AMBULANCE
CATALOOG
Kledij › Helmen › Schoenen › Opbergsystemen

Eerste hulp bij veiligheid
Al je reddingsoperaties en -interventies tot een goed
einde brengen? Dat begint bij een goede bescherming van
jezelf! Met technische kledij die je niet hindert en de juiste
beschermingsmiddelen waarop je kan vertrouwen.
Precies daarover waakt Condor Safety, al sinds 2008.
Omringd door een sterk team van 10 specialisten zorgen Patsy
en Wouter Verplancke voor extra veiligheid in 3 verschillende
nichesectoren: de groensector, de bouw en industrie en de
hulpdiensten. Telkens anders, en toch altijd met evenveel
aandacht voor:
› scherpe prijzen, door rechtstreeks met de fabrikant te werken
› ruime voorraad in stock
› innovatieve ontwikkelingen
› gepersonaliseerde logo’s, aangebracht door onze eigen
transferpers
› focus op valbeveiliging, met een eigen opleidingscentrum voor
werken en reddingen op hoogte en in besloten ruimtes
Speciale aandacht voor ambulanciers.
Jarenlange nauwe samenwerking met professionals uit de
hulpdienstensector mondde bovendien uit in een aantal uniek
ontworpen ‘specials’. Ze kregen een plaats in deze brochure,
die daarmee helemaal is afgestemd op de specifieke noden
van iedereen die dringende geneeskundige hulpverlening (DGH)
uitoefent. Zo komt bijvoorbeeld naast kledij ook hoofd- en
voetbescherming aan bod …
Want net als bij ambulanciers is veiligheid voor Condor Safety:
‘Niet zomaar onze job. Het is onze plicht. We willen dat al
onze klanten met een gerust hart kunnen werken, zelfs in de
moeilijkste omstandigheden.’
Eerste hulp nodig bij het kiezen?
Kom gerust langs in onze showroom in Menen of bestel online
op www.condorsafety.be
Of laat het ons weten en we komen spoedig bij jou langs.
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ABV1/Heren
ABV2/Dames

AMBULANCIERSBROEK
HEREN SIOEN FIREFIGHTER
CLOTHING GEEL
80% polyester + 20% katoen, ± 225g/m²
› Reflexite signalisatiebanden
› verstevigde riemlussen
› 2 steekzakken
› 2 dijzakken met klep
› 2 achterzakken waarvan 1 met klep
› verstevigingen op de knieën.

Heren: 36-60 / Dames: 36-56

ABV3

AMBULANCIERSBROEK
STRETCH SIOEN
FIREFIGHTER CLOTHING
HASSELT
89% polyester + 11% elastaan, ±
250g/m² - versterkingen in 80%
polyester + 20% katoen, ± 225g/m²
› Reflexite signalisatiebanden
› unisex-model
› verhoogd comfort door stretch
materiaal

› elastische taille met verstevigde
lussen
› 2 steekzakken
› 1 dijzak
› 1 GSM zak en 1 achterzak, alle
zakken zijn afsluitbaar met een rits
› verstevigingen op de knieën.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

ABV4

AMBULANCIERSBROEK
STRETCH SIOEN
FIREFIGHTER CLOTHING
CHIMAY
Blauw: 86% polyamide + 14% elastaan, ± 240g/m²
Geel: 89% polyester + 11% elastaan, 240g/m²
› Loxy signalisatiebanden
› unisex-model
› verhoogd comfort door stretch materiaal
› elastische taille met verstevigde lussen en 1
bevestigingsring
› 2 steekzakken en 1 achterzak, afsluitbaar met
een rits
› 2 dijbeenzaken afsluitbaar met velcro, waarvan
1 voorzien met 2 balpenzakjes en een lus voor
badge
› verstevigingen op de knieën in Tektor
ABV4
› uitneembare
kniekussens
› omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 8 cm
extra beenlengte

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kledij

NIEUW

Kledij

8

APOV1

AMBULANCIERSPOLO
SIOEN FIREFIGHTER
CLOTHING EEKLO GEEL
100% polyester piqué, ± 180g/m²
› model met korte mouwen en
knoopsluiting
› ventilerende mesh onder de oksels
› gelaste en gesegmenteerde
reflecterende banden
› permanent anti-bacterieel, bestrijdt
geurtjes
› soepel, comfortabel en
vochtregulerend materiaal.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

APOC1

AMBULANCIERSPOLO CONDOR
BOUILLON BLAUW
65% polyester + 35% katoen, ±
200g/m²
› model met korte mouwen en
knoopsluiting
› borstzakje
› balpennenzakje op mouw.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

ASW1

AMBULANCIERSSWEATER
CONDOR LOMMEL GEEL/BLAUW
80% katoen + 20% polyester, ±
300g/m²
› rechte kraag
› korte ritssluiting
› balpennenzakje op mouw
› 2 steekzakken met ritssluiting
› velcro voor badge op rechtermouw
› zwarte versteviging op de ellebogen
› horizontale en verticale
gesegmenteerde reflecterende
banden.

XS - S - M
M -- LL -- XL
XL -- XXL
XXL -- XXXL
XXXL

AGV1

AMBULANCIERSGILET
SIOEN FIREFIGHTER
CLOTHING EUPEN
› badgehouder
› velcro voor badge op rechterborst
› 2 borstzakken met klep en
velcrosluiting, waarvan 1
multifunctionele radiozak met
microlus
› 1 balpenzakje
› 2 opgezette zakken met klep en
velcrosluiting
› 1 zakje met ritssluiting.

Kledij

Buitenstof in SIOPOR® Ultra,
100% polyester weefsel met
100 % PUcoating, ± 195g/m² binnenvoering met Liner, 100%
polyester weefsel met 100% PUcoating, ± 160g/m²
› Reflexite signalisatiebanden
› bescherming tegen overdracht van
micro-organismen
› mouwloos model gilet met
ritssluiting

XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
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ASSV1

AMBULANCIERSSOFTSHELL
SIOEN FIREFIGHTER
CLOTHING IEPER
2-lagige softshell in 100% polyester
stretch met 100% polyester fleece
aan de binnenkant, ± 250g/m²
› Reflexite signalisatiebanden
› inritsbaar in ambulanciersparka of
-blouson

› badgehouder
› velcro voor badge op rechtermouw
› koude- en windbestendig
› centrale ritssluiting
› 2 steekzakken met rits
› 1 binnenzak met velcro

S - M - L - XL - XXL - XXXL

ABLV1

AMBULANCIERSBLOUSON
SIOEN FIREFIGHTER
CLOTHING GENT
buitenstof: SIOPOR® Ultra,
100% polyester weefsel met
100 % PUcoating, ± 195g/m² binnenvoering: Liner, 100% polyester
weefsel met 100% PU-coating, ±
160g/m²
› waterdicht en ademend
› kap oprolbaar in kraag
› fleecevoering in kraag
› blouson model, korter dan parka
› Reflexite signalisatiebanden
› bescherming tegen overdracht van
micro-organismen

› model met centrale ritssluiting
› mogelijkheid om
ambulancierssoftshell in te ritsen
› 1 binnenzak met velcro
› badgehouder
› velcro voor badge op rechtermouw
› 2 borstzakken met klep en
velcrosluiting, waarvan 1
multifunctionele radiozak met
microlus
› balpenzakje
› 2 steekzakken met rits.
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

APV1

AMBULANCIERSPARKA
SIOEN FIREFIGHTER
CLOTHING BRUSSEL
› model met centrale ritssluiting
› mogelijkheid om
ambulancierssoftshell in te ritsen
› 1 binnenzak met velcro
› badgehouder
› velcro voor badge op rechtermouw
› 2 borstzakken met klep en
velcrosluiting, waarvan 1
multifunctionele radiozak met
microlus
› balpenzakje
› 2 opgezette zakken met klep en
velcrosluiting
› 2 steekzakken met rits.

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kledij

buitenstof: SIOPOR® Ultra,
100% polyester weefsel met
100 % PUcoating, ± 195g/m² binnenvoering: Liner, 100% polyester
weefsel met 100% PU-coating, ±
160g/m²
› waterdicht en ademend
› kap oprolbaar in kraag
› fleecevoering in kraag
› gebreide polsmanchetten
› Reflexite signalisatiebanden
› bescherming tegen overdracht van
micro-organismen

Kledij
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BSKVS3.GE

BASISVEST VOOR STEEKEN KOGELWERENDE PANELEN
SAT 1BO2 MENEN
› deze basisvest is standaard geleverd
zonder beschermende panelen
› speciaal ontwikkeld voor de
ambulancediensten
› makkelijk aanpasbaar dankzij de
velcro banden op de schouders en
op de rug
› 360° retro-reflecterende banden
› perfecte pasvorm voor mannen en
vrouwen
› groot aantal pockets (8 in totaal)
met name 7 op de voorzijde (2 grote
zakken op de voorzijde, 3 Napoleon
zakken, 1 voor de radio type Astrid
en 1 binnenzak) en 1 grote op de
achterzijde

› verscheidene lussen voor de micro
van de radio en balpennen
› verscheidene velcro stukken (3)
waarvan 1 met een Mica pocket die
de mogelijkheid biedt elk type van
identiteitsbadge te bevestigen
› 3D lining binnenin om zo de
lichaamstemperatuur op een correcte
manier te regelen
› rugkussentje om het comfort van de
drager te bevorderen
› buikband om het vest op zijn correcte
positie te houden.

XS - S - M - L - XL - XXL

BSKVS1

BASISVEST VOOR STEEKEN KOGELWERENDE
PANELEN SAT POLLUX
› deze basisvest is standaard geleverd
zonder beschermende panelen
› bechikbaar in het wit en zwart
› de covert werd ontwikkeld met
bijzondere aandacht voor discretie
en bewegingsvrijheid
› aanpasbaar aan de schouders en ter
hoogte van de heupen
› is opgebouwd uit een slijtvaste,
UV-bestendige polyesterkatoenen
buitenstof en een een stevig gebreid
polyester binnengaas
› het binnengaas heeft uitstekende
vochtabsorberende eigenschappen
en is op zijn beurt voorzien van
een thermo liner, deze speelt een

belangrijke rol in de beheersing van
de lichaamstemperatuur
› de elastische schouderbanden zijn
dorsaal bevestigd ter hoogte van de
schouderbladen, hierdoor worden
de tippen van de rugprotectie stevig
tegen het lichaam gedrukt, waardoor
de discretie sterk wordt verhoogt
› aan de binnenzijde onderaan de
buitenhoes, ter hoogte van de ritsen
die toegang geven tot de ballistische
inserts, zijn slijtvaste horizontale
weefselstrips aangebracht die het
doorslijten efficiënt tegengaan.
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

BPS1

BALLISTISCHE
BESCHERMINGSPANELEN SAT
KR1-SP1 HOSDB 2007(UK)
› deze steek- en priemwerende
bescherming werd getest volgens
de Britse norm HOSDB versie 2007.
KR1 : verwijst naar de steekwerende
bescherming
› de beschermingsgraad wordt
bepaald door met twee verschillende
energie-niveau’s (E1 en E2) een geijkt
standaardmes (= P1/B-mes) op het
pantser te laten inslaan (= ‘drop test’)

› de perforatie mag voor elk energieniveau een bepaalde waarde niet
overschrijden : bij E1 (24 joules)
maximaal 7 mm, bij E2 (36 joules)
maximaal 20 mm.
SP1: verwijst naar priemwerende
bescherming en laat geen enkele
penetratie toe
› deze biedt voldoende bescherming
tegen schroevendraaiers en
kleine puntige voorwerpen als bv
aangeslepen spijkers.

BPS4

BALLISTISCHE
BESCHERMINGSPANELEN SAT
HG1-KR1-SP1 HOSDB 2007 (UK)
beschermingsgraad wordt bepaald
door met twee verschillende energieniveau’s (E1 en E2) een geijkt
standaardmes (= P1/B-mes) op het
pantser te laten inslaan (= ‘drop test’)
› de perforatie mag voor elk energieniveau een bepaalde waarde niet
overschrijden : bij E1 (24 joules)
maximaal 7 mm, bij E2 (36 joules)
maximaal 20 mm
› priemwerend: de bescherming is 10x
getest met een SP punt (24 joules) en
laat geen enkele penetratie toe.

Kledij

› Kogelwerend: deze oplossing is
officieel getest en voldoet aan de
HG1 vereisten volgens de Britse norm
HOSDB versie 2007, deze beschermt
tegen een 9mm FMJ DM11A1B2
en een 357Magnum JSP met een
snelheid van (365+/-10) en (390+/10)m/sec met een maximum van
25mm als trauma
› steekwerend: deze oplossing is
officieel getest en voldoet aan de
KR1 vereisten volgens de Britse norm
HOSDB versie 2007, de
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Personaliseren
Het is mogelijk om de bij ons
bestelde ambulancekledij te
personaliseren.
Afhankelijk van het aantal stuks
en het type stof, kan er geopteerd
worden voor transferbedrukking,
borduursel of zeefdruk.

HEPAB2.RO/GR/BL
HELM PAB MP1 STD, MET INTERN +
EXTERN VIZIER, STD KLEUR
Norm: EN 16471 + EN 16473
› veelzijdige helm die een hoge
bescherming en comfort biedt
› kan volledig aan de wensen van
de gebruiker worden aangepast
door toevoeging van verschillende
accessoires
› speciaal ontwikkeld voor veldbrandbestrijding en technische
hulpverlening
› hoge weerstand tegen mechanische stoten
› laagste temperatuurclassificatie
-20°C
› capaciteit elektrische isolatie E2
› grote zichtbaarheid in specifieke
situaties door middel van reflecte-

rende stroken op de helm
› geïntegreerd verstelsysteem met
draaiknop (52-64 cm)
› breed aanbod van toebehoren
› hoge mate van personalisatie
› buitenschaal in hittebestendig
thermoplastic
› geïntegreerde damp- en krasvrije
veiligheidsbril (EN 166 en EN
14458)
› damp- en krasvrije extern vizier (EN
14458)
› toebehoren: lamphouder en nekbeschermer (alu, Nomex).

HEPAB2.GEF
Norm: EN 16471 + EN 16473
› veelzijdige helm die een hoge bescherming en comfort biedt
› kan volledig aan de wensen van
de gebruiker worden aangepast
door toevoeging van verschillende
accessoires
› speciaal ontwikkeld voor veldbrandbestrijding en technische
hulpverlening
› hoge weerstand tegen mechanische
stoten
› laagste temperatuurclassificatie -20°C
› capaciteit elektrische isolatie E2
› grote zichtbaarheid in specifieke

situaties door middel van reflecterende stroken op de helm
› geïntegreerd verstelsysteem met
draaiknop (52-64 cm)
› breed aanbod van toebehoren
› hoge mate van personalisatie
› buitenschaal in hittebestendig
thermoplastic
› geïntegreerde damp- en krasvrije
veiligheidsbril (EN 166 en EN 14458)
› damp- en krasvrije buitenvizier (EN
14458:2004)
› toebehoren: lamphouder en nekbeschermer (alu, Nomex).

Helmen

HELM PAB MP1 STD, MET INTERN +
EXTERN VIZIER, FLUOGEEL
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LHPAB1

LAMPHOUDER VOOR
PAB HELM

L21

LAMP PELI 3315Z0
Norm: II I G Ex ia IIC T4 Ga, II I D Ex
ia IIIC T130°C Da
› lengte: 15,6cm
› lichtbron: LED
› batterijen: 3 x AA Alkaline
(meegeleverd)

› gewicht met batterijen: 176g
› lichtsterkte (lumen): 138
› autonomie: 19u
› straalafstand: 146m
› straalintensiteit: 5350cd
› waterbestendigheid: IP67.

L22

LAMP PELI 3310PL
› lengte: 15,6cm
› lichtbron: LED
› batterijen: 3 x AA Alkaline (meegeleverd)
› gewicht met batterijen: 176g
› lichtsterkte (lumen): 234 (hoog), 28 (laag)
› autonomie: 8u 45min (hoog), 190u (laag)
› straalafstand: 240m (hoog), 81m (laag)
› straalintensiteit: 14500cd (hoog), 1649cd (laag)
› waterbestendigheid: IPX7.

HEK5.RO/GR/BL
HELM KASK ZENITH ROOD

de helm perfect passen op het
achterhoofd
› bevestigingsgleuven voor 3M/
Peltor gehoorbescherming
› snel en eenvoudig
bevestigingssysteem voor
verschillende type Kask vizieren
› 4 bevestigingspunten voor de
hoofdband van een hoofdlamp
› 400g.

HEK6.GEF

HELM KASK ZENITH
FLUOGEEL
Norm: EN397 + EN50365
› veiligheidshelm voorzien van een kinband met
regelbare sluiting
› hoofdband is antibacterieel behandeld, afneembaar
en wasbaar op 30°C
› omtrek is verstelbaar van 51-63cm met regelknop
› de nekband is pivoterend en laat de helm perfect
passen op het achterhoofd
› bevestigingsgleuven voor 3M/Peltor
gehoorbescherming
› snel en eenvoudig bevestigingssysteem voor
verschillende type Kask vizieren
› 4 bevestigingspunten voor de hoofdband van een
hoofdlamp
› goede zichtbaarheid door fluoriserende kleur,
luminiserende helmclips en reflecterende stickers
› 400g.

Helmen

Norm: EN397 + EN50365
› veiligheidshelm voorzien van een
kinband met regelbare sluiting
› hoofdband is antibacterieel
behandeld, afneembaar en
wasbaar op 30°C
› omtrek is verstelbaar van 5163cm met regelknop
› de nekband is pivoterend en laat
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AKP2

ADAPTOR KIT PETZL VOOR
HOOFDLAMP PIXA

› kit voor de installatie van een hoofdlamp van het
type PIXA op een helm
› het blijft mogelijk om de lamp te draaien
› compatibel met een vizier.

HLP19

HOOFDLAMP PETZL PIXA 3 E78CHB2

Norm: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
› robuste hoofdlamp: uitstekende
weerstand tegen hoogtevallen (2m)
en tegen schokken en verpletteren
(80 kg)
› 3 verlichtingsniveaus: verlichting
op 15m gedurende 26u (20 lm)
+ verlichting op 45m gedurende
6,5u (60 lm) + verlichting op 90m

gedurende 3,5u (100 lm)
› oriënteerbare lichtbron
› comfortabele en regelbare
hoofdband
› waterdicht op -1m gedurende
30min, IP 67
› 2 AA batterijen meegeleverd
› 160g.

HLP20

HOOFDLAMP PETZL PIXA 3R
E78CHR

Norm: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
› robuste hoofdlamp: uitstekende
weerstand tegen hoogtevallen (2m)
en tegen schokken en verpletteren
(80kg)
› 3 verlichtingsniveaus: verlichting
op 15m gedurende 11,5u (20 lm)
+ verlichting op 45m gedurende
5u (55 lm) + verlichting op 90m
gedurende 3,5u (90 lm)

› oriënteerbare lichtbron
› comfortabele en regelbare
hoofdband
› waterdicht op -1m gedurende
30min. (IP 67)
› geleverd met de geïntegreerde
herlaadbare lithium-ion polymeer
batterij en een laadstation (3u)
› 145g.

VSH2/Heren
VSH14/Dames
VEILIGHEIDSSCHOENEN
HAIX AIRPOWER XR1

tussen binnen en buiten.
Uitstekende bescherming tegen
penetratie van bloed en andere
lichaamsvloeistoffen (dus
voorkomt het binnendringen van
virussen en bacteriën). Betere
bescherming tegen chemicaliën
› Kleur: zwart
› Hoogte: 19 cm
› Zool: antistatisch
› Extra maat bij heren: 48-51 op
aanvraag

Heren: 39-47 / Dames: 35-43
METAL
FREE

COMPOSITE

Schoenen

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
› Bovenmateriaal: waterdicht leer,
hydrofoob, ademend (5,0 mg/
cm²/h), dikte 2,0 – 2,2 mm
› Binnenvoering: CROSSTECH®
laminaattechnologie; 3 lagen
CROSSTECH® laminaat,
waterdicht en ademend.
Slijtvaste voeringstof met
optimaal klimaatcomfort voor
alle jaargetijden, met name
ook bij afwisselend gebruik
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VSH4

VEILIGHEIDSSCHOENEN
HAIX NEVADA PRO MID
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
› Bovenmateriaal: waterdicht leer,
hydrofoob, ademend (5,0 mg/
cm²/h), dikte 2,0 – 2,2 mm
› Binnenvoering: ademende
binnenvoering
› Kleur: zwart
› Hoogte: 14 cm
› Zool: antistatisch
› Extra maten: 48/51 op aanvraag

35-47
METAL
FREE

COMPOSITE

metal-free

VSH5

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX
NEVADA PRO LOW
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
› Bovenmateriaal: waterdicht leer,
hydrofoob, ademend (5,0 mg/
cm²/h), dikte 2,0 – 2,2 mm
› Binnenvoering: ademende
binnenvoering
› Kleur: zwart
› Hoogte: 8,5 cm
› Zool: antistatisch
› Extra maten: 48/51 op aanvraag

35-47
METAL
FREE

metal-free

COMPOSITE

VSH3

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX
BLACK EAGLE SAFETY 50 MID
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
› Bovenmateriaal: waterdicht leer,
hydrofoob, ademend, 1,8 – 2,0
mm dik
› Binnenvoering: GORE-TEX®
Extended; 3 lagen GORE-TEX®
laminaat, waterdicht en zeer goed
ademend. Slijtvaste voering

met de hoogste mate van
klimaatcomfort, met name ook
bij afwisselend gebruik tussen
binnen en buiten en bij hogere
temperaturen
› Kleur: zwart
› Hoogte: 13 cm
› Zool: antistatisch
› Extra maten: 48/51 op aanvraag

35-47
METAL
FREE

COMPOSITE

metal-free

VSH11

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX
BLACK EAGLE SAFETY 50 LOW
klimaatcomfort, met name ook
bij afwisselend gebruik tussen
binnen en buiten en bij hogere
temperaturen
› Kleur: zwart
› Hoogte: 7,5 cm
› Zool: antistatisch
› Extra maten: 48/51 op aanvraag
35-47
METAL
FREE

COMPOSITE

Schoenen

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
› Bovenmateriaal: waterdicht leer,
hydrofoob, ademend, 1,8 mm dik
› Binnenvoering: GORE-TEX®
Extended; 3 lagen GORE-TEX®
laminaat, waterdicht en zeer goed
ademend. Slijtvaste voering met
de hoogste mate van

metal-free
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VSH6

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX
BLACK EAGLE SAFETY 40 MID
ZWART/ZILVER/GEEL/ROOD/
BLAUW
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
› Bovenmateriaal: microvezel/
textiel-combinatie
› Binnenvoering: GORE-TEX®
Extended; 3 lagen GORE-TEX®
laminaat, waterdicht en zeer goed
ademend. Slijtvaste voering met
de hoogste mate van

klimaatcomfort, met name ook
bij afwisselend gebruik tussen
binnen en buiten en bij hogere
temperaturen
› Kleur: zwart/zilver/geel/rood/
blauw
› Hoogte: 13 cm
› Zool: antistatisch
› Extra maten: 48-51 op aanvraag

35-47
METAL
FREE

COMPOSITE

metal-free

VSH10

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX
BLACK EAGLE SAFETY 40 LOW
ZWART/ BLAUW-CITRUS/ BLAUW/
ROOD
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
› Bovenmateriaal: microvezel/
textiel-combinatie
› Binnenvoering: GORE-TEX®
Extended; 3 lagen GORE-TEX®
laminaat, waterdicht en zeer goed
ademend. Slijtvaste voering met
de hoogste mate van

klimaatcomfort, met name ook
bij afwisselend gebruik tussen
binnen en buiten en bij hogere
temperaturen.
› Kleur: zwart/ blauw-citrus/ blauw/
rood
› Hoogte: 7,5 cm
› Zool: antistatisch
› Extra maten: 48-51 op aanvraag

35-47
METAL
FREE

metal-free

COMPOSITE

VSH12

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX
BLACK EAGLE SAFETY 54 MID
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
› Bovenmateriaal: waterdicht leer,
hydrofoob, ademend (5,0 mg/
cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dik
› Binnenvoering: GORE-TEX®
GORE-TEX® Extended; 3 lagen
GORE-TEX® laminaat, waterdicht
en zeer goed ademend. Slijtvaste

voering met de hoogste mate van
klimaatcomfort, met name ook
bij afwisselend gebruik tussen
binnen en buiten en bij hogere
temperaturen.
› Kleur: zwart-rood
› Hoogte: 14,5 cm
› Zool: antistatisch
› Extra maten: 48-51 op aanvraag

37-47

COMPOSITE

STEEL

VSH15

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX
BLACK EAGLE SAFETY 56 MID

37-47
METAL
FREE

COMPOSITE

Schoenen

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
› Bovenmateriaal: waterdicht leer, hydrofoob, ademend, dikte 2,0 – 2,2 mm
› Binnenvoering: ademende binnenvoering
› Kleur: zwart
› Hoogte: 12 cm
› Zool: antistatisch

23
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VSH19/Heren
VSH20/Dames
SCHOENEN HAIX BLACK
EAGLE AIR
CE EN ISO 20347:2012 OB E HI HRO FO SRC
› Bovenmateriaal: microvezel/textiel-combinatie
› Binnenvoering: ademende binnenvoering
› Kleur: grijs-zilver
› Hoogte: 9 cm
› Zool: 018
› Extra maten bij heren: 48/50/51 op aanvraag
Heren: 39-47
Dames: 35-43

metal-free

HAIX TECHNIEK
HAIX® Composiet neus
Anatomisch gevormde, ultralichte neus van
vezelversterkte kunststof die voldoet aan de
hoogste veiligheidsnormen

HAIX® Kruipneus
Extra bescherming en verhoogde schuurweerstand
dankzij de kruipneus.

METAL
FREE

HAIX® Anti-perforatie zool
Flexibele, lichte, metaalvrije en doortrapbestendige
anti-perforatie zool.

HAIX® Anti-perforatie zool
STEEL

HAIX® Veter Systeem
Gepatenteerd veter-/ritssysteem met onderliggende
en overkruisende schoenveters om het gevaar van
blijven haken te verminderen.

HAIX® CO System (HAIX® Certified
Orthopedic System)
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Drukvermindering, demping, correctie van de
voetpositie, correcte houding en spierbalans.

HAIX® VW Fit System (HAIX® Vario
Wide Fit System)
Met 3 verschillende inlegzolen kan de schoen
helemaal individueel aan de breedte van de voet
worden aangepast.

Flexibele en doortrapbestendige anti-perforatie zool.

Brandweer Pictogram
HAIX® Anti-slip

Om de beschermende functie van de schoen aan
te tonen tegen de gevaren die gerelateerd zijn aan
brandbestrijding.

Uiterst goede grip op verschillende typen terrein
door de vorm van het profiel en het speciale rubber.

HAIX® AS System
HAIX® Absorptie
Absorptie door ingebouwde demping in de zool.

HAIX® Smart Sluitsysteem

Het HAIX® Arch Support System ondersteunt de
natuurlijke welving van de middenvoet. De tenen en de
bal van de voet houden daardoor voldoende ruimte. Een
verkeerde plaatsing van de voet wordt hierdoor effectief
voorkomen.

Sun Reflect

Gemakkelijke en drukvrije aanpassing van de
schoen aan de voet, snelsluiting en vetervakje.

Vermindert de opwarming van het bovenleer door
direct zonlicht. Het zonlicht wordt door het leer
gereflecteerd, waardoor er minder warmte naar de
voet gaat.

HAIX® Klimaat Systeem

ESD

Het HAIX Klimaat Systeem gebruikt de
pompbeweging die bij het lopen ontstaat om vocht
naar de ventilatieopeningen aan de schacht en op
de tong te transporteren.

Elektrostatisch afleidende schoenen getest volgens
DIN EN 61340-4-3:2002.

Schoenen

COMPOSITE
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KH1

KOUSEN HAIX FUNCTIONAL
› 40% polypropyleen + 40%
Merinowol + 18% polyamide +
2% elastaan
› de natuurlijke vezels (tegen de huid)
absorberen het transpiratievocht
› zachte en sterke zool
› rubbervrije naden om drukpunten te
vermijden.
37-39/ 40-42/ 43-45/ 46-48

KW4.GRI

KOUSEN WOOLPOWER SKILLED
LINER CLASSIC
› 60% Merino wol
› een half-hoge dunne technische
kous met vlakke naden
› mesh inzetstukken
› sluit perfect aan rond de voet,

verkomt het risico op blaren en
zorgt voor extra steun en ventilatie
waar nodig
› kan gewassen worden op 60°C en
mag in de droogkast.
36-39/ 40-44/ 45-48

IMH1

IMPREGNEERMIDDEL HAIX 200ML
› spuitbus zonder drijfgas
› beschermt leder en textiel tegen
water, chemsiche producten, vuil, olie
en vet.

OCH1.ZW

ONDERHOUDSCRÈME HAIX ZWART
75ML
› zwarte crème
› maakt de schoen waterafstotend en houdt het leder soepel
› onmisbaar voor een goed onderhoud
› geschikt voor schoenen met een Goretex membraam, laat het leder ademen.

OCH1.KL

ONDERHOUDSCRÈME HAIX
KLEURLOOS 75ML
› kleurloze crème
› maakt de schoen waterafstotend en houdt het leder soepel
› onmisbaar voor een goed onderhoud
› geschikt voor schoenen met een Goretex membraam, laat het leder ademen.

BSH1

› set met 3 verschillende borstels voor het reinigen, onderhoud en opblinken
van schoenen.

Schoenen

BORSTELSET HAIX
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RTU1

RIEM TEE-UU BLACK
PARAMEDIC BELT
› riem voor bevestiging van alle
TEE-UU holsters
› buitenriem met snelsluiting
› binnenriem met opbergzakje met
ritssluiting

› S: 70-90cm / M: 85-105cm / L:
100-120cm / XL: 115-135cm.
S - M - L - XL

HTU1

HOLSTER TEE-UU MEDIC
› geleverd zonder inhoud
› 100% polyester
› afmetingen: 19 x 14,5 x 5cm.

KOP8.0R

KOFFER PELI 1460EMS ORANJE
› speciaal ontworpen in
samenwerking met Brandweer en
EMS-personeel
› aanpasbare vakverdelers maken
eenvoudige persoonlijke indeling
mogelijk
› vergrendelbaar compartiment voor
gereguleerde stoffen
› elk vak heeft de volgende interne
afmetingen: 43,18 x 19,43 x 3,45
cm (LxBxD)
› totale binnenafmetingen: 47,1 x
25,2 x 27,7cm
› water- en stofdicht

› drukbestendig
› 2-stapsluitingen
› open celkern met stevig
wandontwerp
› sterk
› gewicht: 8,3kg
› o-ringafdichting
› automatisch drukegalisatieventiel
› roestvrij stalen
hangslotbeschermers
› comfortabele, rubberen gevormde
handgreep
› roestvrij stalen structuur
› onvoorwaardelijke garantie.

NOTITIES

NOTITIES
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