drager,
zeer dun en aansluitend
lengte 30 cm
gekeurd voor de voedingsindustrie
verkrijgbaar in de maten 7 - 11
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/2001X + ISO374-5:
2016 + ISO374-1:2016 Type A

D3606181-M07 t.e.m. M11

VLOEISTOFBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NEOPREEN COATING
INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN
509 TOUTRAVO
•
•
•
•

lengte 30 cm
verkrijgbaar in de maten 6 - 10
pak = 12 paar, doos = 120 paar
norm: EN388/3110X + ISO374-5: 2016 + ISO374-1:2016 Type A

E3962181-M6/7 t.e.m. M10/11
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Hoe kiest u de juiste voetbescherming?
Waarom?

Goede schoenen zorgen voor de nodige bescherming tegen impact of penetratie van objecten, scherpe punten, vocht, warmte
of koude. Tijdens het bewegen, bezorgen ze het hele lichaam ook de nodige steun en comfort.

Wat zijn mogelijke risico’s?

•
•
•
•
•
•

Penetratie van de zool door scherp voorwerp
Knelling van de tenen door (om)vallend object
Uitglijden op gladde vloer
Natte/zweetvoeten
Pijn aan de knieën, heupen of rug
…

Welke zaken zijn belangrijk bij de keuze van de PBM voor voetbescherming?

•
•
•
•
•
•
•
•

Droge voeten: waterbestendig of waterdichte schoen (S3WR of S3). Ook bij het langdurig werken in een natte omgeving.
Ondersteuning van de enkels: hoge werkschoen.
Nood aan comfort bij zweetvoeten (3D mesh of leder).
Werkschoenen met de juiste slipweerstand: SRA, SRB of SRC.
Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker: maat, breedte, steunzolen, ...
De PBM moet chemisch resistent zijn: rubberen loopzool.
ESD (Elektro Statisch Dissipatief) of antistatische schoenen om beschadiging aan elektrische apparaten te voorkomen.
...

Normeringen voor Voetbescherming

EN ISO 20345:2011 : Schoenen met veiligheidsneus met weerstand van 200
Joules
•
SB : Basisschoen
•
S1 : Basisschoen met gesloten hiel, resistentie tegen brandstof en olie,
antistatische eigenschappen en energieopname.
•
S1P : Idem aan S1, inclusief metalen of metaal vervangende zool die weerstand biedt tegen indringen van de zool aan de kracht van 1100 Newton
•
S2 : Idem aan S1, maar met water bestendige bovenkant
•
S3 : Idem aan S2, inclusief metalen of metaal vervangende zool die weerstand biedt tegen indringen aan de kracht van 1100 Newton en geprofileerde loopzool
•
S4 : Schoen / laars uit 1 stuk, vervaardigd in pvc, pu of rubber
•
S5 : Idem aan S4, inclusief metalen of metaal vervangende zool die weerstand biedt tegen indringen aan de kracht van 1100 Newton en geprofileerde loopzool
EN ISO 20347:2012 : Schoenen zonder veiligheidsneus
•
0B : Basisschoen
•
01 : Basisschoen met gesloten hiel, resistentie tegen brandstof en olie,
antistatische eigenschappen en energieopname.
•
02 : Idem aan 01, maar met waterbestendige bovenkant
•
03 : Idem aan 02, inclusief metalen of metaal vervangende zool die weerstand biedt tegen indringen aan de kracht van 1100 Newton en geprofileerde loopzool
57

•
•

04 : Schoen / laars uit 1 stuk, vervaardigd in pvc, pu of rubber
05 : Idem aan 04, inclusief metalen of metaal vervangende zool die
weerstand biedt tegen indringen aan de kracht van 1100 Newton
en geprofileerde loopzool

Symbolen van bijzondere kenmerken van de schoen (EN20345/EN20347)
•
HI : Warmte isolerende zool (getest in zandbak op 150°C, gedurende 30 minuten
•
CI : Koude isolerende zool (getest op -17°C gedurende 30 minuten)
•
E : Energieopneming door de hak
•
WR : Water Resistent (totale weerstand tegen waterinfiltratie d.m.v.
ondoordringbaar vlies)
•
M : bescherming van de middenvoet tegen schokken
•
AN : Bescherming van de enkels
•
CR : Snijbestendige schacht
•
HRO : Beschermde zool tegen contactwarmte van 300°C gedurende 60 seconden
•
FO : Zool bestendig tegen koolwaterstoffen
•
Slipweerstand: SRA = slipweerstand op een keramische tegelvloer
met lauryl sulfate, SRB = slipweerstand op een stalen ondergrond
met glycerol, SRC = combinatie van SRA en SRB.
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VOETBESCHERMING

SCHOENEN S1
SCHOENEN S1
WINDEX

•
•
•
•

lage damesschoen met bovenkant in microfiber
ALU-SXT veiligheidsneus
wijdte 10
verkrijgbaar in de maten 35 - 42

D363873-GRWIG-M35 t.e.m. M42

SCHOENEN S1P
SCHOENEN S1P IN MESH
CADOR

SANDALEN S1P
PORTORICO

•
•
•
•
•

•

lage veiligheidsschoen met bovenkant in mesh
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 35 - 48
norm: SRC, ESD

E364733-LGR-M35 t.e.m. M48

•
•
•
•
•
•

lage veiligheidssandalen met bovenkant in volnerf
leder en kruipneus
sluiting met velcro
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
loopzool PU/PU
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
verkrijgbaar in de wijdte 11
norm: SRC

D363876-M38 t.e.m. M48

SCHOENEN S1P
PARIS

SCHOENEN S1P
BOSTON

•

•

•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen met bovenkant in geweven PU textiel
en voering in Hydro-tec
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
loopzool in EVA / TPU (+airbag)
verkrijgbaar in de maten 39 - 47
wijdte D
norm: SRC, ESD

D363647-ZWGRI-M39 t.e.m. M47
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•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen met bovenkant in geweven PU textiel
en voering in Hydro-tec
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
loopzool in EVA / TPU (+airbag)
verkrijgbaar in de maten 35 - 48
wijdte D
norm: SRC, ESD

D363645-ZWGRI-M35 t.e.m. M48

VOETBESCHERMING

SCHOENEN S1P
SCHOENEN S1P

CUBAN

•
•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber en suede
kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
loopzool PU/PU
verkrijgbaar in de maten 35 - 48
wijdte 11
norm: SRC, ESD

D363855-ZWGE-M35 t.e.m. M48

SANDALEN S1P
DAYTONA D

SCHOENEN S1P
LEMANS XD

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

lage veiligheidssandaal met bovenkant in nubuck
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
sluiting met velcro
metaalvrij
loopzool PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 39 - 48
verkrijgbaar in wijdte D en XD
norm: SRC, ESD

D363947-ZWA-M39 t.e.m. M48
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lage veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
metaalvrij
loopzool PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 39 - 48
verkrijgbaar in wijdte D en XD
norm: SRC, ESD

D363951-M39 t.e.m. M48

W W W.P R O AT
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SCHOENEN S2
SCHOENEN S2
VENEZIA

•
•
•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen met microfiber bovenkant
geen veiligheidszool
composiet veiligheidsneus
loopzool van PU/TPU
verkrijgbaar in de maten 36 - 48
wijdte 10,5
verkrijgbaar in het zwart en wit

D363847-ZW-M36 t.e.m. M48
D363847-WIT-M36 t.e.m. M48

SCHOENEN S2
SPA XD S2

•
•
•
•
•
•
•
XD

60

lage veiligheidsschoen met bovenwerk in nubuck
geen veiligheidszool
stalen veiligheidsneus
loopzool van PU / rubber
verkrijgbaar in de maten 37 - 48
wijdte XD (ook verkrijgbaar in wijdte D van 35 - 48)
ook geschikt als damesschoen
D363681-BLGR-M37 t.e.m. M48

VOETBESCHERMING

SCHOENEN S3

BALANCE BETWEEN
SAFETY AND FASHION,
WITHOUT CROSSING
ANY FRONTIERS

SCHOENEN S3
BRUSSEL

SCHOENEN S3
OSLO

•
•
•
•
•

•

lage veiligheidsschoen met lederen bovenkant met kruipneus
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU//PU
verkrijgbaar in de maten 36 - 47
norm: SRC

D363866-ZW-M36 t.e.m. M47
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•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant met
kruipneus
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU//PU
verkrijgbaar in de maten 36 - 47
norm: SRC

D363890-ZW-M36 t.e.m. M47
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SCHOENEN S3

SCHOENEN S3
BESTBOY 2

SCHOENEN S3
CADOR MID

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant met kruipneus
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 36 - 47
norm: SRC

E364734-ZW-M36 tem M47
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hoge veiligheidsschoen in synthetisch nubuck
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 35 - 48
norm: ESD, SRC

E364739-ZW-M35 t.e.m. M48

VOETBESCHERMING

SCHOENEN S3
SCHOENEN S3
MONTBRUN

SCHOENEN S3
SAULT

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen met lederen bovenkant met kruipneus
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU//PU
verkrijgbaar in de maten 39 - 48
breedte XL
norm: SRC

E396419-ZW-M39 t.e.m. M48

hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant met kruipneus
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU//PU
verkrijgbaar in de maten 39 - 48
breedte XL
norm: SRC

E396469-ZW-M39 t.e.m. M48

SCHOENEN S3 WR
HIKER

•
•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck
leder en waterdicht membraan HYDRATEC
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 36 - 47
wijdte 11
norm: SRC, WR

D363907-M36 t.e.m. M47

SCHOENEN S3
PRO-SNEAKER ZWART HOOG

SCHOENEN S3
PRO-SNEAKER ZWART LAAG

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant
kevlar veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 39 - 47
norm: SRC

D363695-ZW-M39 t.e.m. M47
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lage veiligheidsschoen met lederen bovenkant
kevlar veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 39 - 47
norm: SRC

D363694-ZW-M39 t.e.m. M47
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SCHOENEN S3
SCHOENEN S3
FUEL

SCHOENEN S3
WHEELS

•

•

•
•
•
•
•

lasschoen met bovenkant in nubuck leder en poromax
voering
kevlar veiligheidszool en carbonlight veiligheidsneus
loopzool MICHELIN PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 36 - 47
wijdte 11
norm: SRC, HRO

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck leder en
poromax voering
kevlar veiligheidszool en carbonlight veiligheidsneus
loopzool MICHELIN PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 36 - 47
wijdte 11
norm: SRC, HRO

D363906-M36 t.e.m. M47

D363905-M36 t.e.m. M47

SCHOENEN S3
WARMUP RED

SCHOENEN S3
X-H2

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen S3 met bovenkant in microfiber
kevlar veiligheidszool en aluminium veiligheidsneus
loopzool EVA/rubber
verkrijgbaar in de maten 36 - 48
wijdte 11
norm: SRC, ESD

D363902-M36 t.e.m. M48
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lage veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber
kevlar veiligheidszool en aluminium veiligheidsneus
loopzool EVA
verkrijgbaar in de maten 35 - 48
wijdte 10
norm: SRC, ESD

D363904-M35 t.e.m. M48

VOETBESCHERMING

SCHOENEN S3
SCHOENEN S3
URBAN

•
•
•
•
•

Ontdek hier de Air
Tubeless Comfort
Technology

lage veiligheidsschoen met bovenkant in fiber
kevlar veiligheidszool en aluminium veiligheidsneus
loopzool PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 36 - 47
norm: SRC, ESD

D363903-M36 t.e.m. M47

SCHOENEN S3
SPRINT MID

SCHOENEN S3
MOVE MID

•
•
•
•
•

•

hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant en kruipneus
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 35 - 49
norm: SRC, HI, CI

D360491-M35 t.e.m. M49

•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber en artico
voering
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
loopzool TPU/PU
verkrijgbaar in de maten 35 - 49
norm: SRC, HI, CI, ESD

D360493-M35 t.e.m. M49

SCHOENEN S3
LUGANO

•
•
•
•
•

lage instapperveiligheidsschoen met bovenkant in
leder
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
norm: SRC

D363854-ZW-M38 t.e.m. M48
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SCHOENEN S3
SCHOENEN S3
LAND

SCHOENEN S3
LABRADOR

•
•
•
•
•

•

lage veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck leder
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
norm: SRC

D363878-38 t.e.m. 48

•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck en kruipneus
kevlar veiligheidszoon en composiet veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
norm: SRC

D363838-38 t.e.m. 48

SCHOENEN S3
NORDIC XD

SCHOENEN S3
NESTOR XD

•
•
•
•
•

•
•

•

lage veiligheidsschoen in nubuck leder
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 37 - 49
wijdte XD (ook verkrijgbaar in wijdte D 		
in de maten 36 - 49)
norm: SRC

XD D363651-01-37 t.e.m. 49

•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen in nubuck leder
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 37 - 49
wijdte XD (ook verkrijgbaar in 		
wijdte D in de maten 35 - 49)
norm: SRC

XD D363650-02-37 t.e.m. 49

SCHOENEN S3
ANOUK D

SCHOENEN S3
LUKAS XD

•

•

•
•
•
•
•

lage damesveiligheidsschoen met
bovenkant in microfiber
kevlar veiligheidszool en stalen
veiligheidszool
loopzool in pu/rubber
verkrijgbaar in de maten 35 - 42
wijdte D
norm: SRC, ESD

D363655-ZW-M35 t.e.m. M42
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•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen S3 met bovenkant in volnerfleder en kruipneus
stalen veiligheidszool en stalen
veiligheidsneus
loopzool in PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 37 - 48
wijdte XD (ook verkrijgbaar in 		
wijdte D in de maten 35 - 49)
norm: SRC

XD D363652-05-37 t.e.m. 48

VOETBESCHERMING

SCHOENEN S3
SCHOENEN S3
AUCKLAND

SCHOENEN S3
AUCKLAND HIGH

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
norm: SRC, ESD

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
norm: SRC, ESD

D363870-ZW-M38 t.e.m. M48

D363872-ZW-M38 t.e.m. M48

SCHOENEN S3
WINDEX

SCHOENEN S3
CIMA

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

lage damesveiligheidsschoen met bovenkant in leder
kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 35 - 42
norm: SRC, ESD

D363885-ZWWI-M35 t.e.m. M42

lage damesveiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 35 - 42
wijdte 10
norm: SRC, ESD

D363893-M35 t.e.m. M42

SCHOENEN S3
CUBAN

SCHOENEN S3
CUBAN

SCHOENEN S3
CUBAN HIGH

•

•

•

•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen met bovenkant
in microfiber suede
kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 35 - 48
wijdte 11
norm: SRC, ESD

D363868-ZW-M35 t.e.m. M48
D363868-ZWBL-M35 t.e.m. M48
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•
•
•
•
•

lage veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
kevlar veiligheidszool en ALU-SXT
veiligheidszool
loopzool in PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
norm: SRC, ESD, HI, HRO

D363809-M38 t.e.m. M48

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met
bovenkant in microfiber suede
kevlar veiligheidszool en ALUSXT veiligheidsneus
verkrijgbaar in de maten 35 - 48
wijdte 11
loopzool in PU/PU
norm: SRC, ESD

D363869-ZWGE-M35 t.e.m. M48
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SCHOENEN S3
SCHOENEN S3
DEALER

SCHOENEN S3
PROTECT XTREM

•

•

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen instapper met
bovenkant in nubuck
kevlar veiligheidszool en composiet
veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 36 - 48
wijdte 11
norm: SRC, ESD

D363863-M36 t.e.m. M48

•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met lederen
bovenkant en kruipneus
kevlar veiligheidszool en composiet
veiligheidsneus
loopzool in PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 37 - 48
SRC, HI, CI, HRO

D360494-M37 t.e.m. M48

SCHOENEN S3
RYAN XD

•
•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant
in volnerfleder en kruipneus
kevlar veiligheidszool en composiet
veiligheidsneus
loopzool in PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 39 - 48
wijdte XD (ook verkrijgbaar in 		
wijdte D in de maten 36 - 49)
norm: SRC, WR

D363952-M39 t.e.m. M48

SCHOENEN S3
WELD

SCHOENEN S3
MACK-M XD

•
•
•
•
•
•

•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck leder
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
loopzool in PU/rubber VIBRAM
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
norm: SRC, HI, HRO

D363849-ZWRO-M38 t.e.m. M48

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in
volnerfleder, met kruipneus en wreefbescherming
stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
loopzool in PU/rubber
verkrijgbaar in de maten 37 - 48
wijdte XD
norm: SRC, HRO

D363644-ZWA-M37 t.e.m. M48
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VOETBESCHERMING

SCHOENEN S3
SCHOENEN S3
FORZA

SCHOENEN S3
ADAMANT HIGH

•

•

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant
in microfiber rubber en kruipneus
kevlar veiligheidszool en fibercap SXT
veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 36 - 48
wijdte 11
norm: SRC, ESD

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in gerecycleerd polyester en microfiber suede
kevlar veiligheidszool en fibercap SXT veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
norm: SRC, WR, HI, CI, HRO

D363908-ZWGRC-M38 t.e.m. M48

D363899-M36 t.e.m. M48

SCHOENEN S3 WR
CORVARA OUTDRY

SCHOENEN S3 WR
ORTISEI

SCHOENEN S3 WR
ELDORADO

•

•

•

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant
in nubuck leder en kruipneus
kevlar veiligheidsneus en composiet
veiligheidsneus
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
norm: SRC, WR

D363833-38 t.e.m. 48

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met in microfiber en PU gecoat leder en kruipneus
kevlar veiligheidszool en ALU-SXT
veiligheidsneus
loopzool in PU/rubber VIBRAM
verkrijgbaar in de maten 36 - 50
wijdte 11
norm: SRC, WR, HI, CI, HRO

D363891-M36 t.e.m. M50

•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in volnerfleder en kruipneus
kevlar veiligheidszool en composiet
veiligheidsneus
loopzool in PU/rubber VIBRAM
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
norm: SRC, WR, HRO

D363834-38 t.e.m. 48

SCHOENEN S3 WR
ADVENTURE

•
•
•
•
•
•

hoge veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber en kruipneus
kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
loopzool in PU/ rubber VIBRAM
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
norm: SRC, WR, HI, HRO

D363892-M38 t.e.m. M48
69
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LAARZEN S3
LAARZEN S3
RAPIDO

LAARZEN S3 WR
MONTANA WOL

LAARZEN S3 WR
MONTANA AIR

•

•

•

hoge werklaars met bovenkant in
microfiber rubber en kruipneus
kevlar veiligheidszool en composiet
veiligheidszool
loopzool in PU/PU
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
norm: SRC

•
•
•
•
•

D363808-M38 t.e.m. M48

•
•
•
•
•

hoge werklaars met bovenkant in
nubuck leder, kruipneus en wolvoering
kevlar veiligheidszool en composiet
veiligheidsneus
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
Wijdte 11
loopzool in PU/PU
norm: SRC, WR, CI

D363879-ZW-M38 t.e.m. M48

•
•
•
•
•

hoge werklaars met bovenkant in nubuck leder, kruipneus en airvoering
kevlar veiligheidszool en composiet
veiligheidsneus
verkrijgbaar in de maten 38 - 48
wijdte 11
loopzool in PU/PU
norm: SRC, WR, CI

D363883-ZW-M38 t.e.m. M48

Ontdek hier de
Resolute
technologie

D3O® in de Resolute lijn
Sixton Peak® maakt voor de
nieuwe Resolute-collectie
gebruik van D3O® technologie
en stelt daarmee de norm voor
de markt. De inzetstukken van
D3O® in de middenzool zorgen
voor gecontroleerde stabiliteit,
superieure demping en minder
vermoeidheid.

LAARZEN S3
SILVEX

•
•
•
•
•
•

hoge werklaars met upper
in leder
stalen veiligheidszool en
composiet veiligheidsneus
fleece lining
loopzool in PU/TPU
verkrijgbaar in de maten
35 - 47
norm: SRC CI

D360490-M35 t.e.m. M47
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LAARZEN S5
LAARZEN S5 PVC
HERCULES

WAADBROEK S0
GLENROE

•

•

•
•
•
•

stalen veiligheidszool en stalen
veiligheidsneus
verkrijgbaar in de maten 36 - 47
antistatisch
energie absorberende hiel
norm: SRA

•

waadbroek polyester met PVC coating en
rubberlaarzen S0
verkrijgbaar in de maten 39 - 47

E365969-KHA-M39 t.e.m. M47

E364728-M36 t.e.m. M47

LAARZEN S5 PU
FIELDPRO FULL SAFETY

•
•
•
•
•
•
•

antiperforatiezool en stalen
veiligheidsneus
verkrijgbaar in de maten 35 - 48
oliebestendige zool
antistatisch
energie absorberende hiel
thermische isolatie
norm: SRC, CI

E396538-M35 t.e.m. M48

LAARZEN S5 RUBBER
ACIFORT RIBBED FULL SAFETY

•
•
•
•
•
•

stalen veiligheidszool en stalen
veiligheidsneus
chemisch resistent
oliebestendige zool
antistatisch
verkrijgbaar in de maten 40 - 47
norm: SRA

E396537-M40 t.e.m. M47
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KOUSEN
BASIS KOUSEN
9211 ALLROUND 3-PACK

VEELZIJDIGE WERKKOUSEN
HYDRO-DRY® SUSTAINABLE WORKING

•
•
•

•
•
•
•
•

zacht, comfortabel en duurzaam
pak = 3 paar
katoen, polyamide, elastaan

E364262-0400-41/44 en 45/48

de elastiek constructie garandeert de perfecte pasvorm
CORDURA in de hiel verlengt de levensduur
voor alle seizoenen
verkrijgbaar van 35 - 53
norm: ESD

D363609-M3538
D363609-M3942
D363609-M4346
D363609-M4750
D363609-M5153

BASIS KOUSEN
9206 RUFFWORK

•
•
•
•

zacht, comfortabel en duurzaam
met verstevigende pasvorm
pak = 2 paar
polyamide, merino wol, acryl, polypropylene,
CORDURA en elastaan

E364256-9804-37/40, 41/44 en 45/48

SNELDROGENDE KOUSEN
9217 LITEWORK 37,5

•
•
•

houden je voeten koel en geventileerd
voorzien van 37,5 technologie
polyester, polyamide, polypropyleen, elastaan

BASIS KOUSEN
HYDRO-DRY® SUSTAINABLE BUSSINESS

•
•
•
•
•

dunne comfortabele kous zonder voelbare teennaad
CORDURA in de hiel verlengt de levensduur
voor alle seizoenen
verkrijgbaar van 35 - 50
norm: ESD

D363610-35/38
D363610-39/42
D363610-43/46
D363610-47/50

E364257-2804-37/40, 41/44 en 45/48

WINTERKOUSEN
HYDRO-DRY® SUSTAINABLE THERMO
KORTE SNELDROGENDE KOUSEN
9218 LITEWORK 37,5

•
•
•

houden je voeten koel en geventileerd
voorzien van 37,5 technologie
polyester, polyamide, polypropyleen, elastaan

E364258-2804-37/40, 41/44 en 45/48
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•
•
•

dikkere, warmere en beter geïsoleerde
kous voor koude omstandigheden
verkrijgbaar van 35 - 50
norm: ESD

D363618-M3538
D363618-M3942
D363618-M4346
D363618-M4750

VOETBESCHERMING

DE IDEALE
VEELZIJDIGE SOK
Met deze comfortabele sokken zet EMMA zich in voor schonere zeeen,
ze zijn gemaakt met opgedoken visnetten en BCl-katoen

CDMFDRTABELE BOORD
VIERKANALEN VEZEL

SLIJTVASTE VEZEL
VENTILATIEKANALEN DP DE WREEF

ANTI-STATISCH/ESD �
ANATDMISCH GEBREIDE TEEN
ZDNDER VDELBARE TEENNAAD

We transpireren om koel te blijven. Hoe warmer we het krijgen, hoe
meer zweet we produceren. Dat geldt zeker voor onze voeten
wanneer we schoenen dragen. Als het zweet nergens naartoe kan,
worden de voeten eerst vochtig en daarna koud. In het beste geval is
het ongemakkelijk, in het ergste geval is het storend en gevaarlijk.

EMM� EXTREMELY SAFE.
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INLEGZOLEN
INLEGZOLEN
HYDRO-TEC® COMFORT SOFT

•
•
•
•
•
•

de anatomisch gevormde verwisselbare high-performance "Comfort Soft" inlegzool is ademend, antistatisch, anti-bacteriologisch en vochtabsorberend, uitwasbaar en veerkrachtig
biedt extra zachte ondersteuning door het gebruik van een schuimlaag
bezit goede vochtregulerende eigenschappen
voorzien van actieve kool ter voorkoming van hinderlijke geuren
voert het transpiratie-vocht af en zorgt voor een betere vochtafvoer en daarmee ook voor
drogere voeten
verkrijgbaar in maten 35 t.e.m. 48

D363617-M35 t.e.m. 48

INLEGZOLEN
HYDRO-TEC® STABILITY

INLEGZOLEN
HYDRO-TEC® STABILITY PLUS

•

•
•

•
•

geeft zijwaartse steun aan de voet en extra ondersteuning aan de
hiel en middenvoet
de inlegzool heeft goede vochtregulerende eigenschappen en is
voorzien van actieve kool ter voorkoming van hinderlijke geuren
verkrijgbaar in maten 35 t.e.m. 48

D363613-39 t.e.m. 48

•

geeft optimale ondersteuning aan de hiel en middenvoet
voorzien van middenvoetssteun om doorzakken van de voorvoet tegen te gaan
verkrijgbaar in maten 39 t.e.m. 48

D363616-M39 t.e.m. M48

INLEGZOLEN
HYDRO-TEC® STABILITY PRO

INLEGZOLEN
HYDRO-TEC® STABILITY PRO PLUS

•

•

•

antipronerend, geeft extra ondersteuning aan het mediale
geleng (binnenzijde van de voet)
verkrijgbaar in maten 39 t.e.m. 48

D363614-M39 t.e.m. M48

•

antipronerend, geeft extra ondersteuning aan het mediale
geleng (binnenzijde van de voet) en is voorzien van een middenvoetssteun om doorzakken van de voorvoet tegen te gaan
verkrijgbaar in maten 39 t.e.m. 48

D363615-M39 t.e.m. M48

INLEGZOLEN
FIVE4FIT

INLEGZOLEN
FIVE4FIT LADY

•
•

•
•

•
•

zeer ademende en absorberende, anatomische binnenzool
meerlaagse structuur om te profiteren van de eigenaardigheden van elk onderdeel
droog en met een comfortabel traagschuim "kussen"
verkrijgbaar in maten 35 t.e.m. 48

D361150-M35 t.e.m. M48
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•
•

zeer ademende en absorberende, anatomische binnenzool
meerlaagse structuur om te profiteren van de eigenaardigheden van elk onderdeel
droog en met een comfortabel traagschuim "kussen"
verkrijgbaar in maten 35 t.e.m. 42

D361151-M35 t.e.m. M42

VOETBESCHERMING

VETERS EN ONDERHOUD
VETERS

95 cm

D363624-ZWGRI-095

120 cm

D363624-ZWGRI-120

140 cm

D363624-ZWGRI-140

VLAM VERTRAGENDE VETERS

120 cm

LEDERVET
55 NATUREL

•
•

150 gr
transparant

D363631-04-01
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D363623-05-04

WATERSTOP SPRAY

•
•

400 ml
maakt schoenen
waterafstotend

D363637-05
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Hoe kiest u de juiste valbeveiliging?
Waarom?

Bij werken op hoogte is er een risico om te vallen met ernstige letsels of de dood tot gevolg. Door ons op een correcte manier
te beveiligen kunnen we het risico verminderen of zelfs vermijden. Bij werken op hoogte is er gereedschap die uit de hand kan
vallen en zo op de begane grond gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Wat zijn mogelijke risico’s?

•
•
•
•
•

Vallen over de rand van een plat dak.
Uitglijden bij werken op een hellend vlak.
Evenwicht verliezen.
Suspension trauma na een val.
…

Welke zaken zijn belangrijk bij de keuze van de PBM voor valbeveiliging?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpasbaarheid van de PBM naargelang fysieke eigenschappen van de gebruiker: variabel totale gewicht 		
(incl. gereedschap), lengte en postuur
Nood aan comfort bij langdurige werken.
Nood aan de mogelijkheid om gereedschap veilig mee te nemen.
Installatie van een permanent verankeringssysteem bij langdurige of zeer frequente werken.
Keuze tussen antivalbeveiliging of positioneringsbeveiliging naargelang de situatie.
Keuze tussen verschillende types valbeveiliging naargelang de plaats en het soort verankeringspunt.
Keuze van type en lengte van de leeflijn wordt bepaald door de valhoogte en de valfactor.
De vermoedelijke (slinger)bewegingen bij en na een val bepalen mee de keuze voor het type valstopapparaat.
…

Normeringen voor Valbeveiliging

Een individuele valbeveiliging bestaat uit 3 onderdelen.
A; harnas, B; verbindingssysteem, C; ankerpunt. Met deze ABC heb je
een compleet individueel systeem.
•
EN363 : Beschrijving van artikelen en situaties
•
EN364 : Testmethoden voor de PBM
•
EN365 : Algemene vereisten
A: Harnas
•
EN361 : Valharnas
•
EN358 : Gordels (werkpositioneringsysteem)
•
EN813 : Zitgordel
B: Verbindingssysteem
•
EN354 : Leeflijnen
•
EN355 : Energie absorbers
•
EN358 : Positioneringslijn (werkpositioneringsysteem)
•
EN360 : Valbeveiliging met atomistische blokkeerfunctie en opspannen van kabel of textiel
•
EN353-1 : Mobiele valbeveiliging op een vaste leeflijn (kabel of rail)
•
EN353-2 : Mobiele valbeveiliging op een verplaatsbare leeflijn
(koord)
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•
•
•

EN341 : Afdaalapparaten
EN12841 : Toegangssysteem (rope access)
EN1498 : Reddingslijnen

C: Ankerpunten
•
EN795 2012 : Verankeringsmiddelen
•
EN362 : Verbindingsmiddelen
Valfactor (Fval) = Hoogte van de val / lengte van de leeflijn
(inclusief eventuele uitscheuring)
0 = ankerpunt boven de gebruiker
1 = ankerpunt op borsthoogte van de gebruiker
2 = Ankerpunt aan de voeten van de gebruiker

WWW.PROATWORK.BE

VALBEVEILIGING

ANTIVALKITS
ANTIVALKIT STEIGER-/
CONSTRUCTWERK
ELARA 390H

•
•

harnas met 2 bevestigingspunten
elastische leeflijn met energie absorber, stellinghaak, karabijnhaak
en een gereedschapshouder

S/M/L		
XL/XXL		
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E396520-GT
E396520-XX

ANTIVALKIT STEIGERWERK
TITAN

•
•
•

harnas met 2 bevestigingspunten
lijn met energiedemper 2 m
karabijnhaak en stellinghaak

ONE SIZE

D360310

ANTIVALKIT WEERHOUDING
VOOR HOOGTEWERKER
ELARA 130V2

•
•
•

harnas met 1 vast bevestigingspunt op
de rug
band 25 mm breed, lengte 150 cm
2 karabijnhaken

S/M/L		
XL/XXL		

E396519-GT
E396519-XX

VALBEVEILIGING

ANTIVALHARNASSEN
ANTIVALHARNAS
NEWTON EASYFIT EUROPEAN

ANTIVALHARNAS
NEWTON FAST EUROPEAN

ANTIVALHARNAS
NEWTON EUROPEAN

•
•
•
•

•

•
•
•

•

ergonomisch, comfortabel harnas
snel aan te trekken
2 bevestigingspunten, borst en rug
schouderriem en beenlussen in
schuimrubber
2 materiaallussen

Maat 0		
Maat 1		
Maat 2		

E364996-160180
E364996-165185
E364996-175200

•
•
•
•

ergonomisch lichtgewicht harnas,
antival
snel aan te trekken
2 bevestigingspunten, borst en rug
schouderriem in schuimrubber
2 materiaallussen

Maat 1		
Maat 2		

ANTIVALHARNAS
TITAN

•

•

S/M/L		
XL/XXL		
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E3965001-GT
E3965001-XX

Maat 1		
Maat 2		

E364994-165185
E364994-175200

E364995-165185
E364995-175200

ANTIVALHARNAS
HAR12
2 bevestigingspunten, borst
en rug

2-kleurig lichtgewicht harnas, antival
2 bevestigingspunten, borst en rug
2 materiaallussen

2 bevestigingspunten, borst
en rug

ONE SIZE

D360301
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POSITIONERINGSHARNAS
POSITIONERINGSHARNAS
AVAO BOD FAST

•

comfortabele antival-, positioneringsen ophangingsgordel

S/M/L		
XL/XXL

E364927-M1
E364927-M2

HARNAS GEREEDSCHAPSHOUDER
CARITOOL

•

verkrijgbaar in 2 maten

S		 E364992-S
L
E364992-L

ENKELE LEEFLIJNEN
NIET VERSTELBARE ENKELE
LEEFLIJN
JANE-I

•
•
•

in dynamisch touw
kan in combinatie met
energieabsorber en haken
samengesteld worden
verkrijgbaar in 3 lengtes

150 cm		
E3649511-150

ENKELE LEEFLIJN
ABSORBICA-I

ENKELE LEEFLIJN
AN230AD

ENKELE LEEFLIJN
AN203200ZD

•

•

•

•

met geïntegreerde
energie absorber
verkrijgbaar in 2
lengtes

150 cm
E364993-150

•
•
•
•

verlengbaar valbeveiligingssysteem met
energieabsorber
enkele geweven band
uitrekbare lengte: van
1,40 m tot 2 m
1 sluithaak
1 haak

1,4 - 2 m
E396517
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•
•
•

valbeveiligingssysteem
met energieabsorber type
vallijn
versterkte lussen
1 automatische karabijnhaak AM018
1 haak AM022

2m
E3965111

VALBEVEILIGING

DUBBELE LEEFLIJNEN
DUBBELE LEEFLIJN
ABSORBICA-Y

VERSTELBARE LEEFLIJN
GRILLON

•
•

•
•

met geïntegreerde energie absorber
2x MGO stellinghaak

150 cm		

E364982-150

voor werkpositionering GRILLON
in meerdere lengtes verkrijgbaar

2 m		
3 m		
10 m		

E364979-0002
E364979-0003
E364979-0010

DUBBELE LEEFLIJN
AN240ADD

•
•

uitrekbare vallijn met energie
absorber
2x 2 m met stellinghaak

2 m		

E3964961

VALSTOPAPPARAAT MET TEXTIELBAND
AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT
MINIBLOC AN102

AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT
TURBOLITE

•
•

•

met polyester band 46 mm 2,5 m
inval karabijnhaak AM002

2,5 m

E396494

2m

met 2 m band en stellinghaak
D360335

AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT
MEDBLOC AN13006C2

AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT
PROTECTOR TETRA AN14008F

•

•

•
•
6m
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met polyester band van 25 mm breed
en 6 m lang
1 karabijnhaak AM016
mag ook horizontaal gebruikt worden
E396521

•
•
8m

met polyester band 25 mm breed en
8 m lang
met connector AM021 met wartel en
valindicator
mag ook horizontaal gebruikt worden
E396495
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VALSTOPAPPARAAT MET KABEL
AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT
FALCON EDGE TESTED

AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT
PROTECTOR TETRA AN15010F

•
•

•

•

met verzinkte kabel 9 m
gekeurd voor horizontaal, verticaal,
bovenhoofds en voetniveau gebruik
1,4 m valafstand aan 136 kg

9m

•

automatische valbeveiliging met
stalen kabel 10 m
enkel verticale verplaatsing of verplaatsing op hellend vlak

10m

D360171

E396516

CONNECTOREN
KARABIJNHAAK
OK SCREW-LOCK

KARABIJNHAAK
OK TRIACT-LOCK

KARABIJNHAAK
AM'D SCREW-LOCK

KARABIJNHAAK
AM002X5

•

•

•

•

•

lichtgewicht, aluminium,
symmetrisch
manuele schroefvergrendeling

•

lichtgewicht, aluminium,
symmetrisch
automatisch Triact-Lock
systeem

23mm

23mm

E365046

E365047

•
•
•

lichtgewicht, aluminium,
assymetrisch
manuele schroefvergrendeling
voor gebruik met afdalers en
positionering
verkrijgbaar in andere versies

•
•

stalen karabijnhaak
met schroefvergrendeling
opening 16 mm
set van 5 stuks

E396505

25mm
E365060

STELLINGHAAK
MGOO OPEN 60MM

STELLINGHAAK
AM022X2

•

•
•

•

in aluminium met grote opening (63
mm)
een te openen inbindpunt

63mm

in staal met opening van 51 mm
set van 2 stuks

51mm

E364969

E3964911

GENAAIDE BANDLUS
ANNEAU

ANKERLUS GALVA STAALKABEL
WIRESTROP

BEUGEL VOOR KARABIJNHAAK
CAPTIV

•

•
•

•

verkrijgbaar in lengtes 60, 80,
120 en 150 cm

80 mm blauw E364950-080
150 mm rood E364950-150

•
•

6,5mm
pvc hoes beschermt kabel en houdt
het anker op zijn plaats
voor gebruik bij scherpe randen
verkrijgbaar in lengtes 50, 100, 150, 200
en 300 cm

50cm
150cm
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E365057-050
E365057-150

•
•

bevordert belasting van de
karabijn van lengte as
beperkt risico op kantelen t.o.v.
van de leeflijn
set van 10 stuks

E364906

VALBEVEILIGING

LIJNSYSTEMEN
MOBIELE ANTIVALBEVEILIGING
ASAP

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGING
ASAP LOCK

ABSORBER
ASAP'SORBER 40CM

•

•

•

voor op touw (11 mm)

E3649391

voor op touw (11
mm) met blokkeerfunctie

•

E364959

voor mobiele antivalbeveiliging
verkrijgbaar in 20 cm

40 cm

E364983-040

ZELFREMMEND AFDAALAPPARAAT
ID'S

•
•

met anti paniekfunctie voor werken op hoogte en moeilijke
toegang
voor touw 11 mm

E365007

HANDSTIJGKLEM
STIJGKLEM ASCENSION

VERSTELBARE VOETLUS
VOETLUS FOOTAPE

•

•
•

•

met handgreep links of rechts voor
opklimmen langs touw 11 mm
ook verkrijgbaar in het zwart

E365043-LI of E365043-RE
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in band
gebruikt in combinatie met ascension handgreep

E364961
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TOUWEN
SEMI-STATISCH TOUW
TOUW AXIS

WERPTOUW
AIRLINE GEEL

WERPZAKJE
JET

•
•

•

•

•
•

11 mm met goede grip voor werken op hoogte
EverFlex technologie garandeert een grote
soepelheid en constante prestaties op lange
termijn
verkrijgbaar in 6 kleuren en diverse lengtes
met genaaid oog

20 m
30 m

60 m

houdt perfect het midden tussen
soepelheid en stevigheid waardoor
er zich geen knopen vormen bij het
afrollen
E365055

•

350 gr

E365048-0020
E365048-0030

ANKERPUNTEN
VERPLAATSBAAR BEVESTIGINGSPUNT
DAYAK LV120G

ANKERPLAAT
COEUR STAINLESS

•
•
•
•

•

voor deur- of raamkozijn
voor kleine horizontale bewegingen
verstelbaar van 63 - 123 cm
gekeurd voor max. 2 personen

•
•
•

in roestvrij staal
opening 12 mm
ook verkrijgbaar in staal
en met opening 10 mm
per 20 stuks

E396296

E364989-0012

VERWIJDERBAAR ANKERPUNT
COEUR PULSE

SCHAKEL
SWIVEL OPEN

•

•

•

12 mm met vergrendelfunctie
herbruikbaar

E364991
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•

te openen anti torsie
schakel
gemonteerd op een
kogellager

E364905

te monteren aan het werptouw
airline
verkrijgbaar in diverse gewichten
E364902-0350

VALBEVEILIGING

OPBERGEN EN TRANSPORTEREN

OPBERGTAS WERPTOUW
ECLIPSE

•

voor werptouw AIRLINE en
werpzak JET

E364901

GROTE OPBERGTAS
TRANSPORT 45 L

•

stevige tas met grote capaciteit
en comfort

E364900

MIDDELGROTE OPBERGTAS
BUCKET 30 L

•

rechtopstaande tas

E364907

OPBERGTAS VOOR GEREEDSCHAP
TOOLBAG

•
•
1,3 L
2,5 L
5L

makkelijk te bevestigen aan harnas
verkrijgbaar in 3 maten
E365058
E365053-S
E365053-L

© 2020 Petzl distribution - Vuedici.org - Topshelf - Zlota44
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DAKWERKER
- NEWTON FAST OF NEWTON EASYFIT
- ASAP OF ASAP LOCK
- OK TRIACT
- ASAP’SORBER 40 CM
- BANDLUS 120 CM
- AXIS GENAAID OOG 20 M

STELLINGBOUW

- NEWTON EASYFIT
- OK TRIACT
- ABSORBICA Y MGO

HOOGTEWERKER

- NEWTON FAST OF NEWTON EASYFIT
- MGO OPEN
- JANE I 150
- OK TRIACT

KRAAN TOEGANG

- AVAO BOD FAST
- OK TRIACT
- ABSORBICA Y MGO
- GRILLON 3M
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VALBEVEILIGING

DAKWERKER SET

PETZL SOLUTIONS
S a m e n m e t Pro@Work h e b b e n w e e e n s e t s a m e n g e s t e l d o m

veilig en comfortabel te werken op hoogte.

W i l j i j k i e z e n v o o r c o m f o r t , e r g o n o m i e e n v e i l i g h e i d , p ro b e e r
d a n d e P e t z l s e t s v o o r p ro f e s s i o n a l s . J e v i n d t z e i n é é n v a n d e

Pro@Work w i n k e l s i n I e p e r, L e n d e l e d e o f T i e l t .

Detail van de set:
A010AA00
C073EA02
C40A 120
R074BA01
M33A TL
B071AA00
L071AA01
S001AA01

-

Comfortabele helm VERTEX
Antival harnas met extra comfort NEWTON FAST
Bandlus ANNEAU 120cm
Touw met genaaid oog AXIS 20m
3x Aluminium karabiner OK TRIACT LOCK
Antivalbeveiling ASAP
Energie-absorber antivalbeveiling ASAP’SORBER 40
Opbergtas BUCKET 30L

Ook handig:

E78CHB 2 - Stevige en waterdichte hoofdlamp PIXA 2
C073HA00 - HI-VIZ veiligheidsvest, compatibel met NEWTON
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Samen veilig aan 't werk

Hulp nodig bij de zoektocht naar de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen voor uw project?
Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of maak een afspraak
voor een persoonlijk gesprek via safety@proatwork.be.
Onze specialisten helpen u graag verder.

Bekijk ons assortiment
met actuele prijzen op
www. proatwork.be
of scan de code.

Actievoorwaarden pro@work-brochure

De afgebeelde producten dienen enkel ter illustratie en zijn niet bindend voor de geleverde goederen.
Onder voorbehoud van eventuele drukfouten.

WWW.PROATWORK.BE
Metaalwaren Vancanneyt

De Stalen Greep

De Nieuwe Gouden Spade

Spoelewielenlaan 8, 8860 Lendelede

Bedevaartstraat 53, 8700 Tielt

Zwaanhofweg 3, 8900 Ieper

T 051/31 13 96

T 051/42 69 61

T 057/20 46 18

info@vancanneyt.be

info@destalengreep.be

info@denieuwegoudenspade.be
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