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Handschoen Latex

- Kleur: wit.
- Disposable onderzoekshandschoen van Latex.
- Licht gepoederd.
- Per 100 stuks in dispenser.

Art.Nr. Omschrijving  
100102 Handschoen Latex L / 9 (100 st)
100103 Handschoen Latex XL / 10 (100 st) 
 

Handschoen Dermatril Cat. III

- Kleur: blauw.
- Materiaal: Dermatril.
- Uitvoering: Licht gechloreerd.
- Goede bescherming tegen chemische en bacteriologische vervuiling.
- Anti-allergisch.
- Materiaalsterkte: 0,11+/- 0,03 mm.
- Cat. III: beschermt tegen chemicaliën.
- Ongepoederd.
- Toepassing: spuitwerkzaamheden, omgang 
 agressieve stoffen, olie, vet, lijm, reinigingsmiddelen, etc.

Art.Nr. Omschrijving  
100200 Handschoen Dermatril S / 8 (100 st)
100202 Handschoen Dermatril L / 9 (100 st)
100203 Handschoen Dermatril XL / 10 (100 st)
100204 Handschoen Dermatril XXL / 11 (100 st)

Handschoen Nitril Solvexs

- Vloeistof dicht.
- Lengte 33 cm.
- Dikte 0,38 mm.
- Kleur: groen.
- Toepassing: spuiten, onderhoud en omgang met agressieve stoffen.
- Cat. 3: Beschermt tegen chemicaliën.

Art.Nr. Omschrijving
100270 Handschoen Nitril Solvexs 33 cm

Handschoen Latex

Handschoen Dermatril Cat. III

Handschoen Nitril Solvexs
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E2

Werkhandschoen

- Varkensleder.
- Gevoerde uitvoering.
- Kleur: geel.
- Knokkelbesherming en vingertoppen van leer.
- Vijfvingerige handschoen.
- Cat. 1.
- Voor lichte en vuile werkzaamheden.

Art.Nr. Omschrijving
100260 Handschoen meubelleder gevoerd XL / 10
100261 Handschoen meubelleder gevoerd XXL / 11

Handschoen Safeknits Neptunes C3

- Uitstekende snijbestendigheid.
-  Goede hittebestendigheid, biedt ook bescherming bij kortdurende 

contacthitte.
- Gemaakt van Aramide vezels.
- Goede grip op geoliede voorwerpen.
- Goede pasvorm.
- Maat XL / 10.
- Wasbaar.

Art.nr. Omschrijving
100291 Handschoen Safeknits C3/mt 10

Handschoen PowerFlexs+  

- Snijbestendige handschoen uit 100% kevlar.
- Voering in 100% gesponnen kevlar.
- Gripoppervlak in Latex.
- Gerimpeld reliëf.
- Goede mechanische weerstand.
- Naadloze uitvoering.
- Cat. 3, maat XL / 10.
-  Toepassingsgebied: Verwerking van scherpe delen, zoals metaal-

krullen en glas.

Art.nr.  Omschrijving
100290 Handschoen PowerFlexs+ C3/mt10

Werkhandschoen

Handschoen Safeknits Neptunes C3

Handschoen PowerFlex+
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Lashandschoen splitleder

- Geschikt voor las- en opruimwerkzaamheden.
- Lange stevige manchetten.
- Niet blootstellen aan oliën en vetten vanwege grote poriën.
- Maat 10.
- Kleur: grijs.

Art.Nr. Omschrijving
100281 Lashandschoen splitleder 15 cm kap

Lashandschoen geitenleder

- Volle nerf geitenlederen handschoen.
- Geschikt voor las werkzaamheden.
- Lange stevige manchetten (15cm).
- Zeer soepel en sterk.
- Goede voorgevormde pasvorm.
- Ongevoerd.
- Versterkte naden, gestikt met kevlar draad.

Art.nr.  Omschrijving
100277  Lashandschoen geitenleder 15cm kap mt 8
100278  Lashandschoen geitenleder 15cm kap mt 9
100279  Lashandschoen geitenleder 15cm kap mt 10
100280  Lashandschoen geitenleder 15cm kap mt 11

Lashandschoen splitleder gevoerd

- Geschikt voor zware las- en opruimwerkzaamheden.
- Robuust en sterk.
- Lange stevige manchetten.
- Molton gevoerd.
- Olie, vet en waterwerend.
- Lengte 35cm.
- 5-Vinger model.
- Kleur: rood.

Art.nr.  Omschrijving
100283 Lashandschoen splitleder gevoerd

Lashandschoen splitleder 

Lashandschoen geitenleder

Lashandschoen splitleder gevoerd
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Lashandschoen splitleder gevoerd zwaar

- Geschikt voor zware las- en opruimwerkzaamheden.
- Zeer robuust en sterk.
- Lange stevige manchetten.
- Olie, vet en waterwerend
- Katoen gevoerd.
- Kevlar naden.
- Lengte 34cm.
- 5-vinger model.
- Kleur: geel.

Art.nr.  Omschrijving
100284 Lashandschoen splitleder gevoerd zwaar maat 10
100285 Lashandschoen splitleder gevoerd zwaar maat 11

Handschoen PowerProtect Plus

-  Ademende nylon handschoen met watergedragen PU coating,  
waardoor beter ademend en naadloze voering.

- Comfortabele ademende coating.
- Noppen coating voor goede grip.
- Zeer goede schuurweerstand.
- Bescherming tegen mechanische risico's volgens EN 388.
- Maat 9: Grijs randje, Maat 10: Geel randje.
-  Toepassingsgebied: assemblage, automobielindustrie, montage, 

machinale handelingen en schilderwerken.

Art.nr.  Omschrijving
100267 Handschoen PowerProtect Plus mt L / 9
100268 Handschoen PowerProtect Plus mt XL / 10

Handschoen PowerProtect Plus

Lashandschoen splitleder gevoerd zwaar
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Opbergetui tbv veiligheidsbril

- Etui met rits tbv bril 100301/5/6/7/8
- Met veiligheidshaakje en riembevestiging.

Art.nr. Omschrijving
100300 Opbergetui tbv veiligheidsbril 100301/5/6/7/8

Veiligheidsbril Optema+

- Lichte sportieve veiligheidsbril.
- Zeer comfortabel.
- Heldere antikras Polycarbonaat bril.
- Keuring volgens EN 166.
- Montuur van kunststof (blauw).
- Verstelbare oorveren.

Art.Nr. Omschrijving
100301 Veiligheidsbril Optema+

Veiligheidsbril Adaptec Fog Ban

- Veiligheidsbril met volledig aanpasbare, zachte en flexibele neusbrug.
-  Varioflex veerdruk instelling waardoor goede aansluiting op ieder 

gezicht, zowel breed als smal.
- Toepassing lichtgewicht materialen.
- Losstaande PC lens zorgt voor goede ventilatie.
- Lens voorzien van Fog Ban (anti-damp) coating.
- Softtouch rechte oorveren.
- Montuurkleur: blauw. 

Art.nr.  Omschrijving
100305 Veiligheidsbril Adaptec Fog Ban

Veiligheidsbril Fit Logics Ready reader 

-  Veiligheidsbril met volledig aanpasbare vorm en voorzien van  
leescorrectie.

- Ergonomisch gevormd waardoor goede aansluiting op ieder gezicht.
- Toepassing zachte en lichtgewicht materialen.
- Losstaande lens zorgt voor goede ventilatie.
- Lens voorzien van Fog Ban (anti-damp) coating.
- Polycarbonaat anti-kras lens filtert 99,9% van het UV-licht.
- Verstelbare oorveren en neusbrug.
- Montuurkleur: zwart. 

Art.nr.  Omschrijving
100306 Veiligheidsbril Fit Logics ready reader +1,5
100307 Veiligheidsbril Fit Logics ready reader +2,0
100308 Veiligheidsbril Fit Logics ready reader +2,5

Veiligheidsbril Adaptec Fog Ban

Veiligheidsbril Fit Logics Ready reader 

Veiligheidsbril Optema+

Opbergetui tbv veiligheidsbril
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Slijpbril Flexsy

Slijpbril Vista-maxs

Opbergzakje tbv ruimzichtbril

Opbergbox tbv ruimzichtbril

- Ruime opbergmogelijkheid voor iedere ruimzicht/veiligheidsbril.
- Voorkomt vuil, stof, las- en slijpspetters.
- Spatwaterdicht.
- Voor montage aan de muur of los op gereedschapswagen.
- Afmeting 236x120x120mm.
- Levering incl. montagemateriaal voor aan de muur.

Art.nr.  Omschrijving
100309 Opbergbox tbv ruimzichtbril 236x120x120mm 

Slijpbril Flexsy

- Verstelbare hoofdband.
- Te dragen in combinatie met normale bril.
- Met 6 ventilatiegaten en volledig transparant.
- Hoge bescherming tegen chemicaliën, vloeistoffen en stof.
- Kijkglas uit slagvrij acetaat.

Art.Nr. Omschrijving
100310 Slijpbril Flexsy

Slijpbril Vista-maxs

- Ruimzichtbril met soepel, doorzichtig PVC montuur. 
- Gecombineerde antidamp en antikras Polycarbonaat lens.
- Instelbare hoofdband.
- Optimaal draagcomfort.
- Combineerbaar met de meeste correctiebrillen.
- Beschermt tegen stof en vloeistof.
- Gewicht +/- 180 g.
- Extra is uitgevoerd met speciaal ontluchtingsventiel.

Art.Nr. Omschrijving
100320 Slijpbril Vista-maxs (1)
100321 Slijpbril Vista-maxs extra

Opbergzakje tbv ruimzichtbril

- Geschikt voor het veilig en stofvrij opbergen van veiligheidsbrillen.

Art.Nr. Omschrijving
100325 Opbergzakje tbv ruimzichtbril

Opbergbox tbv ruimzichtbril
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Slijpbril Pulsafe Flexsseal 

-  Ruimzichtbril met zacht siliconen montuur voor individule perfecte 
pasvorm.

-  Siliconen is licht van gewicht en zeer comfortabel om langdurig te 
dragen.

- Siliconen blijft zacht en soepel, ook bij warmte of koude.
- Neemt de gelaatsvorm goed aan.
-  Persoonlijk instelbaar montuur met draaiende clips en verstelbare 

hoofdband voor makkelijk en snel opzetten.
- Past over de meeste correctiebrillen.
- Blijft goed zitten tijdens transpireren.
- Licht van gewicht, solide montuur.
- Vervangbare antidamp antikras polycarbonaat lens.
- Beschermt tegen stof en vloeistof.
- Lens absorbeert meer dan 99,9% UV-straling.

Art.nr.  Omschrijving
100322 Slijpbril Pulsafe Flexsseal
100323 Reserveglas tbv slijpbril Pulsafe Flexsseal

Gelaatsscherm Supervisor

- Beschermt bij schuren en andere verspanende werkzaamheden.
- Beschermt ook tegen spattende en druppelende vloeistoffen.
- Opklapbaar.
- Comfortabel door zachte schuimrubber band.
- Gelaatsscherm bestaat uit slagvast polycarbonaat.
- Gezette bovenkant beschermt het hoofd.
- Makkelijk schoon te maken.
- Gelaatsscherm wordt samengesteld uit 100371 en 100372.

Art.Nr. Omschrijving
100371 Ruit tbv gelaatscherm PC helder 
100372 Hoofdband tbv 100371 (zonder ruit)

Slijpbril Pulsafe Flexsseal

Gelaatsscherm Supervisor
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Oordopjes Matrix

- Blokkeert schadelijk lawaai (1).
- Stemmen blijven hoorbaar.
- Zachte film.
- Onmiddelijke bescherming, niet wachten tot schuimstof uitzet.
- Kleur: oranje.
- SNR 29. (Single Numbered Rating)

Art.nr.  Omschrijving
100703  Oordopjes Matrix (200 paar)

Oordopjes Smart Fit

- Verdeelt de druk gelijkmatig over het gehoorkanaal (2).
- Superieure demping.
-  Zeer vooruitstrevend materiaal, vervormt onder invloed van lichaams-

warmte.
- Levering in uniek opbergdoosje, met uitneembaar veiligheidskoordje.
- SNR 30. (Single Numbered Rating)

Art.nr.  Omschrijving
100704 Oordopjes Smart Fit

Oordopjes Percap inklapbaar

- Herbruikbare voorgevormde oordopjes van zacht siliconen.
- Gemakkelijk te reinigen met lichte zeepoplossing.
- Opvouwbaar; dus makkelijk mee te nemen.
- Draagbaar op het hoofd, in de nek en onder de kin.
- In hoogte verstelbaar.
- Gewicht: 10 g.

Art.Nr. Omschrijving
100700 Oordopjes Percap inklapbaar

Oordopjes Matrix/Smart Fit

Oordopjes Percap inklapbaar

12
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Gehoorbeschermingskap V1

- Oorkap met diverse mogelijkheden.
-  Hoofdband met 3 standen voor meer draagopties en werken met   

helmen, vizieren en andere PBM’s.
- Superzachte oorkussentjes bieden zeer langdurig draagcomfort.
- Diëlektrisch design voor werken met elektriciteit (niet geleidend).
- EN 352.
- SNR 26. (Single Numbered Rating)

Art.nr.  Omschrijving
100710 Gehoorbeschermingskap V1

Gehoorbeschermingskap L1

- Maximale bescherming en actueel design.
- Zeer licht in gewicht.
- Robuuste stalen hoofdband weerstaat de ruwste behandeling.
-  Gepolsterde hoofdband en superzachte oorkussens maken langdurig 

dragen mogelijk.
- Moderne look zorgt voor meer draagacceptatie.
- Telescopisch systeem zorgt voor hoogteverstelling.
- EN 352.
- SNR 28. (Single Numbered Rating)

Art.nr.  Omschrijving
100712 Gehoorbeschermingskap L1
  

   

Gehoorbeschermingskap L3

- Maximale bescherming en actueel design.
- Zeer licht in gewicht.
- Robuuste stalen hoofdband weerstaat de ruwste behandeling.
-  Gepolsterde hoofdband en superzachte oorkussens maken langdurig 

dragen mogelijk.
- Moderne look zorgt voor meer draagacceptatie.
- Telescopisch systeem zorgt voor hoogteverstelling.
- EN 352.
- SNR 32. (Single Numbered Rating)

Art.nr.  Omschrijving
100714 Gehoorbeschermingskap L3
100725 Opbergbox tbv gehoorbeschermingskap 235x225x125mm

Gehoorbeschermingskap V1

Gehoorbeschermingskap L1

Gehoorbeschermingskap L3
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Stofmasker FFP1D/ EN149: 2001

- Beschermt tegen vaste en vloeibare schadelijke stoffen.
- Hoge filtering.
- Uiterst hygiënisch.
- Licht en kwalitatief hoogstaand masker.
- Vervormbare neusbeugel (geel).
- Niet geschikt als spuitmasker.
- Maximaal 4-voudige MAC/TLV-waarde.

Art.Nr. Omschrijving
100502 Stofmasker FFP1D Boemerang (20 st)

Stofmasker FFP2D/ EN149: 2001

- Beschermt tegen vaste en vloeibare schadelijke stoffen.
- Hoge filtering.
- Lage in- en uitademweerstand.
- Huidvriendelijk materiaal.
- Hoog draagcomfort.
- Met verstelbare neusbeugel (groen) en uitademventiel.
- Maximaal 10-voudige MAC-waarde.
- Uiterst hygiënisch.
- Niet geschikt als spuitmasker.
- Inzetgebied: metaal- en kunststofbewerking(behalve PVC),  
 hardhoutbewerking, etc.

Art.Nr. Omschrijving
100503 Stofmasker FFP2D Boemerang met ventiel (20 st)

Stofmasker FFP2D/ EN149: 2001

- Beschermt tegen vaste en vloeibare schadelijke stoffen.
- Hoge filtering.
- Verstelbare hoofdbandjes.
- Zeer goede afsluiting door Polo uitvoering.
- Lage in- en uitademweerstand.
- Huidvriendelijk materiaal.
- Goede transpiratieabsorptie.
- Zeer hoog draagcomfort.
- Met verstelbare neusbeugel(groen) en uitademventiel.
- Maximaal 10-voudige MAC-waarde.
- Uiterst hygiënisch.
- Niet geschikt als spuitmasker.
- Inzetgebied: metaal- en kunststofbewerking (behalve PVC), 
 hardhoutbewerking, etc.

Art.Nr. Omschrijving
100504 Stofmasker FFP2D Polo met ventiel (5 st)

Stofmasker FFP1D

Stofmasker FFP2D

Stofmasker FFP2D
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Lasdampmasker FFP2D/ EN149: 2001

- Beschermt door actieve kool tegen organische dampen .
- beneden MAC/TLV.
- Beschermt tegen vaste en vloeibare schadelijke stoffen.
- Hoge filtering.
- Verstelbare hoofdbandjes.
- Zeer goede afsluiting door Polo uitvoering.
- Lage in- en uitademweerstand.
- Huidvriendelijk materiaal.
- Goede transpiratieabsorptie.
- Zeer hoog draagcomfort.
- Met verstelbare neusbeugel(bruin) en uitademventiel.
- Maximaal 10-voudige MAC-waarde.
- Uiterst hygiënisch.
- Inzetgebied: carrosseriebouw, metaalbewerking, industrie, etc.
- Beschermt tegen stof, nevel en rook van de volgende stoffen:
 koper, aluminium, chroom, molybdeen, grafiet, gips, glasvezel,
 plastic, cellulose, etc (deze lijst is niet volledig).

Art.Nr. Omschrijving
100505 Lasdampmasker FFP2D Polo met ventiel (5 st)

Maskertrommel

- Trommel voor het opbergen van stof/lasdampmaskers.

Art.nr.  Omschrijving
100510 Maskertrommel

Overall disposable

- Waterdicht en ademende overall.
- Wit 55g/m² polipropyleen niet-geweven, 3-lagig.
- Elastiek in de rug.
- Dubbele rits met dubbele klep.
- Geen schoudernaden. 
- Verstelbare capuchon.
- Lage armgatnaden ter voorkoming van scheuren.
-  Goede weerstand tegen wrijving, perforatie en schuring bij het  

buigen.
- Antistatisch, EN 1149.
-  Geschikt voor auto-industrie, chemische- en petrochemische industrie, 

Industrieel onderhoud, politie, etc.

Art.nr.  Omschrijving
100520 Overall disposable Mutex L
100521 Overall disposable Mutex XL
100522 Overall disposable Mutex XXL

Lasdampmasker FFP2D

Maskertrommel

Overall disposable




