SAFETY

CATALOGUS
BOUW EN
INDUSTRIE
WERK VEILIG, COMFORTABEL EN MET PLEZIER

Risico’s horen bij je
vak, ongevallen niet.
Al je werken op hoogte of in besloten ruimtes
tot een goed einde brengen?
Dat begint bij een goede bescherming van
jezelf! Hiervoor gebruikt u pbm’s die u niet
hinderen en waarop u kunt vertrouwen.
Precies daarover waakt Condor Safety, al
sinds 2008.
Omringd door een sterk team van 8
gemotiveerde medewerkers zorgen Patsy en
Wouter Verplancke voor extra veiligheid in 4
verschillende sectoren: de groensector, de
bouw, de industrie en de hulpdiensten. Telkens
anders, en toch altijd met de focus op:
»»professioneel advies
»»werkbare oplossingen die het comfort en
gebruiksgemak verhogen
»»praktijkgerichte opleidingen
»»duurzame en kwaliteitsvolle merken
»»ruime voorraad in stock
»»personaliseren van werk -en beschermkledij
aan de hand van onze eigen machine
Speciale aandacht voor bouw en industrie.
Jarenlange nauwe samenwerking met
professionals uit de sector mondde uit in
grondige kennis van de issues op bouwwerven
en industriële sites.
Want net als bij preventieadviseurs 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.’
Hulp nodig voor het kiezen van de juiste
oplossing?
Kom gerust langs in onze showroom of maak
een afspraak met één van onze specialisten.
Dit kan bij ons in Menen of bij u op de site.
U kunt ook online bestellen via onze nieuwe
webshop op www.condorsafety.be
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SAFETY

BOUW
BEVOEGD PERSOON - LEUNINGEN VOOR PLATTE
WERKPLATFORMEN KLASSE A EN HELLENDE
WERKPLATFORMEN KLASSE B EN C

Duur:
1 dag

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Aantal deelnemers:
Max. 10 personen

Doelstelling:
Correct monteren en demonteren van
randbeveiliging op hoogte. Werknemers opleiden
tot ‘bevoegd persoon’ om controles
te kunnen uitvoeren op verschillende
leuningsystemen conform Codex art. IX.1-19. Bij
aankoop van randbeveiliging de juiste keuze kunnen
maken tussen de verschillende systemen.
Onderhoud, nazicht en controle uitoefenen van de
verschillende leuningsystemen.
CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

Inhoud:
* * Risico’s
* * Collectieve beschermingsmiddelen
* * Types van leuningen klasse A/B/C
* * Steigers en andere types van randbeveiliging
* * Opdracht van de bevoegde persoon
* * Montage en demontage van leuningsystemen
* * Uit te voeren controles
* * Pbm’s voor de monteur
* * Verschillende systemen toepassen in de praktijk
(draadstangsysteem, klemsystemen, systemen
voor bekistingsbalken, verticale vangnetten, contra
gewicht systeem, geboorde systemen, staanders
hekwerk en planken)
Vereiste voorkennis:
* * Verklaring van medische
geschiktheid
Min. 18 jaar.
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BOUW
BEVOEGD PERSOON - LEUNINGEN VOOR PLATTE
EN HELLENDE DAKEN KLASSE A, B & C. VOOR
BOUWBEDRIJVEN DIE DAKWERKEN UITVOEREN.

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

bestellen

Doelstelling:
Het correct monteren en demonteren van
randbeveiliging op hoogte. Werknemers opleiden tot
‘bevoegd persoon’ om controles te kunnen uitvoeren
op verschillende leuningsystemen conform Codex
art. IX.1-19. Bij aankoop van randbeveiliging de
juiste keuze kunnen maken tussen de verschillende
systemen. Onderhoud, nazicht en controle
uitoefenen van de verschillende leuningsystemen.

Vereiste voorkennis:
* * Verklaring van medische
geschiktheid
Min. 18 jaar.

/

Aantal deelnemers:
Max. 10 personen

www.condorsafety.be »

Duur:
1 dag

Inhoud:
* * Risico’s
* * Collectieve beschermingsmiddelen
* * Types van leuningen klasse A/B/C
* * Steigers en andere types van randbeveiliging
* * Opdracht van de bevoegde persoon
* * Montage en demontage van leuningsystemen
* * Uit te voeren controles
* * Pbm’s voor de monteur
* * Verschillende systemen toepassen in de praktijk
(draadstangsysteem, klemsystemen, verticale
vangnetten, contra gewicht systeem, geboorde
systemen, hangsystemen, staanders hekwerk en
planken)

Opleiding »
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SAFETY

BOUW
VEILIG WERKEN OP HOOGTE
MODULE ROLSTEIGER EN LADDER

Duur:
1 dag

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Aantal deelnemers:
Max. 10 personen

Doelstelling:
Correct gebruik van een ladder. Praktijkervaring
opdoen en kennis verwerven van
veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen
inzake de rolsteiger. Kunnen optreden als bevoegd
persoon met het oog op het gebruik van een
rolsteiger. Correcte keuze en gebruik van
P.B.M.’s voor werken op hoogte tijdens de
opbouwfase van de rolsteiger
voor arbeiders die op een rolsteiger werken en
voor arbeiders die een rolsteiger helpen monteren,
demonteren of aanpassen. Arbeiders die gebruik
maken van een ladder .

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

Inhoud:
* * Wetgeving
* * Gevaren en risico’s tijdens werkzaamheden op
hoogte
* * Risicohiërarchie
* * Voorstelling van steigers, ladders, toegangstrappen
* * Soorten ladders
* * Correcte installatie van een ladder
* * Preventiemaatregelen bij verschillende
weersomstandigheden
* * Veiligheidsvoorschriften m.b.t. toelaatbare massa
* * Definitie ‘bevoegd persoon’
* * De verschillende steigerklassen – samenstellende
delen
* * De documenten voor montage en gebruik
* * De berekeningsnota, het montageschema en de
controlelijst
* * Signalisatie, afsluiten van de rolsteiger en de
werkzone
* * Controleren van een rolsteiger
* * Monteren, demonteren en ombouwen van een
rolsteiger
* * Stootkracht, valfactor & pendule
* * Correct dragen en aanpassen van een harnas
* * Beveiligingsmethodes: antival, werkpositionering
en werkplaatsbeperking
* * Scenariotraining
Vereiste voorkennis:
* * Verklaring van medische
geschiktheid
Min. 18 jaar.
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BOUW
WERKEN OP HOOGTE MET VALBEVEILIGING

Aantal deelnemers:
Max. 8 personen

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

www.condorsafety.be »

/

Doelstelling:
De juiste keuze en correct gebruik van P.B.M.’s
tijdens werken op hoogte

Vereiste voorkennis:
* * Verklaring van medische
geschiktheid
Min. 18 jaar.

bestellen

Duur:
1 dag

Inhoud:
* * Wetgeving
* * Gevaren en risico’s tijdens werkzaamheden op
hoogte
* * Risicohiërarchie
* * Stootkracht, valfactor & pendule
* * Correct dragen en aanpassen van een harnas
* * Keuze aanbindpunt
* * Installatie van mobiele ankerpunten (basis)
* * Beveiligingsmethodes: antival, werkpositionering en
werkplaatsbeperking
* * Horizontaal en verticaal gebruik van valblokken
* * Gebruik van een mobiel antival systeem voor touw
* * Beveiligen in de korf van de hoogtewerker
* * Vorderen en positioneren op verticale structuren
* * Basis harnas supension trauma
* * Aandachtspunten controle van P.B.M.’s
* * Onderhoud en levensduur
* * Scenariotraining

Opleiding »
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SAFETY

BOUW
MOBIELE ANKERPUNTEN VOOR WERKEN OP
HOOGTE

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Duur:
1 dag

Aantal deelnemers:
Max. 8 personen

Doelstelling:
De juiste keuze en correct gebruik
van P.B.M.’s tijdens werken op hoogte

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

Inhoud:
* * Wetgeving
* * Gevaren en risico’s tijdens interventies op hoogte
* * Risicohiërarchie
* * Stootkracht, valfactor & pendule
* * Correct dragen en aanpassen van een harnas
* * Beveiligingsmethodes: antival, werkpositionering
en werkplaatsbeperking
* * Toepassing van de juiste beveiligingsmethode in
functie van de toepassing
* * Horizontaal en verticaal gebruik van valblokken
* * Gebruik van een mobiel antival systeem voor touw
* * Soorten vaste en mobiele ankerpunten
* * Beoordeling van de structuur
* * Installatieprincipes vaste en mobiele ankerpunten
* * Installatie van hoog mobiel ankerpunt
* * Installatie van tijdelijke mobiele levenslijn
* * Basis harnas suspension trauma
* * Aandachtspunten visuele controle van P.B.M.’s en
ankerpunten
* * Scenariotraining
Vereiste voorkennis:
* * Verklaring van medische
geschiktheid
Min. 18 jaar.
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11

BOUW
WERKEN OP HOOGTE MET VALBEVEILIGING
PLATTE EN SCHUINE DAKEN

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

Vereiste voorkennis:
** Verklaring van medische
geschiktheid
Min. 18 jaar.

bestellen

Doelstelling:
De juiste keuze en correct gebruik van P.B.M.’s
tijdens werken op schuine daken

/

Aantal deelnemers:
Max. 8 personen

www.condorsafety.be »

Duur:
1 dag

Inhoud:
** Wetgeving
** Gevaren en risico’s tijdens werkzaamheden op
hoogte
** Risicohiërarchie
** Stootkracht, valfactor & pendule
** Correct dragen en afstellen van een harnas
** Beveiligingsmethodes: antival, werkpositionering
en werkplaatsbeperking
** Toepassing van de juiste beveiligingsmethode in
functie van de toepassing
** Gebruik van valblokken
** Gebruik van een mobiel antival systeem voor touw
** Installatie van mobiele ankerpunten
** Installatie van een doodsgewichtsanker en
aandachtspunten
** Installatie van een tijdelijke horizontale mobiele
** levenslijn
** Vorderen op tijdelijke en permanente horizontale
** levenslijnen
** Beveiligen in de hoogtewerker
** Gebruik van dakset voor schuine daken
** Installatie van grondanker
** Correct gebruik van een ladder en
toepassingsgebied
** Basis harnas suspension trauma
** Aandachtspunten visuele controle van P.B.M.’s
** Scenariotraining
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SAFETY

BOUW
INDIVIDUELE REDDINGSTECHNIEKEN OP
TORENKRAAN EN BOUWPLAATSEN

Duur:
1 dag

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Aantal deelnemers:
Max. 8 personen

Doelstelling:
Correct uitvoeren van een individuele evacuatie op
hoogte

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

Inhoud:
* * Herhaling werken op hoogte met P.B.M.’s
* * Basis knopenleer
* * Harnas suspension trauma
* * Maatregelen om de effecten van suspension
trauma te verminderen
Nooden evacuatieprocedures
**
* * Zelfevacuatie
* * Reddingshiërarchie
* * Installatie van mobiele ankerpunten tijdens
individuele reddingstechnieken
* * Gebruik van centrifugale reddingsapparaten
* * Redding m.b.v. reddingsstok
* * Slachtofferzorg
* * Scenariotraining
Vereiste voorkennis:
* * Verklaring van medische geschiktheid
Min. 18 jaar
Kennis van valbeveiliging is vereist

SAFETY
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INDUSTRIE
WERKEN OP HOOGTE MET VALBEVEILIGING

Doelstelling:
De juiste keuze en correct gebruik
van P.B.M.’s tijdens werken op hoogte

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

bestellen

Vereiste voorkennis:
* * Verklaring van medische geschiktheid
Min. 18 jaar

/

Aantal deelnemers:
Max. 8 personen

www.condorsafety.be »

Duur:
1 dag

Inhoud:
* * Wetgeving
* * Gevaren en risico’s tijdens werkzaamheden op
hoogte
* * Risicohiërarchie
* * Stootkracht, valfactor & pendule
* * Correct dragen en aanpassen van een harnas
* * Installatie van mobiele ankerpunten (basis)
* * Beveiligingsmethodes: antival, werkpositionering
en werkplaatsbeperking
* * Horizontaal en verticaal gebruik van valblokken
* * Gebruik van een mobiel antival systeem voor touw
* * Beveiligen in de korf van de hoogtewerker
* * Beveiligen op platte structuren
* * Vorderen en positioneren op verticale structuren
* * Basis harnas suspension trauma
* * Aandachtspunten controle van P.B.M.’s
* * Onderhoud en levensduur
* * Scenariotraining
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SAFETY

INDUSTRIE
INDIVIDUELE REDDINGSTECHNIEKEN
(HOOGBOUW MAGAZIJNEN, INDUSTRIËLE
INSTALLATIES ...)

Duur:
1 dag

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Aantal deelnemers:
Max. 8 personen

Doelstelling:
Correct uitvoeren van een individuele
evacuatie op hoogte

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

Inhoud:
* * Herhaling werken op hoogte met P.B.M.’s
* * Basis knopenleer
* * Harnas suspension trauma
* * Maatregelen om de effecten van suspension
trauma te verminderen
* * Zelfevacuatie
* * Evacuatieprocedures
* * Reddingshiërarchie
* * Installatie van mobiele ankerpunten tijdens
individuele reddingen
* * Gebruik van centrifugale reddingsapparaten
* * Redding m.b.v. reddingsstok
* * Slachtofferzorg
* * Scenariotraining
Vereiste voorkennis:
* * Verklaring van medische geschiktheid
Min. 18 jaar
Kennis van valbeveiliging is vereist

Opleiding »
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INDUSTRIE
INTRODUCTIE VEILIG BETREDEN VAN BESLOTEN
RUIMTEN

Aantal deelnemers:
Max. 6 personen

Vereiste voorkennis:
* * Verklaring van medische
geschiktheid
Min. 18 jaar

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

www.condorsafety.be »

/

Doelstelling:
Het verwerven van de basiskennis &
procedures om besloten ruimten te betreden.

bestellen

Duur:
1 dag

Inhoud:
* * Wetgeving
* * Wat is een besloten ruimte
* * Gevaren en risico’s in besloten ruimten
* * Functie veiligheidswacht en
verantwoordelijkheden
* * Werkvergunning, vuurvergunning en
betredingsvergunning
* * Lock out en tag out
* * Ventilatie
* * Uitvoeren en interpreteren van metingen
* * Correct werken met valbeveiliging
* * Installatie van mobiele ankerpunten
* * Installatie en aandachtspunten driepoot
* * Toegangstechnieken in besloten ruimten
* * Veiligheidslijn
* * Communicatiemiddelen
* * Verlichting
* * Noodevacuatieprocedures
* * Scenariotraining eerstelijnsinterventie zonder
betreding uit verticaal mangat

16
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INDUSTRIE
WERKEN MET ONAFHANKELIJKE
ADEMHALINGSBESCHERMING

Duur:
1 dag

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Aantal deelnemers:
Max. 6 personen

Doelstelling:
Aanleren om op een veilige manier te werken met
autonome en niet-autonome ademlucht, bedoeld
voor medewerkers die werken op plaatsen waar de
zuurstofconcentratie te laag is en/of waarbij te hoge
concentraties van gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

Inhoud:
** Keuze van ademhalingsbescherming
(autonoom en niet-autonoom)
** Correct gebruik van niet-autonome
ademhalingsbescherming
** Samenstelling apparaat voor
onafhankelijke ademlucht
** Apparatuur voor onafhankelijke
ademlucht op de juiste manier op- en
afzetten met de nodige controles
Luchtverbruik
**
** Zich bewegen op structuren en in een
besloten ruimte met onafhankelijke
ademhalingsbescherming
** Ademluchtfles vervangen
** Autonome meeruren aansluiting
** Werkzaamheden uitvoeren met
onafhankelijke ademlucht
** Correct reageren op noodsituaties
Vereiste voorkennis:
** Verklaring van medische geschiktheid
Min. 18 jaar

SAFETY
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INDUSTRIE
VEILIGHEIDSWACHT BESLOTEN RUIMTEN

CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

Vereiste voorkennis:
** Werken met onafhankelijke
ademhalingsbescherming, introductie
veilig betreden van besloten ruimten.

bestellen

Doelstelling:
In deze module wordt het betreden en evacuatie
op een praktische manier verder uitgediept
zodoende men als veiligheidswacht in verschillende
noodsituaties adequaat kan handelen. Bedoeld
voor medewerkers die als veiligheidswacht instaan
voor het veiligheidstoezicht op werknemers die een
besloten ruimte betreden.

/

Aantal deelnemers:
Max. 6 personen

www.condorsafety.be »

Duur:
1dag

Inhoud:
** Herhaling procedures veilig betreden van
besloten ruimten
** Knopenleer
** Driepootopstellingen
** Installatie en aandachtspunten davit
** Toegangstechnieken in besloten ruimten in
combinatie met onafhankelijke ademlucht
** EHBO basis
** Toedienen van onafhankelijke ademlucht aan
een slachtoffer
Gebruik
van evacuatieharnassen
**
** Uitvoeren van eerstelijnsinterventie zonder
betreding
Uitvoeren
van eerstelijnsinterventie met
**
betreding
** Scenariotraining met horizontale en verticale
mangaten

Opleiding »
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INDUSTRIE
TOEGANGS- EN POSITIONERINGSTECHNIEKEN
BASIS

Duur:
3 dagen

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Aantal deelnemers:
Max. 8 personen

Doelstelling:
Kennis verwerven van toegangs- en
positioneringstechnieken en partnerredding. Voor
werknemers uit diverse sectoren die werkzaamheden
verrichten op moeilijk bereikbare plaatsen d.m.v.
toegangs- en positioneringstechnieken.
CONDOR SAFETY
Krommebeekstraat 44 | B 8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22 | www.condorsafety.be

Inhoud:
** Wetgeving
** Gevaren en risico’s tijdens werkzaamheden op
hoogte
** Risicohiërarchie
** Beveiligingsmethodes: antival,
werkpositionering en werkplaatsbeperking
** Stootkracht, valfactor & pendule
** Materieelkennis
** Knopenleer
** Installatie van mobiele ankerpunten
** Krachtenleer
** Afdalen en stijgen op touw
** Ombouwen stijgen/dalen
** Passeren van knopen in werklijn/veiligheidslijn
** Passeren van deviaties
** Passeren van herverankeringen
** Overschrijden van een hoek van 90°
** Korte/lange touwwissel
** Artificieel vorderen
** Harnas suspension trauma
** Individuele Pick-offs
** Aandachtspunten controle van P.B.M.’s
** Onderhoud en levensduur
** Scenariotraining
Vereiste voorkennis:
** Verklaring van medische
geschiktheid
Min. 18 jaar

WITHOUT panic-brake function
For experienced ‘Pro’ users.
Ideal for longer descents and in rescue/belay
applications, where a broader ‘sweet spot’ is
welcomed.

As the D4PRO (RP881) does not incorporate a panic-brake, it is not possible for the device
to fully meet the criteria of ANSI Standards. The D4PRO is fully certified to EN 12841
(a panic brake is not a compulsory criteria of this standard). If you require a Descender which
fully meets ANSI standards, the standard D4 (RP880 with panic brake) should be selected.

NORMEN

››››››››››

EN341 A/ A + B› Persoonlijke beschermingsmiddelen
tegen vallen - Reddingsafdalingsmaterieel
EN353› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen.
EN353-1› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen - Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre
ankerlijn.
EN353- 2› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen - Deel 2: Meelopende valbeveiliger met flexibele
ankerlijn.
EN354› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
- Veiligheidslijnen.
EN355› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
- Schokdempers.
EN358› Persoonlijke beschermingsmiddelen voor
werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen.
EN360› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
- Valbeveiligers met automatische lijnspanner.
EN361› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
- Harnasgordels.
EN362› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
- Koppelingen.
EN567› Bergbeklimmersuitrusting - Stijgklemmen Veiligheidseisen en beproevingsmethoden.
EN795› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen.
EN795 A› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen voor enkele ankerpunten voor platte en hellende
daken.
EN795 B› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen - Tijdelijke verankeringsvoorzieningen.
EN795E› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen - Doodgewicht anker.
EN813› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
- Zitgordels.
EN959› Bergbeklimmersuitrusting - Rotshaken Veiligheidseisen en beproevingsmethoden.
EN1149-1› Beschermende kleding - Elektrostatische
eigenschappen - Deel 1: Beproevingsmethode voor het
meten van oppervlakteweerstand.

EN12275› Bergbeklimmersuitrusting - Verbindingsstukken
- Veiligheidseisen en beproevingsmethoden.
EN12278› Bergbeklimmersuitrusting - Katrollen Veiligheidseisen en beproevingsmethoden.
EN12373› Aluminium en aluminiumlegeringen Anodiseren.
EN12841› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen - Systemen ten behoeve van werkzaamheden met
een geborgde lijn - Instelapparaat voor lijnen.
EN13374 Klasse A, B & C› Tijdelijke
vloerrandbeveiligingen - Productspecificatie Beproevingsmethoden.
EN13463-1› Niet-elektrisch materieel voor gebruik op
plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 1:
Basismethoden en eisen.
EN13463-5› Niet-elektrisch materieel bestemd voor
gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen Deel 5: Bescherming door constructieveiligheid ‘c’.
EN1496› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen - Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden.
EN1497› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen - Reddingsgordels.
EN1498› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen - Reddingslussen.
EN1891› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen - Kernmanteltouwen met geringe rek.
Atex 94/9/CE› Beveiligingssystemen bedoeld voor
plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
CE› De CE-markering die op veel producten te vinden is
geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende
regels binnen de Europese Economische Ruimte. CE staat
hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als
in overeenstemming met de Europese regelgeving.

COMBISAFE® IS DE ENIGE

CONTACTEER
ONS GERUST
VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

FABRIKANT DIE EEN TOTAALOPLOSSING BIEDT
VOOR COLLECTIEVE RANDBEVEILIGING. VAN ELK
ARTIKEL IS DE TECHNISCHE FICHE BESCHIKBAAR.
BIJ LEVERING ONTVANGT U DE UITGEBREIDE
INSTALLATIEHANDLEIDING IN HET
NEDERLANDS, SAMEN MET DE NODIGE ATTESTEN.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
VERTREKKENDE VANUIT DE UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN,
ADVISEREN WIJ U DE MEEST VEILIGE OPLOSSING.

HEKKENS
De randbeveiligingshekkens die worden aangeboden door
COMBISAFE®, bieden een complete veiligheidsoplossing
voor werkzaamheden op hoogte. Gecombineerd met onze
staanders en bevestigingen kunnen deze hekken zodanig
worden geconfigureerd dat ze altijd voldoen aan uw
specifieke eisen – welke constructie u ook kiest.

Valbeveiliging » Collectieve valbeveiliging »
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Voordelen van hekwerk tov hout:
»»Snellere montagetijd
»»Geen bevestiging nodig met schroeven of nagels
»»Minder snel verkeerde configuratie, dus veiliger
»»Minder uitval bij installatie
»»Duurzamer
»»Makkelijk te stockeren bij niet-gebruik

STEEL MESH
BARRIERS
Het meest gebruikte systeem in ons productenpakket is
de Steel Mesh Barrier - een innovatieve en uiterst flexibele
tijdelijke randbeveiligingsoplossing die wereldwijd wordt
ingezet. EN13374 klasse, A, B & C.

AFE
E
ISAF
B
M
CO

Mesh Barrier-bevestigingen en -staanders die compatibel
zijn met de meeste constructietypen
»»Breed assortiment aan bevestigingen voor elke type
bouwtoepassing
»»Geautomatiseerd productieproces voor maximale sterkte
»»Ontworpen en geproduceerd volgens
EN 13374, klasse A, B en C

/

bestellen

BIS
M
O
C
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Eigenschappen en voordelen
»»Combineert leuningen, kantplank en puinrasterhek in één
product
»»Staalrasterbescherming met schokabsorberende
eigenschappen
»»Gesloten kantplank met omgeslagen rand voor verbeterde
puinomhulling
»»Omgeslagen bovenrand zonder scherpe randen
»»Verstevigde zijstangen voor een grotere duurzaamheid
»»Lichtgewicht, veelzijdig systeem, gericht op snelle plaatsing
»»Weegt minder dan 20,0 kg
»»Verstelbare hoogte zonder dat er demontage nodig is
»»Beschikbaar in breedten van 2,6 m, 1,7 m (alleen
Scandinavië) en 1,3 m
»»Beschikbaar in ronde en vierkante varianten en met Steel

Valbeveiliging » Collectieve valbeveiliging »
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FRAMED BARRIERS
Een eenvoudiger, slimmer en sterker alternatief voor de meer
traditionele leuningen en kantplanken met hout of buizen.
EN13374 klasse A.
De Framed Barriers bieden een eenvoudiger, sterker en meer
eigentijds alternatief voor de meer traditionele leuningen
en kantplanken van hout of buizen. Deze laatste hebben
als nadeel dat er veel onderdelen voor nodig zijn en dat er
regelmatig houten leuningen moeten worden vervangen en
afgevoerd tussen de projecten door.
U kunt kiezen uit Framed Rail Barriers of Framed
Mesh Barriers. Beide zijn geschikt voor alle typen
bouwwerkzaamheden: staal-, beton- of houtbouw. In
combinatie met de COMBISAFE®- veiligheidsstaanders en
-verlengingshouder van het S-systeem kunnen ze eenvoudig
worden verhoogd of verlaagd voor betonstortingen of
apparatuurplaatsingen.
Eigenschappen en voordelen
»»Lichtgewicht
»»Voldoet aan EN 13374, klasse A
»»De Framed Rail Barrier heeft een bovenleuning, middenleuning
en kantplank in één
»»De Framed Mesh Barrier heeft een bovenleuning en kantplank,
evenals een stalen rasterwerk voor verbeterde omhulling

STAANDERS &
BEVESTIGINGEN
- S-(SQUARE)SYSTEEM

www.condorsafety.be »
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bestellen

COMBISAFE® is wereldwijd actief op verschillende markten
en erkent de noodzaak om staanders en bevestigingen te
ontwikkelen die integreerbaar zijn in bestaande constructies. Het
Steel Mesh Barrier S-systeem van staanders en bevestigingen
is ontwikkeld om vierkante staanders en ondersteunende
bevestigingen te kunnen leveren.

PLATFORMSCHOEN
Oplossingen voor openingen & schachten
De Openingen kunnen effectief worden opgevuld door middel van
platformschoenen en geschikte houten vullingen.
Verankering voor werkplatforms, met name voor ingesloten
gebieden zoals liftschachten.
»»Binnenbreedte 62 mm/Gewicht 2,0 kg
»»Binnenbreedte 82 mm/Gewicht 2,2 kg
»»Binnenbreedte 105 mm/Gewicht 2,5 kg
»»Verzinkt

COMBISAFE

»»Past bij veiligheidsstaanders 1102 & 2000 en bij de instelbare
veiligheidsstaander 1140 met verlengingshouder 1150
»»Op termijn duurzamer en kostenbesparender dan houten
leuningen en kantplanken
»»Licht, snel en eenvoudig te installeren, te verwijderen en te
herplaatsen
»»Nette en professionele afwerking
»»Goede werkopening en eenvoudige toegang tot gebouwranden
»»De Framed Rail Barrier vereenvoudigt het werk op
gebouwranden omdat de wapening probleemloos buiten de
leuning kan worden geduwd
»»Veiliger dan houten leuningen en geen spijkers nodig
»»Eenvoudig verticaal te transporteren of op te slaan in
verzamelbox

ROOF SAFETY SYSTEMS
HÉT VALBEVEILIGINGSSYSTEEM
VOOR HELLENDE DAKEN

››››››››››››››››››››››››››››››››››››
RSS VALBEVEILIGING VOOR HELLENDE
DAKEN IS EEN GEPATENTEERD SYSTEEM
EN VOLDOET AAN DE VEILIGHEIDSEISEN
VOLGENS DE EUROPESE NORM EN 13374
KLASSE C.
Hekwerk

Valbeveiliging » Collectieve valbeveiliging »
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In veel situaties toepasbaar

»»hellende daken
»»ook te gebruiken voor platte daken
»»brede en smalle dakranden, dakgoten
»»omkeerbaar hek
»»zelfs toepasbaar bij obstakels op de grond of in de
gevel
»»staander in hoogte verstelbaar
»»snel en eenvoudig te (de-)monteren

Hoe werkt het RSS Systeem?

Haakbeugel

Kantplank

Uitwaaibeveiliging

»»De staander hangt in de goot en steunt af tegen de
gevel. Het gewicht van het systeem (staander, hek,
kantplank en haakbeugel) is 9,4 kg per strekkende
meter.
»»Bij een val ontstaat er kracht op het hekwerk. Deze
kracht wordt opgevangen door de staander, die
afsteunt tegen de gevel. Zodoende is de belasting op
de goot minimaal!

Voordelen

/

bestellen

Gevelsteun

www.condorsafety.be »

»»hoogwaardig aluminium, zeer licht
»»zelfs toepasbaar bij een dakrand met een oversteek
tot 1 meter
»»géén losse onderdelen
»»snel en eenvoudig verplaatsbaar
»»geen beschadiging aan gevel en tuinen
»»eenvoudig ombouwen tot minder of meer meters
»»stapelbaar bij transport

Valbeveiliging » Collectieve valbeveiliging »
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TOEGANGSSYSTEMEN VOOR
INDUSTRIËLE DAKEN
›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
»OPTIMALE
»
TOEGANGSOPLOSSINGEN VOOR MOEILIJK
BEGAANBARE EN KWETSBARE DAKEN
»EENVOUDIG
»
TE HANTEREN LICHTGEWICHT BOUWSYSTEMEN
»EENVOUDIG
»
TRANSPORT EN SNELLE MONTAGE
»CONFORM
»
EN 12811

TOTAALSYSTEMEN
VOOR KORTLOPENDE
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
De toegangssystemen van Kee Safety voor industriële
daken zijn speciaal ontwikkeld voor kortlopende
onderhoudswerkzaamheden op moeilijk begaanbare en
kwetsbare dakbedekkingen. Ze bieden de gebruiker een
veilige werkplek tijdens inspecties, reparaties, reiniging,
verzegeling en andere onderhoudswerkzaamheden.
BOARD-WALK is een loopbrug met een roosterconstructie
die een veilige toegang van de goot tot de nok mogelijk
maakt, waarbij de belasting via draagstijlen wordt
verspreid. Door de roosterconstructie is er altijd een
goede visuele controle van het dak, ongeacht de
weersomstandigheden.
BOARD-WALK is eenvoudig te transporteren en de
bestellen

voor persoonlijke veiligheid.

www.condorsafety.be »

eenvoudig worden gekoppeld. Als optie met leuning

/

afzonderlijke, vier meter lange elementen, kunnen
verkrijgbaar. Bovendien is elk segment voorzien van een,
over de hele lengte lopend, geïntegreerd kabelsysteem

CONTACTEER
ONS GERUST
VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

ROOF-WALK is een dubbel railsysteem met een volledig
omheind en in hoogte verstelbaar werkplatform. ROOFWALK wordt geleverd in een standaardlengte van 4,6
meter, op verzoek is het ook in andere lengtes leverbaar.
Het dubbele railsysteem bestaat uit twee parallel lopende
rails van elk vier meter lengte die naar wens kunnen
worden verlengd. Het gewicht wordt via grote draagstijlen
verspreid.
VALLEY-WALK is een mobiele veiligheidskooi voor
persoonsbescherming. Het maakt het veilig lopen op
moeilijk begaanbare en kwetsbare daken in de buurt van
de dakgoten mogelijk.
VALLEY-WALK is eenvoudig te monteren en biedt
langs dakgoten zeer veel veiligheid aan maximaal
twee personen. Beklede buizen met daartussen een
veiligheidsrooster ontzien het dakoppervlak en zijn
bovendien eenvoudiger te transporteren. VALLEYWALK
is afgestemd op gebruik in dakgoten op symmetrisch
naar elkaar toelopende daken, maar het kan ook op
asymmetrische constructies worden gebruikt (bijv.
sheddaken).

BOARD-WALK
»»Lengtes loopbrug elementen:
»»Breedte loopbrug:			
»»Materiaal:		
»»Gewicht:
»»Norm:

2m; 3m; 4m
600mm
hoogwaardig aluminium
14kg; 24kg; 28kg
EN 12811

Valbeveiliging » Collectieve valbeveiliging »
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ROOF-WALK
»»Lengte van de rails:
8 m (2 x 4 elementen)
»»Lengte van het platform:			
4,6m
»»Breedte van het platform:
620mm
»»Gewicht van het platform:
200kg
»»Materiaal:
hoogwaardig aluminium
»»Norm:
EN 12811

/

2100mm
1950mm
hoogwaardig aluminium
24kg
EN 12811

www.condorsafety.be »

»»Lengte:
»»Breedte:			
»»Materiaal:
»»Gewicht:
»»Norm:

bestellen

VALLEY-WALK
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VP16

VERANKERINGSPLAATJE + BOUT PETZL COEUR
BOLT STEEL 12MM P36BA12
»»Norm: EN795 A1 + EN959
»»verankeringsset bestaande uit een
verankeringsplaatje, pen en bout
»»vervaardigd in standaard staal voor
gebruik in binnenomgevingen of op

gerichte werven.

VP12

VERANKERINGSPLAATJE + BOUT PETZL COEUR
BOLT STAINLESS 12MM P36BS12
»»Norm: EN795 A1 + EN959
»»verankeringsset bestaande uit een
verankeringsplaatje, pen en bout
»»vervaardigd in roestvrij staal 316L hoge
kwaliteit, voor gebruik in traditionele

buitenomgevingen.

VP13

VERANKERINGSPLAATJE + BOUT PETZL COEUR
BOLT HCR 12MM P36BH12
»»Norm: EN795 A1 + EN959
»»verankeringsset bestaande uit een
verankeringsplaatje, pen en bout
»»vervaardigd in roestvrij staal HCR 904
met een hoge weerstand tegen corrosie,

voor gebruik in sterk corrosieve
omgevingen

VPP16

VERANKERINGPLAATJE PETZL COEUR STEEL
12MM P36AA12
»»Norm: EN795 A1 + EN959
»»vervaardigd in standaard staal voor
gebruik in binnenomgevingen of op
gerichte werven.

VPP12

www.condorsafety.be »
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VERANKERINGPLAATJE PETZL COEUR STAINLESS
12MM P36AS12
»»Norm: EN795 A1 + EN959
»»vervaardigd in roestvrij staal 316L hoge
kwaliteit, voor gebruik in traditionele
buitenomgevingen.

VPP13

VERANKERINGPLAATJE PETZL COEUR HCR 12MM
P36AH12
»»Norm: EN795 A1 + EN959
»»vervaardigd in roestvrij staal HCR 904
met een hoge weerstand tegen corrosie,
voor gebruik in sterk corrosieve
omgevingen

VPR1

VERANKERINGS D-RING PROTECTA
»»Norm: EN795A
»»belastbaar in 3 richtingen
»»te bevestigen met een M12 bout
»»roestvrij staal 316.

VPKR1

VERANKERINGSPLAAT MET GROTE OPENING
KRATOS
»»Norm: EN795 A
»»roestvrij staal
»»oog is voldoende groot om een
stellingshaak in vast te pikken

»»te bevestigen met 2 bouten M12
»»voor 1 gebruiker
»»min. breuksterkte: >23kn.

Valbeveiliging » Vaste ankerpunten »
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VP10L

VERANKERING PETZL COLLINOX 10MM TE LIJMEN
P55
»»Norm: EN795 A1 + EN959
»»te lijmen verankering in roestvrij
gesmeed staal
»»diameter: 10mm

»»lengte: 70mm.

LPC1

LIJM VOOR COLLINOX VERANKERING P56

VP14L

VERANKERING PETZL BATINOX 14MM TE LIJMEN
P57

LIJM VOOR BATINOX VERANKERING P41

bestellen
/

LPB1

»»lengte: 100mm.

www.condorsafety.be »

»»Norm: EN795 A1 + EN959
»»te lijmen verankering in roestvrij
gesmeed staal
»»diameter: 14mm
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VP15

VERANKERING PETZL COEUR PULSE 12MM
P37S12
»»Norm: EN795 B
»»verwijderbare verankering, in roestvrij staal, is heel gemakkelijk te plaatsen/
verwijderen zonder gereedschap, zodat u hem kunt hergebruiken
»»de vergrendelingsfunctie beperkt het risico op ongewenste extractie
»»diameter: 12mm.

Temporary anchor. © Petzl / vudici.org

VK1

www.condorsafety.be »
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VERANKERING VOOR HOUTEN BALKEN KRATOS
»»Norm: EN795 A
»»ontworpen voor bevestiging op houten structuren, min. sectie 85x85mm
»»weerstand >1T
»»herbruikbaar
»»bevestiging dmv geringde nagels
»»min. breuksterkte: 22kN
»»gewicht: 1,05kg
»»D-Ring in gesmeed staal, 180° draaibaar
»»compatibel met een tijdelijke horizontale levenslijn.

VERANKERING INNOTECH QUADRAT 12
»»Norm: EN795 A
»»ankerpaal in inox om te plaatsen op
steeldeck met een trapeziumhoogte
vanaf 100 mm
»»snelle montage door middel van
zelftappende vijzen
»»de krachten in de ondergrond en op de
gebruiker worden geabsorbeerd door
vervorming

»»grote stabiliteit door de speciale
constructie van de ankerpaal
»»Ø 16 mm
»»gekeurd voor 3 gebruikers
»»dynamisch getest met 3 opeenvolgende
vallen
»»pivoterend oog.

VIN15

VERANKERING INNOTECH EAP-SAND-10-A2
»»Norm: EN795 A
»»voor aluminium trapeziumvormige
afdekplaten (min. dikte van 0,6mm,
zonder coating)
»»profielafstand: 250 tot 333,33mm
»»als ankerpunt of onderdeel van
Innotech levenslijnen
»»snelle installatie door middel van
schroeven

»»het groot aantal boorgaten laat veel
installatiemogelijkheden toe
»»kan worden uitgebreid of vervangen
»»pivoterend oog.

Valbeveiliging » Vaste ankerpunten »
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Maten: 30cm, 40cm, 50cm, 60cm

VIN6

VERANKERING INNOTECH EAP-SAND-12-A2
»»Norm: EN795 A
»»voor aluminium trapeziumvormige
afdekplaten (min. dikte van 0,7mm,
zonder coating)
»»profielafstand: 250 tot 333,3 mm
»»als ankerpunt of onderdeel van
Innotech levenslijnen
»»snelle installatie door middel van
schroeven

»»het groot aantal boorgaten laat veel
installatiemogelijkheden toe
»»kan worden uitgebreid of vervangen
»»pivoterend oog.

VIN14

VERANKERING INNOTECH EAP-SAND-13-A2

VIN5

»»pivoterend oog.

Maten: 5cm, 12,5cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm

»»Norm: EN795 A
»»ankerpunt voor verschillende
ondergronden: 5cm: staal, 12,5cm:
beton, 20cm: beton, hout en staal
»»gekeurd voor 3 gebruikers
»»dynamisch getest met 3 opeenvolgende
vallen
»»pivoterend oog.

www.condorsafety.be »
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VERANKERING INNOTECH SPAR 11

bestellen

»»Norm: EN795 A
»»voor montage op sandwichpanelen
»»als ankerpunt of onderdeel van
Innotech levenslijnen
»»snelle installatie door middel van
schroeven
»»het groot aantal boorgaten laat veel
installatiemogelijkheden toe
»»kan worden uitgebreid of vervangen
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DIASAFE ANKERPUNT
VOOR GROENDAKEN
»»Het DiaSafe® systeem is een naar EN 795:2012 klasse A
en C beproefd en gecertificeerd ankerpunt
»»garandeert een veilige installatie zonder penetratie van de
dakbedekking

CONTACTEER
ONS GERUST
VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

»»de soort en dikte van het ballastmateriaal voor het
DiaSafe® systeem kan zeer verschillend zijn
»»daken met vegetatie, kiezels of bestrating kunnen van het
Diasafe®systeem voorzien worden
»»afhankelijk van de eigenschappen kan een ballast van slechts 30kg/m² en
veiligheidsvliezen vanaf 1m² reeds mogelijk zijn.

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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VERTREKKENDE VANUIT DE UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN,
ADVISEREN WIJ U DE MEEST VEILIGE OPLOSSING.
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DIASAFE® SINGLESYSTEEM SOLO
Gebruik
Het gebruik van het DiaSafe® systeem is makkelijk te leren.
Het aanpikpunt kan via een karabijnhaak, welke aan de
veiligheidslijn zit, aangepikt worden. De veiligheidslijn moet
altijd strak staan.

Systeem onderdelen
Voorgemonteerd onderdeel bestaat uit een Amoebe
vangplaat met geïntegreerd veiligheidsvlies en met RVS
systeemhouder met absorptie element in de kegel.

Minimale ballast
solo-systeem: 80 kg/m²
80 kg/m² stemt overeen met een vliesgrootte van 3x3m.

Valbescherming
De RVS houder met ingebouwde valdemper welke zich in de
kegel bevindt, absorbeert de valenergie. Deze energieabsorptie
zorgt voor zo min mogelijk schade aan mens en materiaal.

www.condorsafety.be »
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MAX
SOLO
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DIASAFE®
LIJNSYSTEEM MULTI
Gebruik
Bij DiaSafe® „multi” wordt een karabijnhaak, welke aan het
uiteinde van de veiligheidslijn zit, bevestigd aan de stalen lijn
en dus niet aan de kegel zelf.
Tussen twee houders/kegels kan men zich dan vrij bewegen. Bij het lijnsysteem „multi” kan in elk tweede veld weer 1
persoon aanpikken. Er blijft dus altijd 1 veld vrij tussen twee
gebruikers.

Systeem onderdelen
1. DS- Lijn- Systeemhouder
2. Amoebe vangplaat met geïntegreerd veiligheidsvlies
3. Bevestigingskop
4. Fixatiering
5. Rechthoekige ring
6. Veiligheidsstaalkabel
7. Hoefijzerkabelgeleiding
8. Eindfixatie
9. Kabelspanner
Minimale ballast
Lijnsysteem: 80 kg/m2
Met additioneel vlies: 30 kg/m2

Bescherming voor meerder personen
Bij het lijnsysteem „multi” kan in ieder 2e veld zich 1 persoon
aanpikken.

Grote afstand tussen de
houders verkort de installatietijd

/
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Geheel naar wens en volgens de tekening van het dak kunnen
de houders maximaal 8 meter uit elkaar staan.
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BIJZONDERHEDEN
Verhoogde zekerheid ver
boven de geldende normen
Voor uw beveiliging
hebben wij het systeem
veelvuldig boven de
geldende normen getest.

Vermijden van koude bruggen
In tegenstelling tot
conventionele systemen wordt
bij het DiaSafe® systeem
koude bruggen vermeden
en daarmee energie en geld
bespaard.

Industriële/kust regio
De materialen welke
gebruikt worden voor het
DiaSafe® systeem zijn
resistent tegen zure regen
en zouthoudende lucht.

Geen penetratie van de
dakbedekking

Snelle en eenvoudige
montage
Ons systeem bestaat uit
zeer weinig onderdelen.
Daardoor is de installatie
eenvoudig en wordt de
installatietijd drastisch
verkort.

Bij bijna ieder dak te
gebruiken
Het DiaSafe® systeem kan
ook bij een omgekeerd dak of
warmdak succesvol worden
ingezet. Ook aparte daken zijn
goed uit te voeren.

Grote afstand tussen
twee houders verkort
de installatietijd
Geheel naar wens en
volgens tekening van het
dak kunnen de houders
maximaal 8 meter uit
elkaar staan.

Lichtgewicht daken
met een ballast van
slechts 30 kg/m2
Het is het eerste, door ballast
gehouden, systeem op de
markt welke ingezet kan
worden op een lichtgewicht
dak.

Afstand vanaf de dakrand kan tot
1 meter gereduceerd worden

Zekerheid voor meerdere
personen
De meeste van onze systemen
zijn ook geschikt voor het
gelijktijdig zekeren van
meerdere personen.
bestellen
Valbescherming
Hier wordt voor de gebruiker
een maximale bewegingsvrijheid
gewaarborgd. Bij een eventuele val
vangt het systeem de gebruiker op
en vertraagd de val. De lengte van
de veiligheidslijn is individueel
instelbaar.

/

Begrenzingsysteem
Bij deze functie kan
de gezekerde persoon
de dakrand niet eens
benaderen, zo is vallen
uitgesloten. De lengte van
de veiligheidslijn is niet
verstelbaar.

www.condorsafety.be »

Met een verhoging van de
ballastlaag kan het systeem
extreem dicht bij de dakrand
worden ingebouwd. Daardoor
onstaat meer architectonische
vrijheid om het dak gestalte
te geven.

Het DiaSafe® systeem wordt
door ballast gepositioneerd.
Het hoeft daarna niet mechanisch
bevestigd te worden. Daardoor
vormt dit niet de zwakste
schakel, er wordt immers geen
bevestigingsmateriaal gebruikt.

Valbeveiliging » Vaste ankerpunten »
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BLC1

Maten: 40cm, 60cm, 80cm, 120cm, 150cm, 200cm

Valbeveiliging » Mobiele ankerpunten »

BANDLUS EINDLOOS COURANT ELLIPSE
»»Norm: EN566 + EN795 B
»»min. breuksterkte: 22kN
»»breedte: 2cm
»»in polyester.

BLP1

Maten: 60cm, 80cm, 120cm, 150cm

BANDLUS EINDLOOS PETZL C40
»»Norm: EN566 + EN795 B
»»min. breuksterkte: 22kN
»»breedte: 2cm
»»in nylon.

www.condorsafety.be »
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Verankering op een balk

2 x 22 kN
8 kN

16 kN

RAKR1

REGELBARE ANKERLUS KRATOS

Maten: 5m, 10m

»»Norm: EN795B
»»breedte: 45mm
»»ideaal voor het creëren van ankerpunten rond grotere structuren
»»kan gebruikt worden in combinatie met een tijdelijke mobiele levenslijn
»»2 elastische lussen voor het vastbinden van het vrije uiteinde tijdens het
gebruik
»»voorzien van een kleine velcro voor het compact opbergen tijdens nietgebruik.

SLI1

Maten: 100cm, 150cm, 200cm

STALEN LUS (RVS) MET 2 OGEN ISC

»»Norm: EN795 B
»»breuksterkte: 25kN
»»Ø kabel: 7mm
»» kabel in gegalvaniseerd staal met beschermend kunststof omhulsel.
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SYAM

Valbeveiliging » Mobiele ankerpunten »

De SYAM is een mobiel ankerpunt die het
mogelijk maakt om u te beveiligen op
hoogte.
Dit ankerpunt oefent geen druk uit op de
zoldering en is te installeren tegen elk type
plafond (vals plafond, spanplafond, …). Om
alle mogelijke toepassingen van de Syam te
kennen en om veilig op hoogte te werken,
wordt de Syam geleverd in uw lokalen of
op uw werven door onze instructeur die u
terzelfdertijd een technische scholing geeft

omtrent het correcte gebruik.
»»Te installeren in minder dan 1 minuut
»»Transporteerbaar in een rugzak
»»Beschadigd of vervuild de locatie niet
»»Laat toe om handenvrij te werken
»»Inzetbaar vlakbij de werkplaats of op een
afstand
»»Wordt als mobiel ankerpunt gebruikt door
timmerlieden, slotenmakers, touwwerkers,
metsers, elektriciens, schilders,
schoonmaakbedrijven, hulpdiensten,…

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
MAS1

MOBIEL ANKERPUNT SYAM

bestellen

»»Norm: EN795 B
»»de SYAM is een mobiel ankerpunt dat u kunt gebruiken bij valgevaar voor raamen deuropeningen
»»het toestel is in hoogte verstelbaar van 1,8m tot 4,20m
»»dit ankerpunt heeft een geteste weerstand van 2770kg en is bijgevolg
goedgekeurd voor de beveiliging van 2 personen
»»tijdens het gebruik belast u enkel de voet en de armen van de SYAM zodat er
bijna geen krachten op het plafond ontstaan
»»de uitrusting is licht in gewicht (15kg) en gemakkelijk te transporteren in een
rugzak.

www.condorsafety.be »
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YOUTUBE FILM:

UMAS2

UITBREIDING MOBIEL ANKERPUNT SYAM+ SP
»»Norm: EN 795 klasse B : 2012
»»de SYAM+ SP is een uitbreiding van de SYAM (mobiel ankerpunt) waardoor in
een vensteropening van een gevel een ankerpunt/omleidingspunt gecreëerd kan
worden om zo touwwrijving te vermijden
»»bruikbaar voor 2 personen (volgens TS16415:2013)
»»wordt vervoerd in een opbergtas
»»snelle installatie en eenvoudige implementatie

Toepassingen
»»Blijf in de werkzone zoals
aangegeven op de schema´s,
tussen de voet, de armen 1
en 2 en onder de kabel.

Arm 2

Arm 1

Valbeveiliging » Mobiele ankerpunten »

37

»»Vergeet niet uw uitrusting
vast te koppelen als u de
opening nadert.

Kabel

Voet

!

toegestan
werkzone
!

Verboden werkzone:
risico op omvallen

»»BIJ GEBRUIK VAN SYAM DICHT BIJ DE OPENING
»»Bij het verder gaan, moet u er voor zorgen
bestellen

Werkzone

!

Arm 1

/

!

Arm 2

Voet

www.condorsafety.be »

dat de werkzone zich altijd tussen de 2
armen van de SYAM bevinden

Valbeveiliging » Mobiele ankerpunten »
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»»PLAATSING VAN DE SYAM ONDER EEN RECHTE HOEK.

OK

»»Let op voor het pendule-effect.

Werkzone

»»OPGELET! De twee armen van
de SYAM moeten loodrecht
op de steunmuren worden
geplaatst (1 en 2).

Touwbeschermer

Steunmuur 2

~90°

OK

~90°

Steunmuur 1

»»GEBRUIK OP AFSTAND (BIJ VOORBEELD ACHTER EEN DEUR GEPLAATST)

»»Indien de SYAM geplaatst wordt
achter een opening die loodrecht
staat op de werkzone, moet de
voet volgens het hierna vermelde
schema worden geplaatst

www.condorsafety.be »
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»»Voorbij het omleidingspunt
moet de werkzone zodanig
worden bepaald dat:
1/ de SYAM niet kan kantelen
2/ het pendule-effect
onmogelijk is (bijvoorbeeld bij
grote openingen).

OK

Werkzone
OK

!

Touwbeschermer

»»De oranje verankering moet
in lijn met het omleidingspunt
worden geplaatst.
Verplaatsing
van de SYAM

39

»»DAKWERKEN: BEVEILIGDE TOEGANG VANAF DE VOET VAN DE LADDER

Valbeveiliging » Mobiele ankerpunten »

Touwbeschermer

Leeflijn

SYAM op de
verdieping
of
SYAM op
gelijkvloers
Touwbeschermer

»»BOVENAANZICHT

!

Werkzone

bestellen

Leeflijn

!

www.condorsafety.be »
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Touwbeschermer
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»»DAKWERKEN: BEVEILIGDE TOEGANG VIA EEN DAKVENSTER
»»DAKWERKEN: BEVEILIGDE TOEGANG VANAF DE VOET VAN DE LADDER

»»BOVENAANZICHT
Touwbeschermer

Leeflijn

!

!

1
Dak

Leeflijn

2

Dakvenster

Dakvenster

werkzone

Touwbeschermer

!

!

Touwbeschermer

Let op voor het pendule-effect

Leeflijn

1

2

Dakvenster

Touwbeschermer

1 beveiligde toegang via een

dakvenster
2 beveiligde toegang vanaf de

voet van de ladder

»»INSTALLATIE VAN EEN MOBIELE LEVENSLIJN OP TWEE SYAMS
BINNEN

BINNEN

bestellen

SYAM

SYAM

Bandlus

/

Touwbeschermer

www.condorsafety.be »

BUITEN

!

Let op voor het penduleeffect aan de uiteinden
van de levenslijn

werkzone
Leef de gebruiksvoorschriften van de
mobiele levenslijn na

!

BUITEN

MOBIEL ANKERPUNT CLIMBTECH CT102
»»Norm: EN795 B
»»min. breuksterkte: 22kN
»»mobiele, herbruikbare verankering die kan gebruikt worden op verticale, horizontale en
overhangende betonnen ondergronden
»»eens een gepast gat is geboord, kan het anker erin geplaatst worden en nadien terug
verwijderd worden
»»beschikbaar in twee maten/breuksterktes
»»geschikt voor valbeveiliging.

MACT3

MOBIEL ANKERPUNT CLIMBTECH CT104
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MACT1

»»Norm: EN795 B
»»mobiele, herbruikbare verankering
»»kan gebruikt worden in prefab beton of stalen flenzen zowel op horizontale, verticale of
hangende oppervlakten.

MAKR4

MOBIEL ANKERPUNT KRATOS 4CM
»»Norm: EN795 A
»»min. breuksterkte: 23kN
»»gewicht: 340g
»»de patroonhuls wordt blijvend geïnstalleerd in een betonnen structuur
»»de gebruiker kan overal waar er een patroonhuls is aangebracht, het pivoterend ankerpunt
installeren om het werk op hoogte uit te voeren. Hij kan daarna het ankerpunt terug
wegnemen.

MAKR5

»»eens het ankerpunt is geplaatst, schuift men de zwarte kraag terug op zijn plaats waardoor
de blokkeerpal terug op zijn plaats komt.

/

»»gewicht: 1250g
»»Ø boring: 21/30mm
»»eenvoudig en snel plaatsbaar ankerpunt op een horizontale structuur
»»door de zwarte kraag dichter naar je toe te trekken, wordt de blokkeerpal verplaatst
waardoor men het ankerpunt kan plaatsen

www.condorsafety.be »

»»Norm: EN795 B
»»min. breuksterkte: 23kN
»»max. materiaaldikte: 34cm

bestellen

MOBIEL ANKERPUNT KRATOS 34CM
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MAKR1

MOBIEL ANKERPUNT KRATOS VOOR METALEN
BALKEN
»»Norm: EN795 B
»»voor gebruik op I-balken
»»in aluminium en roestvrij staal
»»dankzij de verstelbare flenzen, is installatie mogelijk op balken van 80 tot
250mm
»»bevestigingsring met binnendiameter van 55mm
»»min. breuksterkte: 23kN.

BKI3

BALKKLEM CLIMBTECH CT101.2
»»Norm: EN795 B
»»een lichtgewicht, herbruikbare ankerklem die te bevestigen is op horizontale
balken, zowel boven je hoofd als op voethoogte
»»gemakkelijk en snel aan te passen zonder gaten te boren in de balk
»»eenmaal gemonteerd, beweegt de balkklem vrij langs de balk
»»breedte regelbaar van 88 tot 355mm
»»max. balkdikte: 6,35mm
»»veilige werklast: 140kg
»»gewicht: 1600g.

BKI2

www.condorsafety.be »
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BALKKLEM CLIMBTECH CT113
»»Norm: EN795 B
»»een herbruikbare ankerklem die te bevestigen is op horizontale en verticale
balken
»»gemakkelijk en snel aan te passen zonder gaten te boren in de balk
»»eenmaal gemonteerd, creeër je een vast ankerpunt waarbij je je verticaal of
horizontaal kunt verplaatsen
»»breedte regelbaar van 101 tot 355mm
»»max. balkdikte: 6,35mm
»»veilige werklast: 140kg
»»gewicht: 3105g.

MAI2

MOBIEL ANKERPUNT ISC DOODGEWICHT
TROLLEY
»»Norm: EN795 B
»»inzetbaar tegen balustrades en opstaande dakranden met een min.
hoogte van 60cm en max. hoogte van 120cm
»»ideaal bij een beperkte werkruimte, slecht 54cm op 54cm is
noodzakelijk
»»inzetbaar voor een 2 persoonsredding
»»makkelijke en snelle installatie
»»geen doorboring van de dakbekleding nodig
»»een afzonderlijk gewicht weegt 25kg, conform de voorschriften voor
manueel te hanteren lasten
»»totaal gewicht: 178kg
»»kosten efficiënt en veelzijdig.

MAI3

MOBIEL ANKERPUNT ISC DOODGEWICHT
A-FRAME
»»Norm: EN795E
»»inzetbaar op platte daken, een randopstand van min. 30cm tot max.
150cm hoogte is vereist
»»218cm hoog ankerpunt stelt de gebruiker in staat om de afdaling vlot te
starten
»»voorzien van een lang ankerpunt, met een overhang van 69cm. Hierdoor
vormen bredere opstaande dakranden geen probleem
»»geen doorboring van de dakbekleding nodig
»»ingebouwde schokabsorptie
»»minimale installatietijd
»»een afzonderlijk gewicht weegt 25kg conform de voorschriften voor
manueel te hanteren lasten
»»360° pivoterende voorwielen voor vlotte positionering en
herpositionering van het ankerpunt
»»voorzien van wielremmen om een zijwaartse verplaatsing tijdens het
gebruik te verhinderen
»»getest door een Notified Body en voldoet aan de eisen van de CEN/
TS 16415 (aanbevolen eisen voor gebruik door meer dan 1 gebruiker
tegelijkertijd)
»»voldoet eveneens aan de 15kN statische belastingstest, toegelaten door
de IRATA ICOP

Valbeveiliging » Mobiele ankerpunten »
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WKLR1

WELFSELKLEM
»»Norm: EN795 B
»»gewicht: 8kg
»»geschikt voor 3 personen
»»in aluminium en roestvrij staal
»»geschikt voor welfsels met een breedte
van 120cm.

DTKR1

DEURTRAVERSE KRATOS
»»Norm: EN795 B
»»gewicht: 4,75kg
»»anker geschikt voor deur- of
raamopeningen van 60cm tot een
maximum van 125cm
»»tot 2 gebruikers
»»geleverd in transporttas.

TSKR1

TELESCOPISCHE STOK KRATOS
»»In glasvezel
»»dielectrische weerstand: 50kV
»» lengte traploos regelbaar van 2m tot
8m
»»max. belasting: 6kg
»»gewicht: 3,98kg.

SHKR1

STELLINGSHAAK VOOR TELESCOPISCHE STOK
KRATOS
»»makkelijk te plaatsen bevestiging voor
gebruik met telescopische stok, om
zo een verankeringspunt op afstand te
installeren.

MAKR2

MOBIEL ANKERPUNT KRATOS VOOR CONTAINERS

www.condorsafety.be »
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»»Norm: EN795 B
»»opening: 95mm
»»breuksterkte: 23kN
»»gewicht: 880g
»»ontworpen om zich te verbinden met
metalen structuren, kabels en staven
met grote diameter

»»Norm: EN795B
»»in staal
»»inzetbaar tijdens werkzaamheden
boven op 20ft & 40ft containers
»»naast het gebruik als zelfstandig
ankerpunt, kan het ook gebruikt worden
om een tijdelijke mobiele levenslijn aan
te bevestigen
»»voorzien van een lateraal, eenvoudig

vergrendelingssysteem, te bedienen
door 1 persoon
»»brengt geen beschadigingen aan aan de
container
»»360° pivoterend ankerpunt.

FA 10 215 00

FA 60 001 00

FA 20 401 30

FA 60 003 00
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SKYREACH ANCHOR

IS EEN EENVOUDIG TE INSTALLEREN,
LICHTGEWICHT EN OVERKOEPELEND
PERSOONLIJK VALBESCHERMINGAPPARAAT
DAT IS ONTWORPEN OM VALPARTIJEN VANAF
HOOGTE TE VOORKOMEN.

CONTACTEER
ONS GERUST
VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
VERTREKKENDE VANUIT DE UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN,
ADVISEREN WIJ U DE MEEST VEILIGE OPLOSSING.

Eigenschappen en voordelen

Het SkyReach Anchor is een eenvoudig te installeren,
lichtgewicht, overkoepelend verankeringsmechanisme
voor persoonlijke valbescherming dat is ontworpen om
valpartijen vanaf hoogte te voorkomen, met name tijdens
werkzaamheden die zijn verbonden met horizontale
bekistingswerkzaamheden.
Samen met de specifieke bevestigingen en gecertificeerde
persoonlijke valbeschermingsmiddelen creëert het een
valbeschermingssysteem dat bijdraagt aan een veilige
werkplek.

»»Een lichtgewicht verankering die met de hand door één
persoon gedragen en geïnstalleerd kan worden zonder
dat er een kraan nodig is
»»Kan in seconden in elkaar worden geklapt om te
verplaatsen, om toegang te krijgen tot de kraan of om op
te slaan
»»Goede algehele zichtbaarheid voor kraanmedewerkers
»»Voldoet volledig aan EN795:2012 Type B en is CEgecertificeerd door DEKRA EXAM GmbH*
»»Biedt een 360° bedieningsradius van 8,5 meter
»»Biedt toegang tot een werkoppervlak van bijna 230 m²
»»De opklapbare boom en steun zijn in seconden op hun
plek en vergrendeld met behulp van de vaste sluitpin
»»Keuze uit twee bevestigingen: de ingegoten
houder voor gebruik met betonconstructies tijdens
bekistingswerkzaamheden of de stalen flensklem voor
gebruik als valstopsysteem bij het laden en lossen van
vrachtwagens naast een staalconstructie
»»Reflecterende tape op de boom biedt goede
zichtbaarheid aan kraanmedewerkers
»»Integrale singelband uit één stuk voor eventueel tilwerk
met de kraan

Het SkyReach Anchor zelf is 3,1 meter hoog en de ankerboom
is 2 meter lang, waardoor het apparaat met gebruik van een
valblok met 6,2 m kabellengte, een werkradius van maximaal
8,5 meter kan bestrijken en toegang biedt tot een oppervlak
van bijna 230 m².

www.condorsafety.be »
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*Bij gebruik met SkyReach ingegoten huls of stalen flensklem

Het is intuïtief en makkelijk in het gebruik en kan door één
persoon worden verplaatst en geïnstalleerd. In aanvulling
daarop kan de eenheid, indien samen gebruikt met de
stalen flensklem of het basis-COMBISAFE laadsysteem
MKII, worden gebruikt voor het veilig laden en lossen van
vrachtwagens op bouwlocaties of laadperrons.

SKYREACH ANCHOR
Het lichtgewicht verankeringsmechanisme wordt ingeklapt
geleverd. Het is gemaakt van staal en kan bediend en verplaatst
worden door één persoon. Biedt een bedieningsradius van 8,5
meter. Bevat een kraanhijsband om, indien nodig, te hijsen.
»»Afmetingen 3,1 m hoog met een boom van 2 m
»»Gewicht 25 kg
»»Verzinkt en geschilderd staal
»»Voldoet aan EN795:2012 Type B

Valbeveiliging » Mobiele ankerpunten »
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INGEGOTEN HULS
Direct in beton gegoten voor behuizing van het SkyReach
Anchor. Een kunststof plug bedekt de opening als bescherming
tegen het binnendringen van vuil en water.
»»Afmetingen 0,8 m x Ø76 mm
»»Gewicht 2,3 kg
»»Met olie behandeld gegalvaniseerd staal

»»Afmetingen 0,75 m x 0,2 m
»»Gewicht 13,8 kg
»»Verzinkt staal

/
www.condorsafety.be »

Een klem en houder voor gebruik met staalconstructies,
wanneer het SkyReach Anchor wordt gebruikt als
valstopsysteem tijdens het laden en lossen van vrachtwagens.
Past op stalen balken met een flensbreedte tussen 15cm en
45cm.
Twee klemmen en één houder nodig voor elk SkyReach Anchor.

bestellen

STALEN FLENSKLEM
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COMBISAFE®
LAADSYSTEEM MKII

IS ONTWORPEN OM OP EEN VEILIGE MANIER
VALPARTIJEN VANAF HOOGTE TE VOORKOMEN
TIJDENS HET LADEN EN LOSSEN VAN MATERIAAL
VANAF EEN DIEPLADER/OPLEGGER MET VLAKKE
LAADVLOER.

CONTACTEER
ONS GERUST
VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
VERTREKKENDE VANUIT DE UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN,
ADVISEREN WIJ U DE MEEST VEILIGE OPLOSSING.
systeem worden uitgerust met de SkyReach Top Column
4.7 die tot een hoogte van 4,7 meter reikt vanaf de grond
tot de verankeringspositie.

Eigenschappen en voordelen

Dit laadsysteem beschikt nu over het NIEUWE SkyReach
Anchor met valblok voor bevestiging aan het harnas
dat door de operator wordt gedragen. Het herziene
COMBISAFE-laadsysteem is beschikbaar in een compact
formaat, zonder bouten en met verwisselbare, verstelbare
voeten. Met het modulaire ondersteuningsvlak kunnen de
gedemonteerde eenheden worden gestapeld.
Elk systeem omvat een basis die verzwaard is met drie
ton prefab ballastblokken die uitwisselbaar zijn met
eerdere ontwerpen. Alternatief ballastmateriaal, zoals
goed aangedrukt kiezelgrind* van 10 mm of gestort beton,
kunnen ook nog steeds gebruikt worden.

»»CE-gecertificeerd volgens EN 795:2012 Type E
»»Operator heeft een ankerpunt op 5,9 m boven het
grondniveau bij gebruik van de standaard SkyReach
Adaptor 5.9 voor het laadsysteem
»»Kan als compact bouwpakket worden geleverd
»»Basis heeft geen pinnen of bouten, voor snel en
eenvoudig monteren/demonteren
»»Te demonteren in kleine, gemakkelijk te stapelen
eenheden voor eenvoudiger transport en minder
opslagruimte
»»Geschikt voor gebruik op locatie of op laadperrons
»»Eenheid kan waterpas worden gemaakt met de
verstelbare/vervangbare voeten (tot maximaal 5°). Deze
kunnen ook worden vervangen als ze beschadigd zijn.
»»Bekistingsondersteuning is beschikbaar
»»Standaardbekisting en bekistingsondersteuning
breiden de ballastopties uit voor bijv. 10 mm kiezelgrind
(aangedrukt) of gestort beton*
*Ballast moet minimaal 1500 kg wegen bij gebruik

Het standaard Laadsysteem MKII biedt een operator
een ankerpunt op 5,9 meter boven het grondniveau. Er is

www.condorsafety.be »
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maar één COMBISAFE laadsysteem MKII vereist voor een
dieplader van 8 meter, maar er zijn er twee nodig als het
voertuig langer is dan 8 meter. In het laatste geval moet de
gebruiker aan beide systemen vastgemaakt zijn.
Wanneer er wordt gewerkt op lagere posities, kan het

COMBISAFE
LAADSYSTEEM MKII
MONTAGE VAN ENKELE
EENHEID
Het laadsysteem MKII is ontworpen om op een veilige manier
valpartijen vanaf hoogte te voorkomen tijdens het laden en
lossen van materiaal vanaf een dieplader/oplegger met vlakke
laadvloer. Kan als compact pakket en gestapeld geleverd
worden. (bevat één SkyReach Anchor)
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»»Afmetingen 1,4 m x 1,4 m
»»Hoogte 5,9 m**
»»Gewicht 304 kg
»»Verzinkt/geschilderd staal
»»Voldoet aan EN 795:2012 Type E
** Bij gebruik van de Top Column 4.7 is de hoogte 4,7 m

COMBISAFE
LAADSYSTEEM MKII
MONTAGE DUBBELE
EENHEID

/

»»Afmetingen 1,4 m x 1,4 m
»»Hoogte 5,9 m**
»»Gewicht 610 kg
»»Verzinkt/geschilderd staal
»»Voldoet aan EN 795:2012 Type E

bestellen

Er zijn twee eenheden vereist voor het laden en lossen van
vrachtwagens die langer zijn dan 8 meter. Kan als compact
pakket en gestapeld geleverd worden.
(bevat twee SkyReach Anchors)

www.condorsafety.be »

** Bij gebruik van de Top Column 4.7 is de hoogte 4,7 m
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VWEAN1

VERANKERING DOODGEWICHTSANKER WEIGHT ANGEL
»»Norm: EN795, klasse E
»»een mobiel ankerpunt op basis van losse gewichten, voor gebruik op daken met een
maximale helling van 5°
»»geen doorboring van de ondergrond
»»getest op een grote diversiteit aan daken
»»milieuvriendelijk (gewichten zijn vervaardigd uit gerecycleerde autobanden)
»»te gebruiken door 1 persoon in anti-val
»»te gebruiken door 2 personen in werkplaatsbeperking op 1 ankerpunt of in combinatie met
een mobiele levenslijn tussen 2 weight angels.

VIN7

Maten: 2mx2m, 3mx3m

VERANKERING INNOTECH MOBI
»»Norm: EN795 B
»»tijdelijk valbeveiligingssysteem voor lichtkoepels (valnet) voorzien van een ankerpunt in
band voor 1 persoon
»»standaard afmetingen zijn 2m x 2m en 3m x 3m
»»speciale afmetingen op aanvraag.

BAKR1

BORSTWERINGSANKER KRATOS
»»Norm: EN795 B
»»verplaatsbaar ankerpunt dat kan geplaatst worden op muren en borstweringen
»»robuust en eenvoudig te installeren zonder schade toe te brengen aan de muur of
borstwering
»»er is geen bijkomend materiaal nodig om het ankerpunt te installeren
»»voor borstweringen van 60mm tot 360mm.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

MAKR3

MOBIEL ANKERPUNT KRATOS VOOR DAKRANDEN
»»Norm: EN795 B
»»in aluminiumlegering met hoge weerstand, dus licht maar stevig
»»te bevestigen aan een metalen dakrand
»»aanpasbaar aan verschillende diktes van dakbedekkingsprofielen
»»voor 1 gebruiker
»»compact transporteerbaar
»»ingebouwde energieabsorber met valindicator.

DAKSET CONDOR SAFETY
››››››››››››››››››››››››››››››››››››
VERTREKKENDE VANUIT DE UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN,
ADVISEREN WIJ U DE MEEST VEILIGE OPLOSSING.

DSC1

DAKSET CONDOR SAFETY

CONTACTEER
ONS GERUST
VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE
OFFERTE
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A
A
Voordelen
»»De dakset kan geïnstalleerd worden van op de grond.
Men hoeft het dak niet te betreden om zich te bevestigen
aan een ankerpunt.
»»Het gekeurde ankerpunt van de dakset (nokstuk) biedt
de mogelijkheid om langs beide zijden van het dak te
werken zonder de opstelling te veranderen.
»»De gebruiker kan zich reeds beveiligen tijdens het
betreden van de ladder door middel van een mobiel
antival apparaat
»»De gebruiker kan van op de grond geëvacueerd worden
door zijn collega’s.
»»Modulair en kan op maat aangepast worden.

Inhoud

A

Ankerpunt

»»Veiligheidslijn 20m semi-statisch 11mm voorzien van
een genaaid oog x 2 (wit)
»»Systeem ter opspanning van de ankerlijn met anti-paniek
functie x 2
»»Mobiel valstopapparaat voor op touw x 2
»»Energieabsorber voor valstopapparaat x 2
»»Karabijnhaken x 10
»»Vaste bandlussen x 4
»»Mobiel nokanker met ankerpunt om aan 2 zijdes van het
dak te kunnen werken x 1
»»Transporttas met schouderriemen uit zeildoek met
inhoud van 60L x 1
»»Werplijnset incl. vouwemmer x 1
»»Handstijgklem x 2
»»Productopleiding

»»Veilig en snel werken op hellende daken
»»Compact en licht van gewicht
»»Gecertificeerd tijdelijk ankerpunt voor hellende daken
conform EN795B

/
www.condorsafety.be »

MOBIEL ANKERPUNT
VOOR HELLENDE
DAKEN

bestellen

»»Ankerlijn 30m semi-statisch 11mm voorzien van een
genaaid oog x 2 (rood)
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BESLOTEN RUIMTEN
›››››››››››››››››››››››››››››››
VERTREKKENDE VANUIT DE UIT TE VOEREN
WERKZAAMHEDEN, ADVISEREN WIJ U DE MEEST
VEILIGE OPLOSSING.

CONTACTEER
ONS GERUST
VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

DAVIT ARMEN
»»610 mm

»»1200 mm

»»2400 mm

STEUNEN
»»Mast h. 1145mm

»»Mast h. 1067mm

»»Mast h. 1521mm

»»Mast h. 1067mm

BEVESTIGINGSSYSTEMEN
»»muuradapter

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»vloeradapter

»»draagbare H-base

»»1500 mm stabilisator

»»mangatkraag

»»mobiel hekwerk

Toepassingen

bestellen
/

Xtirpa is dé specialist in het ontwikkelen van oplossingen
voor een veilige betreding van besloten ruimten. Wanneer het
gebruik van klassieke systemen zoals driepoten niet mogelijk
is of als men een totaalconcept zoekt voor alle besloten
ruimten over de ganse site dan vind je bij Xtirpa een veilige
uitkomst. Zowel de horizontale betreding als de verticale
betreding van een mangat is mogelijk. Het systeem biedt niet
alleen bescherming tegen een eventuele val maar evenzeer de
mogelijkheid tot een eenvoudige evacuatie en redding van het
slachtoffer uit de besloten ruimten.

www.condorsafety.be »

Eigenschappen en voordelen
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HORIZONTALE
BETREDING
››››››››››››››››››››››
PAALTAKELSYSTEEM
Paaltakelsysteem, voor verticale of horizontale toegang in
besloten ruimtes.

REDDINGSGLIJBAAN +
ADAPTER

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Voor horizontale toegang en redding in besloten ruimtes
»»rescueslider: 551 x 931 x 883 mm, 15 kg
»»adapter: 301 x 267 x 700 - 1000 mm, 11,2 kg
»»aluminium, polyethyleen

DRIEPOOT KRATOS 2,15M
»»Norm: EN795 B + II2 G Exh IIC T6 Gb
»»hoogte: 1,15m tot 2,15m
»»diam. tussen de voeten: 1,08m tot 1,62m
»»gewicht: 13kg
»»aantal personen: 1
»»specifiek ontworpen voor het betreden van en het evacueren uit besloten
ruimtes
»»driepoot gemaakt uit aluminium
»»2 katrollen zijn standaard gemonteerd waardoor er flexibiliteit is om een lier te
gebruiken in combinatie met een valblok
»»transporttas meegeleverd.

Valbeveiliging » Mobiele ankerpunten »
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DPKR2

DRIEPOOT KRATOS 2,9M
»»Norm: EN795 B + II2 G Exh IIC T6 Gb
»»hoogte: 1,9m tot 2,9m
»»diam. tussen de voeten: 1,52m tot 2,05m
»»gewicht: 13kg
»»aantal personen: 1
»»specifiek ontworpen voor het betreden van en het evacueren uit besloten
ruimtes
»»driepoot gemaakt uit aluminium
»»2 katrollen zijn standaard gemonteerd waardoor er flexibiliteit is om een lier te
gebruiken in combinatie met een valblok
»»transporttas meegeleverd.

ZPKR1

worden.

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN795 B
»»hoogte: 1,15m tot 2,15m
»»diam. tussen de voeten: 1,08m tot 1,62m
»»gewicht: 49,33kg
»»aantal personen: 2
»»ontworpen voor gebruik daar waar geen klassieke driepoot geïnstaleerd kan
worden, bijvoorbeeld: greppels, silo’s, putten met grote diameter of met een
specifieke afmeting
»»bestaat uit 2 driepoten onderling verbonden met een horizontale rail
»»alle accessoires van een klassieke driepoot kunnen op de zespoot geïnstalleerd

bestellen

ZESPOOT KRATOS HEXAPOD 2,15M
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LIKR1

LIER KRATOS
»»Norm: EN1496 B
»»inzetbaar in besloten ruimtes voor het hijsen of laten zakken van personen of materieel
»»max. belasting: 135kg.

SDPKR1

STEUN VOOR MONTAGE VALBLOK KRATOS
»»Steun voor montage van de Kratos valblok met evacuatiehendel op de Kratos driepoot.

SDPKR2

STEUN VOOR MONTAGE LIER KRATOS
»»Steun voor montage van de Kratos lier op de Kratos driepoot.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

WDPKR1

WIELEN (3) VOOR DRIEPOOT KRATOS

DPI1

DRIEPOOT ISC
»»Norm: EN795 B
»»hoogte: 1,9 m tot 2,55m
»»gewicht: 22kg
»»aantal personen: 2
»»veilige werklast: 350kg
»»specifiek ontworpen voor het betreden van en het evacueren uit
besloten ruimtes
»»in aluminium
»»stalen vergrendelingspennen
»»2 katrollen (in RVS) zijn standaard gemonteerd waardoor er flexibiliteit
is om een lier te gebruiken in combinatie met een valblok
»»elke katrol is uitgerust met platen en een veiligheidspen om de kabel op
de katrol te borgen.

SDPI1

STEUN VOOR MONTAGE VALBLOK ISC VIERKANT
»»Steun voor montage van de ISC valblok met evacuatiehendel op de ISC
driepoot met vierkante poten.

58

DPMI1
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DRIEPOOT MITTELMANN DB UNI
»»Norm: EN795 B
»»kan omgebouwd worden tot een driepoot Mittelmann DB mid
»»hoogte: (DB Uni) 215 tot 240cm / (DB Mid) 120 tot 145cm
»»diam. tussen de voeten: (DB Uni) 260cm / (DB Mid) 140cm
»»gewicht: (DB Uni) 20,8kg / (DB Mid) 13,1kg
»»aantal personen: 2
»»5 ankerpunten
»»in hoogte regelbaar in 5 posities
»»specifiek ontworpen voor het betreden van en het evacueren uit besloten
ruimtes.

DPMI2

DRIEPOOT MITTELMANN DB MINI
»»Norm: EN795 B
»»hoogte: 80 tot 105cm
»»diam. tussen de voeten: 100cm
»»gewicht: 13,4kg
»»specifiek ontworpen voor het betreden van en het evacueren uit besloten
ruimtes
»»aantal personen: 2
»»5 ankerpunten
»»deze driepoot is waarschijnlijk de meest compacte driepoot die momenteel op
de markt verkrijgbaar is.

www.condorsafety.be »
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bestellen

1

2

3

DRIEPOOT SKEDCO
»»Norm: EN795
»»kan uitgeschoven worden tot op een hoogte van 3,05 m
»»als de driepoot op zijn max. hoogte is ingesteld kan je het slachtoffer in de brancard volledig
uit het mangat hijsen
»»de 3 steunvoeten zijn met elkaar verbonden door een ketting, ongevoelig voor zuren of
chemicaliën
»»de benen van de driepoot zijn in hoogte verstelbaar per 12,7 cm.

TDPS1

TAS VOOR DRIEPOOT SKEDCO

59
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MPRE1S

MULTIPOOT ROCK EXOTICA ARIZONA VORTEX SET
»»Norm: EN795
»»de Arizona Vortex multipoot is een mobiel ankerpunt dat gebruikt kan worden in diverse
configuraties, zoals: standaard driepoot, driepoot met ongelijke benen, A-frame / tweepoot,
zijwaarts A-frame, éénpoot
»»inzetbaar voor industriële hoogteredding en redding uit besloten ruimtes
»»deze multipoot is specifiek ontworpen als omleidingspunt om bvb een hoek van 90° te
overschrijden
»»de Arizona Vortex multipoot set wordt standaard geleverd met 3 klauw en 3 platte voeten.

/

»»Steun voor montage van de ISC valblok met evacuatiehendel op de Skedco driepoot en
Vortex multipoot.

www.condorsafety.be »

STEUN VOOR MONTAGE VALBLOK ISC - ROND

bestellen

SDPI2
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MOBIELE LEVENSLIJNEN
›››››››››››››››››››››››››››››››››››››

LLKR1

LEEFLIJN KRATOS 20M
»»Norm : EN795:1996 Klasse B
»»tijdelijke mobiele levenslijn uit polyester band van 30mm
»»lengte regelbaar van 2 tot 20m
»»dient om een persoon tijdens verplaatsingen op hoogte te beveiligen
»»getest op een gelijktijdig gebruik door 2 personen
»»uiteinde van de band zijn zodanig ontworpen dat de levenslijn kan worden
bevestigd zonder gebruik te maken van bijkomende bandlussen

LLSR1

Maten: 10m, 15m, 20m

LEEFLIJN SINGING ROCK FINE LINE BAG

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Norm: EN795 B
»»tijdelijke mobiele levenslijn
»»laat 2 gebruikers toe
»»makkelijk regelbaar in lengte
»»de kracht van 1 persoon is voldoende om het systeem aan te spannen
»»het ratelsysteem beschadigt de levenslijn niet.

LLTR1

LEEFLIJN TRACTEL TIRSAFE 20M
»»Norm: EN795B + EN795C
»»snel en eenvoudig te installeren als er 2 ankerpunten zijn die voldoende
breuksterkte bieden
»»biedt volledige horizontale bewegingsvrijheid
»»bestaat uit: 1x ankerpunt met Tirsafe™ valdemper met een drievoudige
functie als voorspanningsindicator, valdemper en valindicator + 1x Tirfor® T3
staalkabeltakel + 1x standaard 20m lange kabel, met diameter van 8,3mm + 2 x
stroppen van 2m
»»geschikt voor max. 3 personen.
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LLKR4

LEEFLIJN KRATOS 25M
»»Norm: EN795 C
»» lengte regelbaar van 5m tot 25m
»»min. breuksterkte: 25kN
»» voor een veilige verankering tot 4 personen
»»de lijn is uitgerust met een spanner om de leeflijn op te spannen tussen 2
ankerpunten en is tevens voorzien van een spanningsindicator
»»4 aanslagpunten
»»de aanslagpunten kunnen elkaar kruisen, waardoor de gebruiker zich tijdens het
werk niet moet loskoppelen om een andere gebruiker te laten passeren.

10,1

/

Spanningsindicator
360°

bestellen

Spanner

www.condorsafety.be »

Getest voor een gebruik
door 4 personen
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HH4

Maten: STD, XXL

HARNAS HABERKORN UNI 2 MET SCHAMPAPOLSTERING
»»Norm: EN361
»»het gepolsterde schouder- en rugstuk maakt dit harnas zeer comfortabel
om dragen en vergemakkelijkt het aantrekken
»»ergonomische constructie
»»licht gewicht
»»2 inbindpunten: 1 op de borst en 1 op de rug
»»2 zijdelingse materiaallussen
»»banden in polyester (breedte 45mm) met Teflon-impregnatie
»»automatische metalen gespen op de beenbanden en borstriem
»»velcro systeem om de linten op hun plaats te houden.

»»Teflon coating: de banden zijn olie- en
waterafstotend en het harnas is langer
beschermd tegen vuil.

»»Snelsluitingen op de beenriemen:
vergemakkelijkt het aan- en uittrekken van
het harnas.

bestellen

»»Verstelbare borstriem: het harnas is
aanpasbaar aan elke lichaamsbouw.

www.condorsafety.be »

/

VOOR MEER INFO:

»»Outlast: ademende polstering, ontwikkeld door de
NASA, past zich aan aan verschillen in temperatuur en
vochtigheid en verhoogt zo het draagcomfort voor de
gebruiker.

HH6

HARNAS HABERKORN UNI 2 MET
Y-POLSTERING

Maten: STD, XXL

»»Norm: EN361
»» het gepolsterde schouderstuk maakt dit harnas zeer comfortabel om
dragen en vergemakkelijkt het aantrekken
»»ergonomische constructie
»»licht gewicht
»»2 inbindpunten: 1 op de borst en 1 op de rug
»»banden in polyester (breedte 45mm) met Teflon-impregnatie
»»automatische metalen gespen op de beenbanden en borstriem.

HH3

HARNAS HABERKORN UNI 4

Maten: STD, XXL

»»Norm: EN358 + EN361
»»4-puntsharnas met 1 dorsaal inbindpunt , 1 sternaal inbindpunt (2
lussen in textiel) en 2 zijdelingse inbindpunten op de heupriem
»»met geïntegreerde heupriem
»»het harnas wordt gemakkelijk en snel aangetrokken
»»gemakkelijk aanpasbare banden vervaardigd uit Teflon-geïmpregeneerd
polyester
»»gespen met automatische snelsluiting
»»velcro systeem om de linten op hun plaats te houden.
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HKR1

HARNAS KRATOS MOVE 3
»»Norm: EN361
»»voor gebruikers tot 140kg
»»2 inbindpunten: 1 op de borst en 1 op de rug
»»elastische schouderbanden, regelbaar
»»regelbare snelsluiting ter hoogte van het borstaanbindpunt
»» banden in polyester (breedte 45mm)
»»snelsluitingen op de beenbanden
»»2 bevestigingen op de schouderbanden voor het ergonomisch opbergen van de
stellingshaken.

HKR4

HARNAS KRATOS 2 PUNT COMFORT
»»Norm: EN361
»»voor gebruikers tot 140kg
»»het gepolsterd schouderstuk maakt dit harnas zeer comfortabel om dragen en
vergemakkelijkt het aantrekken
»»2 inbindpunten: 1 op de borst en 1 op de rug
»»regelbare schouderbanden
»»verlengstuk op rugaanbindpunt
»»regelbare snelsluiting ter hoogte van het borstaanbindpunt
»»banden in polyester (breedte 45mm)
»»snelsluitingen op de beenbanden
»»gewicht: 1,46kg.

HKR2

Maten: S-L, L-XXL

www.condorsafety.be »
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bestellen

HARNAS KRATOS FLY’IN 1
»»Norm: EN361 + EN358
»»voor gebruikers tot 140kg
»»het gepolsterd schouderstuk en de gepolsterde beenbanden maken dit harnas
zeer comfortabel om dragen en vergemakkelijken het aantrekken
»»2 inbindpunten: 1 op de borst en 1 op de rug
»»regelbare schouderbanden
»»regelbare snelsluiting ter hoogte van het borstaanbindpunt
»»banden in polyester (breedte 45mm)
»»snelsluitingen op de beenbanden
»»2 bevestigingen op de schouderbanden voor het ergonomisch opbergen van de
stellingshaken
»»gewicht: 1,75kg

65
Maten: S-L, L-XXL

HARNAS KRATOS SPEED-AIR
»»Norm: EN361
»»voor gebruikers tot 140kg
»»2 inbindpunten: 1 op de borst en 1 op de rug
»»elastische schouderbanden, regelbaar
»»regelbare snelsluiting ter hoogte van het borstaanbindpunt
»»banden in polyester (breedte 45mm)
»»snelsluitingen op de horizontale beenbanden
»»2 bevestigingen op de schouderbanden voor het ergonomisch opbergen van de
stellingshaken
»»gewicht: 1,60kg.

HKR6
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HKR5

Maten: S-L, L-XXL

HARNAS KRATOS SPEED-AIR MET HEUPRIEM
»»Norm: EN361 + EN358
»»voor gebruikers tot 140kg
»»4 inbindpunten: 1 op de borst; 1 op de rug en 2 lateraal
»»elastische schouderbanden, regelbaar
»»regelbare snelsluiting ter hoogte van het borstaanbindpunt
»»banden in polyester (breedte 45mm)
»»snelsluitingen op de horizontale beenbanden
»»4 bevestingspunten voor gereedschap
»»verlengstuk op rugaanbindpunt
»»gewicht: 2,50kg.

HKR7

Maten: S-L, L-XXL

HARNAS KRATOS AIRTECH
»»Norm: EN361 + EN358 + EN813
»»voor gebruikers tot 140kg
»»5 inbindpunten: 1 op de borst; 1 op de rug, 1 ventraal en 2 lateraal
»»regelbare schouderbanden
»»het gepolsterd schouderstuk maakt dit harnas zeer comfortabel om dragen en vergemakkelijkt
het aantrekken
»»banden in polyester (breedte 45mm)
»»brede gepolsterde heupband voor extra steun
»»snelsluitingen op de gepolsterde beenbanden
»»3 materiaallussen
»»gewicht: 2,16kg.

bestellen

»»Norm: EN361 + EN 471 2.2
»»voor gebruikers tot 140kg
»»een geïntegreerd fluohesje met reflecterende stroken om de zichtbaarheid van de gebruiker
te optimaliseren
»» 2 inbindpunten: 1 op de borst en 1 op de rug
»»regelbare schouderbanden
»»regelbare snelsluiting ter hoogte van het borstaanbindpunt
»»banden in polyester (breedte 45mm)
»»snelsluitingen op de beenbanden
»»gewicht: 1,70kg.

/

HARNAS KRATOS 2 PUNT COMFORT MET
SIGNALISATIEGILET

www.condorsafety.be »

HKR8

VALBEVEILIGING

››››››››››››››››››
STAP 1
1

»»Haal het harnas uit
de beschermhoes
en hou het vast
ter hoogte van het
rugbevestigingspunt,
zodat alle onderdelen
worden ontward.

2

»»Neem het harnas vast
ter hoogte van de
schouderbanden.

EEN VALBEVEILIGINGSHARNAS
CORRECT AANTREKKEN
HET VEILIGHEIDSHARNAS VAN DE PERSOONLIJKE
VALBEVEILIGING IN ÉÉN KEER GOED EN VLOT AANTREKKEN
MAG MISSCHIEN EENVOUDIG LIJKEN.
DE PRAKTIJK WIJST ANDERS UIT.
Een persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen bestaat uit meerdere elementen
die onderling verenigbaar moeten zijn om een werkelijke bescherming te kunnen
waarborgen:
»» Een verankeringsmiddel: overeenkomstig de norm EN 795
»» Een verbindingssysteem: overeenkomstig de norm in functie van de
beveiligingstechniek
»» Een valbeveiligingsharnas: overeenkomstig de norm EN 361
Deze fiche is van toepassing op valbeveiligingsharnassen (verderop harnassen
genoemd), niet op harnassen voor werkpositionering of zitharnassen.

3

»»Trek het harnas aan
(zoals je een jas aantrekt).
Pas indien nodig de
schouderriemen aan en
haal ze aan.
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STAP 2
4
5

Een harnas verkeerd aantrekken kan zware
verwondingen veroorzaken. Een val veroorzaakt
immers altijd een grote impact op de persoon. De
eenvoudige veiligheidsgordel of heupgordel kan
niet beschouwd worden als valbeveiligingsmiddel.
Deze gordels bieden het lichaam immers
veel minder bescherming dan een goed
veiligheidsharnas. Daarom mogen ze volgens
onze huidige wetgeving enkel nog gebruikt
worden als werkpositioneringsmiddel. Wanneer
iemand valt die een leeflijn zonder valdemper
gebruikt, kan de valimpact de wettelijk toegestane
600daN overschrijden. Bij een persoonlijk
valbeschermingsmiddel moet altijd een valdemper
voorzien zijn om de valimpact te verminderen.

6

»»Span het harnas goed
aan ter hoogte van de
bovenbenen.

7

bestellen

Risico’s van het verkeerd aantrekken
van een valbeveiligingsharnas

/

››››››››››››››››

STAP 3

»»Controleer of je
je handpalm nog
tussen het harnas
en je been kunt
steken …

www.condorsafety.be »

»»Sluit de gordel ter hoogte
van de borstkas.

»»Sluit de gespen
ter hoogte van
het bovenbeen
(de lies) en pas de
beenlussen aan.

www.haberkorn-textiles.at
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Maten: S-XL, XXL

HARNAS HABERKORN ARAX
»»Norm: EN361
»»1 sternaal en 1 dorsaal aanbindpunt voor de verbinding van een antivalsysteem
»»regelbare sluitingen op de beenbanden
»»regelbare schouderbanden
»»borstriem met automatische sluiting
»»geschikt voor laswerkzaamheden
»»vervaardigd uit aramidevezels (inzetbaar in een omgevingstemperatuur van max. 170°C)
»» indicator in de stikking, verandert van kleur, nl. van geel naar bruin, als het harnas
blootgesteld wordt aan een te hoge temperatuur

Valbeveiliging » Harnassen »

HH9

PRH1

POSITIONERINGSRIEM HABERKORN ARAX BELT
»»Norm: EN358
»»om het Arax antivalharnas uit te breiden met 2 laterale D-ringen voor positionering
»»regelbare sluiting
»»vervaardigd uit aramidevezels (inzetbaar in een omgevingstemperatuur van max. 170°C)
»»indicator in de stikking, verandert van kleur, nl. van geel naar bruin, als de riem blootgesteld
wordt aan een te hoge temperatuur
»»2 materiaallussen.

HKR3

HARNAS KRATOS ATEX
»»Norm: EN361 + Atex 2014/34/EU + EN11491-1 + EN13463-1 + EN14363-5
»»voor gebruikers tot 140kg
»»de oplossing voor werk op hoogte in omgevingen met explosiegevaar
»»2 inbindpunten: 1 dorsaal inbindpunt met verlengstuk en 1 sternaal inbindpunt
»»verstelbare schouder- en beenbanden
»»gewicht: 1,19kg.

bestellen

»»Norm: EN361 + SOLAS : 2010 + EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 + CE
»»1 maat
»»beschermhoes in versterkte PVC, makkelijk afwasbaar, ideaal voor industrieel gebruik
»»aanbindpunt voor antivalsysteem op de rug
»»dubbele schouderriemen voor extra comfort en om het gewicht op nek en schouders te reduceren
»»hoes met ritssluiting
»»2 x 60g CO2 gascilinders
»»SOS Solas knipperlicht, wordt door watercontact geactiveerd
»»2 opblaassystemen
»»signaalfluitje.

/

HARNAS MET REDDINGSVEST MULLION HI-RISE 275N
SOLAS

www.condorsafety.be »

HMU1
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HP7

Maten: 0, 1, 2

HARNAS PETZL NEWTON EASYFIT EUROPESE VERSIE
C73JFA
»»Norm: EN361
»»eenvoudig antivalharnas
»»de geïntegreerde vest en de snelsluitingen op de borst en op de beenbanden
vergemakkelijken het aantrekken van het harnas
»»1 sternaal en 1 dorsaal aanbindpunt voor de verbinding van een antivalsysteem
»»zelfblokkerende DoubleBack gespen op de borstriemen
»»2 gereedschapslussen.

HP8

Maten: 0, 1, 2

HARNAS PETZL NEWTON EASYFIT INTERNATIONALE
VERSIE C73JFA U
»»Norm: EN361
»»eenvoudig antivalharnas
»»de geïntegreerde vest en de snelsluitingen op de borst en op de beenbanden
vergemakkelijken het aantrekken van het harnas
»»1 sternaal en 1 dorsaal aanbindpunt voor de verbinding van een antivalsysteem
»»zelfblokkerende DoubleBack gespen op de borstriemen
»»2 gereedschapslussen
»»bevestigingen voor het ergonomisch opbergen van de MGO karabiners
»»ingebouwde valindicator.

HP12

Maten: 1, 2

HARNAS PETZL NEWTON EASYFIT HI-VIZ
INTERNATIONALE VERSIE C73JFV U

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN361
»»eenvoudig antivalharnas
»»een geïntegreerd fluohesje met reflecterende stroken om de zichtbaarheid van de werker te
optimaliseren
»»de snelsluitingen op de borst en op de beenbanden vergemakkelijken het aantrekken van het
gordel
»»1 sternaal en 1 dorsaal aanbindpunt voor de verbinding van een antivalsysteem
»»zelfblokkerende DoubleBack gespen op de borstriemen
»»2 gereedschapslussen
»»bevestigingen voor het ergonomisch opbergen van de MGO karabiners
»»ingebouwde valindicator.

LP1

SPREIDSYSTEEM PETZL LIFT L54
»»Spreider voor het Newton harnas (Europese versie) waardoor men kan afdalen in loodrechte
houding bij voortbeweging in nauwe ruimten
»»de driehoekige karabijnhaken zijn ideaal voor het plaatsen in de schouderstukken van het
harnas
»»onbuigbare structuur, behoudt zijn vorm rond het hoofd.

71
Maten: 0, 1, 2

HARNAS PETZL AVAO BOD FAST C071BA
»»Normen: EN358 + EN813 + EN361
»»halfstijve en brede beenlussen en heupriem zorgen voor een uitstekende ondersteuning
»»lichte en ademende constructie
»»de schouderriemen hebben een systeem om de karabiners van de antivalleeflijnen op te
bergen én binnen handbereik te houden
»» materiaal- en doorsteeklussen
»»gaat dicht met een SCREW-LOCK vergrendelbare karabiner
»»beenlussen met FAST automatische gespen.

GP1

Valbeveiliging » Harnassen »

HP4

Maten: 0, 1, 2

GORDEL PETZL AVAO SIT FAST C079BA
»»Normen: EN358 + EN813
»»de halfstijve en brede beenlussen en heupriem zorgen voor een uitstekende ondersteuning
»»de lichte en ademende constructie biedt een zeer goede verluchting
»»materiaal- en doorsteeklussen
»»dankzij zijn ontwerp kunt u deze zitgordel omvormen tot een antivalharnas (in combinatie
met de TOP borstgordel) of tot een harnas met borststijgklem (in combinatie met de TOP
CROLL S of L borstgordel)
»»is voorzien van beenlussen met FAST automatische gespen.

BGP1

BORSTGORDEL PETZL TOP C081AA00
»»Borstgordel om het zitgordel Avao Sit Fast om te vormen tot een antivalharnas met sternaal
aanbindpunt
»»schouderriemen in schuimrubber, verwijderd van de hals om wrijvingen te beperken
»»in geval van belasting van de heupriem, nemen de schouderriemen deze last over en
verdelen ze het over de schouders.
»»Hebben een systeem om de karabiners van de antivalleeflijnen op te bergen én binnen
handbereik te houden.

/

»»Biedt een optimaal comfort tijdens het langdurig hangen
»»het brede zitje verzekert een uitstekende stabiliteit
»»de stevige boorden voorkomen dat de ophangriemen de dijen zouden afknellen
»»het gebruiksvriendelijke zitje heeft twee materiaaldragers en een haakje achteraan zodat u
hem gemakkelijk kunt opbergen tijdens verplaatsingen
»»u kunt het zitje vastmaken met twee verbindingsriemen aan de ASTRO BOD FAST en ASTRO
SIT FAST gordels.

www.condorsafety.be »

ZITPLANK PETZL PODIUM S071

bestellen

ZP1
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HP11

Maten: 0, 1, 2

HARNAS PETZL ASTRO BOD FAST EUROPESE
VERSIE C083AA
»»Normen: EN358 + EN813 + EN361 +
EN12841 type B
»»harnas met geïntegreerde CROLL
L ventrale stijgklem werd speciaal
ontworpen met het oog op de
doeltreffendheid en het comfort tijdens
opklimmen langs touw
»»doordat het ventrale inbindpunt open

kan, kan u uw materieel (leeflijn, zitje ...)
optimaal integreren
»»de halfstijve en brede beenlussen en
heupriem zorgen voor een uitstekende
ondersteuning
»»materiaal- en doorsteeklussen voor
de installatie van materiaaldragers en
materiaalzakje

GP7

Maten: 0, 1, 2

GORDEL PETZL ASTRO SIT FAST C790BA
»»Heeft een ventraal inbindpunt dat open
kan, voor een optimale integratie van uw
materieel (leeflijn, zitje ...)
»»de halfstijve en brede beenlussen en
heupriem zorgen voor een uitstekende
ondersteuning
»»ze zijn voorgevormd en gepolsterd met

HP14

luchtdoorlatend schuimrubber voor het
comfort bij hangend werken
»»materiaal- en doorsteeklussen
»»dankzij de constructie kan deze zitgordel
(in combinatie met de TOP CROLL S of L
borstgordel) omgevormd worden tot een
volledig harnas.
Maten: 0, 1, 2

HARNAS PETZL ASTRO BOD FAST
INTERNATIONALE VERSIE C083BA
»»Normen: EN358 + EN813 + EN361 +
EN12841 type B
»»harnas met geïntegreerde CROLL L
ventrale stijgklem
»»doordat het ventrale inbindpunt open
kan, kan u uw materieel (leeflijn, zitje ...)
optimaal integreren
»»de halfstijve en brede beenlussen en

heupriem zorgen voor een uitstekende
ondersteuning
»» FAST automatische gespen op de
beenlussen
»»1 gesp met automatische sluiting op de
linker schouderband.

BGP2

/

»»Heeft een geïntegreerde CROLL S ventrale
stijgklem om de ASTRO SIT FAST en AVAO
SIT FAST zitgordels om te vormen tot
harnassen voor moeilijke toegang
»»het sternale inbindpunt in textiel
optimaliseert het gewicht en de
plaatsinname

BGP3

www.condorsafety.be »

bestellen

BORSTGORDEL PETZL TOP CROLL S C081BA00

»»Heeft een geïntegreerde CROLL L
ventrale stijgklem om de ASTRO
SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST,
zitgordels om te vormen tot harnassen
voor moeilijke toegang
»»schouderriemen in schuimrubber zijn

»»de schouderriemen in schuimrubber zijn
verwijderd van de hals om wrijvingen te
beperken
»»in geval van belasting op de heupriem
nemen de schouderriemen deze last over
en verdelen die over de schouders. Dit
biedt een uitstekende stabiliteit.

BORSTGORDEL PETZL TOP CROLL L C081CA00
verwijderd van de hals om wrijvingen te
beperken
»»in geval van belasting op de heupriem
nemen de schouderriemen deze last
over en verdelen die over de schouders.

HARNAS PETZL VOLT C72AFA
»»Antival- en werkpositioneringsharnas voor het werk op windmolens
»»FAST automatische gespen op de heupriem en beenlussen
»»een LADDER CLIMB inbindpunt waarmee u het desbetreffende valstopapparaat
ter hoogte van het ventrale punt kunt verbinden.

HP9
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HP13
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Maten: 0, 1, 2

Maten: 0, 1, 2

HARNAS PETZL VOLT WIND C72WFA
»»Antival- en werkpositioneringsharnas voor het werk op windmolens
»»FAST automatische gespen op de heupriem en beenlussen
»»een LADDER CLIMB inbindpunt waarmee u het desbetreffende valstopapparaat
ter hoogte van het ventrale punt kunt verbinden
»»omvat beschermingen ter hoogte van de heupriem en onder het dorsale punt
om slijtage te beperken tijdens verplaatsingen in de mast van de windmolen

ZP3

ZITPLANK PETZL VOOR VOLT HARNAS C72100

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Het zitje voor het VOLT harnas kan geïnstalleerd worden op de laterale
doorsteeklussen van het harnas en biedt extra comfort tijdens het langdurig
hangen.

EVHP2

EVACUATIEHARNAS MET
SCHOUDERBANDEN PETZL PITAGOR C8
»»Norm: EN1497 + EN1498
»»gemakkelijk te installeren dankzij de schouderbanden
»»aan te passen rond de gewonde persoon met zelfblokkerende
DoubleBack gespen.

EVHP1

EVACUATIEHARNAS ZONDER
SCHOUDERBANDEN PETZL BERMUDE
»»Norm: EN1498
»»gemakkelijk en snel te installeren (zelfs rond een zittende persoon)
»»zonder verstelling aan te passen op verschillende lichaamstypes
(meerdere posities van de inbindpunten).

IBH1

IDENTIFICATIEBADGE MET LOGO VOOR HARNAS (5
STUK)
»»Uw harnas personaliseren op
een correcte manier. Met deze
identificatiebadge komt de
fabricatiedatum van het harnas, uw
firmalogo en de naam van de gebruiker
zichtbaar op het harnas.

AHVLKR1
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ANTI-HANGTRAUMA VOETLUSSEN KRATOS
»»Anti-hangtraumasysteem voor de
benen, opgeborgen in twee aparte
zakjes (één voor elk been) die bevestigd
kunnen worden op het harnas.

AHVLM1

ANTI-HANGTRAUMA VOETLUSSEN MILLER RELIEF
STEP
»»Voorkomt de gevolgen van hangtrauma
»»gemakkelijk in te zetten voor meer
veiligheid van korte duur en voor hoger
comfort van de gebruiker
»»weefselband gemakkelijk te openen.
Trek aan lip om de Relief Step te
ontplooien

»»plaats 1 voet in de lus en regel de lengte
»»de gebruiker dient het lichaam recht
te houden, wat de bloedsomloop
normaliseert
»»het gebruik van 2 Relief Steps geeft
optimale steun, evenwicht en comfort.

VAKR1

/

ANKERPUNT VOOR GEREEDSCHAPSBEVESTIGING
KRATOS

www.condorsafety.be »

APGBKR1

bestellen

VERLENGING VOOR AANBINDPUNT HARNAS
KRATOS 40CM
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GHP1

GEREEDSCHAPSHAAK PETZL CARITOOL P42
In kunststof
»»min. breuksterkte: 5kg
»»lengte: 114mm
»»opening: 20mm
»»gewicht: 25g
»»wordt geplaatst in de doorsteeklussen
van gordels

»»u kunt uw gereedschap zo met één
hand uithalen en opbergen.

MHP1

MOTORZAAGHAAK PETZL CARITOOL LARGE P42L
»»In kunststof
»»breuksterkte: 15kg
»»lengte: 145mm
»»opening: 45mm
»»gewicht: 60g
»» wordt geplaatst in de doorsteeklussen
van gordels

»»u kunt uw gereedschap zo met één
hand uithalen, opbergen en indelen.

GTP3

GEREEDSCHAPSTAS PETZL TOOLBAG XS
»»Ontworpen voor opslag van divers materiaal tijdens klimwerk
»»sluiting met trektouw
»»zakje kan gemakkelijk aan elke soort gordel bevestigd worden
»»inhoud: 1,3L
»»gewicht: 105g

GTP1

GEREEDSCHAPSTAS PETZL TOOLBAG S

GTP2

GEREEDSCHAPSTAS PETZL TOOLBAG L

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Ontworpen voor opslag van divers materiaal tijdens klimwerk
»»sluiting met trektouw
»»zakje kan gemakkelijk aan elke soort gordel bevestigd worden
»»inhoud: 2,5L
»»gewicht: 150g
»»toegelaten gewicht: 5kg.

»»Ontworpen voor opslag van divers materiaal tijdens klimwerk
»»sluiting met trektouw
»»zakje kan gemakkelijk aan elke soort gordel bevestigd worden
»»inhoud: 5L
»»gewicht: 240g
»»toegelaten gewicht: 15kg.

BEVESTIGINGSRING VOOR GEREEDSCHAP NLG,
SMALL
»»De economische oplossing voor het creëren van een bevestigingspunt op
gereedschappen met een bevestigingsmiddenstuk (zoals bijv. steeksleutels) of een
bevestigingsoog
»»Ø ring: 19mm
»»tot 1kg.

BRN1

BEVESTIGINGSRING VOOR GEREEDSCHAP NLG,
MEDIUM
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»»De economische oplossing voor het creëren van een bevestigingspunt op
gereedschappen met een bevestigingsmiddenstuk (zoals bijv. steeksleutels) of met
een bevestigingsoog
»»Ø ring: 25mm
»»tot 1kg.

BRN2

BEVESTIGINGSRING VOOR GEREEDSCHAP NLG,
LARGE
»»De economische oplossing voor het creëren van een bevestigingspunt op
gereedschappen met een bevestigingsmiddenstuk (zoals bijv. steeksleutels) of met
een bevestigingsoog
»»Ø ring: 38mm
»»tot 1kg.

DRBN1

D-RING BEVESTIGING VOOR GEREEDSCHAP NLG,
SMALL

»»Bevestig de D-ring met de bevestigingstape om een instant

bevestigingspunt op
groot handgereedschap te creëren
»»tot 3kg.

/

D-RING BEVESTIGING VOOR GEREEDSCHAP NLG,
LARGE

www.condorsafety.be »

DRBN2

bestellen

»»Bevestig de D-ring met de bevestigingstape om een instant bevestigingspunt op klein
handgereedschap te creëren
»»tot 1kg.

Valbeveiliging » Harnassen »
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DRBN3

D-RING BEVESTIGING VOOR GEREEDSCHAP NLG,
360°
»»Deze gereedschapsbevestiging is de snelste manier om gereedschap te bevestigen
aan het bevestigingsoog of aan het handvat zonder dat er torsing ontstaat tijdens het
werken
»»tot 3kg.

SBN1

STROPBEVESTIGING VOOR GEREEDSCHAP NLG
»»Hiermee kun je zwaarder gereedschap beveiligen door de bandlus eenvoudig te
stroppen aan het bevestigingsoog of het handvat
»»tot 18kg.

SBN2

STROPBEVESTIGING VOOR ACCUGEREEDSCHAP
NLG, 1 VERGRENDELING
»»Bedoeld om groter batterij-aangedreven gereedschap te beveiligen, met 1 extra
vergrendeling om de bevestiging op zijn plaats te houden op het gereedschap en te
voorkomen dat deze loskomt tijdens een val
»»tot 18kg.

SBN3

STROPBEVESTIGING VOOR STAVEN NLG, 2
VERGRENDELINGEN

EGBN1

ELASTISCHE GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Bedoeld om zware staafvormige gereedschappen te beveiligen, met 2 extra
vergrendelingen om de bevestiging op zijn plaats te houden op een rechte staaf en te
voorkomen dat deze loskomt tijdens een val
»»tot 18kg.

»»Eén van de meest populaire en veelzijdige stroppen om te starten met
gereedschapsbevestiging
»»1 karabijnhaak met dubbele sluiting en anti-torsischakel
»»uitrekbaar van 80cm tot 120cm
»»tot 5kg.

ELASTISCHE GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG
»»Deze strop maakt gebruik van geavanceerde componenten om zo ongeëvenaarde
prestaties te leveren voor de bevestiging van zwaar gereedschap in de meest
veeleisende omstandigheden
»»met 1 karabijnhaak met dubbele sluiting
»»uitrekbaar van 80cm tot 130cm
»»tot 18kg.

GBN1

GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG
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»»Deze strop is speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van het zwaarste gereedschap
tijdens werken op hoogte
»»lengte: 190cm, ideaal op werkplatforms
»»tot 38kg.

EGBN3

ELASTISCHE GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG
»»Deze strop is speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van het zwaarste gereedschap
tijdens werken op hoogte
»»uitrekbaar tot 3m, ideaal op werkplatforms
»»tot 20kg.

EGBN4

ELASTISCHE GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG

BVTN1

»»Deze plakband maakt gebruik van een zelfhechtende siliconetechnologie om de
bevestiging in een paar seconden aan het gereedschap vast te maken
»»tot 5kg.

www.condorsafety.be »

/

BEVESTIGINGSTAPE NLG 2,8M

bestellen

»»Ontwikkeld voor constructiewerkzaamheden
»»veilige en economische strop voor het bevestigen van gereedschap bij
werkzaamheden op hoogte
»»met 1 karabijnhaak met schroefsluiting
»»touwlus voor vlotte bevestiging aan het gereedschap
»»uitrekbaar van 70cm tot 120cm
»»tot 3kg.
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SGBN1

SPIRAAL-GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG MET
SNELSLUITINGEN, KORT
»»Deze uiterst compacte spiraalbevestiging is ontworpen als polsbevestiging of voor
gebruik in kleine ruimtes
»»uitrekbaar van 4cm tot 70cm
»»tot 3kg.

SGBN2

SPIRAAL-GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG MET
KARABIJNHAKEN, LANG
»»Deze spiraalbevestiging combineert een groot bereik met een licht gewicht, voorzien
van 2 karabijnhaken met een dubbele sluiting en anti-torsischakel
»»uitrekbaar van 10cm tot 170cm
»»tot 3kg.

SGBN3

SPIRAAL-GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG, MINI
»»De mini-spiraalbevestiging is de ideale metaalvrije bevestiging voor kleine
elektronische apparaten en gereedschappen
»»uitrekbaar van 30cm tot 95cm
»»tot 1kg.

OGBN1

OPROLBARE GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG

BLN1

BEVESTIGINGSLUS NLG, 120MM

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»De robuuste constructie maakt deze bevestiging geschikt voor werk in zware
omstandigheden
»»met 1 karabijnhaak met dubbele sluiting en anti-torsischakel
»»uitrekbaar van 20cm tot 135cm
»»tot 3kg.

»»Uitstekende all-round bevestigingslus die moeiteloos aan gereedschap kan worden
geïnstalleerd, overal en altijd
»»tot 3kg.

BEVESTIGINGSLUS NLG, 150MM
»»Uitstekende all-round bevestigingslus die moeiteloos aan gereedschap kan worden
geïnstalleerd, overal en altijd
»»tot 3kg.

BLN3

BEVESTIGINGSLUS NLG, 170MM
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»»Uitstekende all-round bevestigingslus die moeiteloos aan gereedschap kan worden
geïnstalleerd, overal en altijd
»»tot 3kg

BSN1

BEVESTIGING VOOR SCHROEVENDRAAIER NLG,
MEDIUM
»»Deze 8-ring adapter creëert een anti-torsibevestiging voor schroevendraaiers en
heeft geen invloed op de ergonomie van het handvat, voor metalen stelen Ø 3,96,3mm
»»tot 0,3kg.

BSN2

BEVESTIGING VOOR SCHROEVENDRAAIER NLG,
LARGE

BRMN1

»»Speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van rolmeters, voorkomt vallen en is perfect
afstelbaar.volgens type en grootte
»»tot 1kg.

www.condorsafety.be »

/

BEVESTIGING VOOR ROLMETER NLG

bestellen

»»Deze 8-ring adapter creëert een anti-torsibevestiging voor schroevendraaiers en
heeft geen invloed op de ergonomie van het handvat, voor metalen stelen Ø 5,57,9mm
»»tot 0,3kg.
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HRN1

HOLSTER VOOR RADIO NLG
»»Een etui voor de bevestiging van een radio van de nieuwe generatie, ongeacht de
grootte, tijdens werken op hoogte
»»tot 1kg

HTN2

HOLSTER VOOR TELEFOON NLG
»»Etui voor telefoon voorzien van een veilig ankerpunt om een
gereedschapsbevestiging aan te fixeren, en dit terwijl alle functies van de telefoon
bruikbaar zijn, ook de camera
»»18cm x 10cm.

HTN3

HOLSTER VOOR TABLET NLG
»»Etui voor het opbergen van een iPad of andere elektronische apparaten van een
gelijkaardige grootte
»»30cm x 22cm.

PBGBN1

POLSBAND VOOR GEREEDSCHAPSBEVESTIGING
NLG

RLGBN1

RIEMLUS VOOR GEREEDSCHAPSBEVESTIGING NLG

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»In combinatie met een korte spiraal-gereedschapsbevestiging is dit een functioneel
geheel om klein handgereedschap aan vast te maken
»»tot 3kg.

»»Ideaal om extra ankerpunten te creëren op een bestaande gereedschapsriem
»»tot 3kg

RIEMLUS VOOR GEREEDSCHAPSBEVESTIGING
BILOCK NLG
»»Ideaal om extra ankerpunten te creëren op een bestaande gereedschapsriem,
klimharnas of rail
»»voorzien van een bevestiging voor het NLG holster voor radio en gsm
»»tot 3kg.

RLGBN3

RIEMLUS VOOR GEREEDSCHAPSBEVESTIGING
TRILOCK NLG

Valbeveiliging » Harnassen »

RLGBN2
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»»Ideaal om extra ankerpunten te creëren op rails of buizen (tot Ø 5cm)
»»voorzien van een bevestiging voor de NLG holster voor radio en gsm
»»tot 10kg.

GRN1

GEREEDSCHAPSRIEM NLG
»»Een lichte en comfortabele gereedschapsriem
»»in lengte regelbaar aan de binnenzijde (75cm-140cm), zodat je met de buitenzijde
nergens blijft aan vasthaken
»»tot 30kg.

HTN4

HEUPTAS NLG

HGN1

»»Speciaal ontwikkeld voor het opbergen van gereedschappen tijdens werken op hoogte
»»2 veilige ankerpunten om een gereedschapsbevestiging aan te fixeren
»»de unieke magneetplaat is een extra beveiliging voor het opgeborgen gereedschap
»»riembevestiging met 2 snelsluitingen
»»10cm x 5cm
»»tot 5kg.

www.condorsafety.be »
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HOLSTER VOOR GEREEDSCHAP NLG

bestellen

»»Uitgerust met een innovatief sluitingssysteem
»»de veiligste oplossing voor het opbergen van kleine onderdelen tijdens het werken op
hoogte
»»tot 5kg.
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GTN1

GEREEDSCHAPSTAS NLG
»»Een veelzijdige tas met 8 veilige ankerpunten om een gereedschapsbevestiging aan te
fixeren
»»kan volledig worden afgesloten
»»35 x 30 x 100cm
»»inhoud: 10,5L
»»tot 30kg.

HTN1

HIJSTAS NLG
»»De meest geavanceerde hijs- en opbergtas voor werken op hoogte
»»ankerogen (tot 5kg) voor gereedschapsbevestiging
»»materiaallussen aan buitenzijde
»»in sterke PVC
»»afwasbaar
»»badgehouder
»»hoogte: 40cm
»»diameter: 32cm
»»inhoud: 32L
»»tot 125kg.

OVHTN1

ONDERVERDELING VOOR HIJSTAS NLG
»»Een praktische uitbreiding voor de hijstas NLG
»»zorgt voor een versteviging van de hijstas
»»creëert aparte opbergvakken.

www.condorsafety.be »
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bestellen

DHTN1

DEKSEL VOOR HIJSTAS NLG
»»Een praktisch accessoire voor de NLG hijstas, voorkomt dat er water of fijn stof in de hijstas
terecht komt en is bovendien een bijkomende beveiliging om te voorkomen dat de inhoud uit
de tas valt.

LLP6

LEEFLIJN PETZL ABSORBICA I L64IA 80CM
»»Norm: EN355
»»enkele leeflijn met geïntegreerde
energieabsorber
»»de energie van de val wordt
geabsorbeerd door het uitscheuren van
de energieabsorber.

LLP7

LEEFLIJN PETZL ABSORBICA I L64IA150 150CM
»»Norm: EN355
»»enkele leeflijn met geïntegreerde
energieabsorber
»»de energie van de val wordt
geabsorbeerd door het uitscheuren van
de energieabsorber.
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LLKR7

LEEFLIJN KRATOS GRAVITY-S I MGO SHARP EDGETESTED 120CM
»»Norm: EN355
»»enkele leeflijn met geïntegreerde
energieabsorber
»»de energie van de val wordt

geabsorbeerd door het uitscheuren van
de energieabsorber
»»met scherpe randkeuring.

LLH3

LEEFLIJN MET ENERGIEABSORBER (ELASTISCH)
HABERKORN I 1,5M
»»Norm: EN355
»»de ingebouwde energieabsorber
vermindert de krachten die optreden bij
een val
»»elastisch: vermijdt struikelen over

de leeflijn wanneer de leelfijn in
ontspannen toestand is
»»voorzien van anti-torsieschakel,
karabijnhaak en stellingshaak.

ontspannen toestand is
»»waarschuwingslabel biedt een visuele
controle wanneer de leeflijn een val
heeft doorgemaakt en niet meer mag
gebruikt worden
»»voorzien van karabijnhaak en
stellingshaak.

/

»»Norm: EN355
»»enkele leeflijn met scherprandkeuring:
verhindert dat de leeflijn wordt
doorgesneden als de gebruiker een val
maakt over een scherpe rand van 90°
»»de energieabsorber vermindert de
krachten die optreden bij een val
»»elastisch: vermijdt struikelen over
de leeflijn wanneer de leeflijn in

www.condorsafety.be »

LEEFLIJN MILLER MANYARD I SHARP EDGETESTED MGO 200CM

bestellen

LLM1
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LLP10

LEEFLIJN PETZL ABSORBICA Y L64YA 80CM
»»Norm: EN355
»»dubbele leeflijn met geïntegreerde
energieabsorber
»»de energie van de val wordt
geabsorbeerd door het uitscheuren van

de energieabsorber.

LLP11

LEEFLIJN PETZL ABSORBICA Y L64YA 150CM
»»Norm: EN355
»»dubbele leeflijn met geïntegreerde
energieabsorber
»»de uiteinden zijn elastisch om zo de
voortbeweging niet te belemmeren

»»de energie van de val wordt
geabsorbeerd door het uitscheuren van
de energieabsorber.

LLP12

LEEFLIJN PETZL ABSORBICA Y MGO L64YAM80
105CM EUR. VERSIE
»»Norm: EN355
»»dubbele leeflijn met geïntegreerde
energieabsorber en 2 stellingshaken
»»de energie van de val wordt

geabsorbeerd door het uitscheuren van
de energieabsorber.

LLP18

LEEFLIJN PETZL ABSORBICA Y MGO L64YAM150
180CM EUR. VERSIE
»»Norm: EN355
»»dubbele leeflijn met geïntegreerde
energieabsorber en 2 stellingshaken
»»de uiteinden zijn elastisch om zo de

voortbeweging niet te belemmeren
»»de energie van de val wordt
geabsorbeerd door het uitscheuren van
de energieabsorber.

LLH6

/

»»Norm: EN355
»»de ingebouwde energieabsorbeur
vermindert de krachten die optreden bij
een val
»»elastisch: vermijdt struikelen over de

LLKR8

www.condorsafety.be »

bestellen

LEEFLIJN MET ENERGIEABSORBER (ELASTISCH)
HABERKORN Y 1,5M

»»Norm: EN355
»»dubbele leeflijn met geïntegreerde
energieabsorber
»»uitrekbaar van 120cm tot 150cm
»»getest voor gebruikers tot 140kg
»»de energie van de val wordt

leeflijn wanneer de leelfijn in ontspannen
toestand is
»»voorzien van anti-torsieschakel,
karabijnhaak en 2 stellingshaken.

LEEFLIJN ELASTISCH KRATOS GRAVITY-S Y MGO
SHARP EDGE-TESTED 150CM
geabsorbeerd door het uitscheuren van
de energieabsorber
»»met scherpe randkeuring
»»voorzien van 1 karabijnhaak en 2
stellingshaken.

LEEFLIJN KRATOS ATEX I 200CM
»»Norm: EN355 + EN1149-1 + EN13463-1 + EN13463-5
»»leeflijn in bandmateriaal (breedte: 45mm) met schokabsorber die de impact van
een val reduceert tot minder dan 6kN
»»voorzien van 1 aluminium stellingshaak + 1 karabijnhaak
»»antistatisch materiaal voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
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LLKR3

LEEFLIJN KRATOS ATEX Y 150CM
»»Norm: EN355 + EN1149-1 + EN13463-1 + EN13463-5
»»leeflijn in bandmateriaal (breedte: 45mm) met schokabsorber die de impact van
een val reduceert tot minder dan 6 kN
»»voorzien van 2 aluminium stellingshaken + 1 aluminium karabijnhaak
»»antistatisch materiaal voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

LLKR9

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN355
»»dielectrische weerstand: 14kV
»»dubbele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber
»»de energie van de val wordt geabsorbeerd door het uitscheuren van de
energieabsorber
»»voorzien van 1 karabijnhaak en 2 stellingshaken.

bestellen

LEEFLIJN KRATOS DIELECTRIC Y MGO 150CM
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LLP3

Maten: 60cm, 100cm, 150cm, 200cm

LEEFLIJN PETZL JANE L50
»»Norm: EN354
»»niet-regelbare leeflijn in dynamisch
touw
»»2 genaaide uiteinden met plastiek huls.

EAP4

ENERGIABSORBER PETZL ABSORBICA L064
»»Norm: EN355
»»een compacte energieabsorber
waarmee u – in combinatie met een
Jane leeflijn – een antivalleeflijn kunt
maken
»»de energieabsorber, in uitscheurbaar
bandmateriaal, zit in een opberghoesje

met ritssluiting om hem te beschermen
tegen wrijving en een periodieke
controle mogelijk te maken
»»u kunt hem op twee manieren op
de gordel installeren naargelang de
frequentie van de manipulaties.

LLP15

LEEFLIJN PETZL PROGRESS L44
»»Norm: EN354
»»leeflijn in dynamisch touw om de
valimpact op de gebruiker te beperken
tijdens een beperkte val (niet boven het
verankeringspunt gaan)
»»een groene draad wordt zichtbaar
als een te zware val met de leeflijn is
gebeurd
»»Y-vorm om zich permanent te

verbinden tijdens het voortbewegen
langs een main courante
»»lang uiteinde 65cm, om een
ASCENSION stijgklem te verbinden voor
het voortbewegen op touw
»»kort uiteinde 30cm, om zich te
verbinden tijdens het passeren van een
fractionering.

LLP17

LEEFLIJN PETZL PROGRESS ADJUST L44R

bestellen

»»Norm: EN354
»»een verstelbare enkele leeflijn voor
voortbeweging waarmee u– in
combinatie met een andere leeflijn
– een permanente verbinding in alle
soorten voortbeweging kunt realiseren
(bv. opklim langs touw, verplaatsing op

www.condorsafety.be »

LLP19

/

»»Norm: EN354
»»leeflijn in dynamisch touw om de
valimpact op de gebruiker te beperken
tijdens een beperkte val (niet boven het
verankeringspunt gaan)
»»een nauwkeurige en vlugge aanpassing
van de lengte van het verstelbare
touweinde dankzij de ergonomische

vorm van de Adjust lijnklem
»»uiteinden voorzien van een String om de
connector in de juiste positie te houden
en te beschermen tegen wrijving
»»lengte van vast touweinde: 65 cm,
lengte van verstelbaar touweinde: tot
95 cm.

LEEFLIJN PETZL PROGRESS ADJUST-I L44IR
main courante)
»»dankzij de ADJUST stijgklem kunt u de
lengte zeer snel en vlot aanpassen
»»de karabiner wordt in de juiste positie
gehouden, wat het connecteren van de
karabijnhaak vergemakkelijkt

Maten: 10m, 20m

LEEFLIJN HABERKORN HERKULES
»»Norm: EN795B (tot 10m) + EN353-2 + EN358
»»semi-statische kernmantellijn voorzien van 1 snelsluiting en 1 lijnklem met
energieabsorber en karabijnhaak
»»polyvante leeflijn die kan ingezet worden als horizontale tijdelijke mobiele
levenslijn voor max. 2 personen (tot 10m) , flexibele ankerlijn met mobiel
antivalsysteem voor touw en leeflijn voor werkplaatsbeperking.
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Met deze Herkules
leeflijn kan je
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LLH1.10

LEEFLIJN HABERKORN FOSSY 10M
»»Norm: EN353-2 + EN358
»»semi-statische kernmantellijn voorzien van 1 prussik in Aramide
»»bij horizontaal gebruik kan deze ingezet worden voor
werkplaatsbeperking
»»bij verticaal gebruik is de prussik gekeurd als mobiel anti-valsysteem
op touw
»»kan geen beschadiging aanbrengen aan structuren op het dak (bijv.
zonnepanelen of koepels)
»»een bijkomende energieabsorber is niet noodzakelijk.

LLH5.20

LEEFLIJN HABERKORN FOSSY 20M (1
PRUSSIK)
»»Norm: EN353-2 + EN358
»»semi-statische kernmantellijn voorzien van 1 prussik in Aramide
»»bij horizontaal gebruik kan deze ingezet worden voor
werkplaatsbeperking
»»bij verticaal gebruik is de prussik gekeurd als mobiel anti-valsysteem
op touw
»»kan geen beschadiging aanbrengen aan structuren op het dak (bijv.
zonnepanelen of koepels)
»»een bijkomende energieabsorber is niet noodzakelijk.
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Maten: 2m, 3m, 4m, 5m, 10m, 15m, 20m

LEEFLIJN PETZL GRILLON L052AA
»»Norm: EN358
»»geleverd met Grillon lijnklem, deze kan ook onder spanning worden bijgeregeld
»»voorzien van een verschuifbare beschermhuls
»»wanneer de gebruiker steunt op de voeten, dan kan de leeflijn gebruikt worden rond een
structuur en verbonden worden met de D-ringen op de heupriem
»»wanneer de verankering zich boven de gebruiker bevindt, wordt de Grillon lijnklem
verbonden met het ventraal aanbindpunt op de gordel.

VLLP2

Maten: 3m, 4m, 5m

VERVANGINGSLEEFLIJN VOOR GRILLON L52

LLH9
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LLP2

Maten: 150cm, 200cm

LEEFLIJN (REGELBAAR) HABERKORN HERKULES VARIO
»»Norm: EN354 + EN358
»»lengte verstelbaar dmv een lijnklem
»» voorzien van een snelsluiting en een karabijnhaak met schroefsluiting.

»»Norm: EN354 + EN358
»»lengte verstelbaar dmv een lijnklem
»»voorzien van een karabijnhaak met schroefsluiting.

/

LEEFLIJN (REGELBAAR) HABERKORN HERKULES VARIO
ZONDER SNELSLUITING

bestellen

Maten: 150cm
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SSP5

SNELSLUITING PETZL EASHOOK OPEN
»»Norm: EN362
»»opening: 25mm
»»min. breuksterkte: 25kN
»»gewicht: 160g
»»met automatisch vergrendelingsmechanisme
»»te openen verbindingspunt, compatibel met alle soorten leeflijnen.

SHP2

STELLINGSHAAK PETZL MGO OPEN 60
»»Norm: EN362
»»opening: 63mm
»»min. breuksterkte: 23kN
»»gewicht: 490g
»»met automatisch vergrendelingsmechanisme
»»ontworpen om zich te verbinden met metalen structuren, kabels en staven met grote
diameter
»»te openen verbindingspunt, compatibel met alle soorten leeflijnen.

SHK1

STELLINGSHAAK
»»Norm: EN362
»»opening: 63mm
»»breuksterkte: 25kN
»»gewicht: 455g
»»met automatisch vergrendelingsmechanisme
»»ontworpen om zich te verbinden met metalen structuren, kabels en staven met grote
diameter
»»te verbinden met een leeflijn met een snelschakel Petzl Go.

www.condorsafety.be »
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bestellen

SHP1

STELLINGSHAAK PETZL MGO110
»»Norm: EN362
»»opening: 110mm
»»breuksterkte: 23kN
»»gewicht: 940g
»»met automatisch vergrendelingsmechanisme
»»ontworpen om zich te verbinden met metalen structuren, kabels en staven met grote
diameter
»»te verbinden met een leeflijn met een snelschakel Petzl Go.

VALBLOK MILLER TURBOLITE 2M +
KARABIJNHAAK + STELLINGSHAAK
»»Norm: EN360
»»gebruik: horizontaal + verticaal
»»lengte van band: 2m
»»gewicht: 1215g
»»lichte persoonlijke valbeperker met kunststof behuizing en leeflijn in
bandweefsel (breedte 25mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel uit dienst genomen moet worden
»»kan gebruikt worden bij valfactor 2 (onder de dorsale ring en niet lager dan
voethoogte)
»»alu HMS karabijnhaak tri-lock (met keylocksluiting) aan band, stellingshaak aan
valblok.

Valbeveiliging » Valblokken »

VBMT1
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VBMT4

VALBLOK MILLER TURBOLITE 2M +
KARABIJNHAAK + KARABIJNHAAK*
»»Norm: EN360
»»gebruik: horizontaal + verticaal
»»lengte van band: 2m
»»gewicht: 1000g
»»lichte persoonlijke valbeperker met kunststof behuizing en leeflijn in
bandweefsel (breedte 25mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel uit dienst genomen moet worden
»»kan gebruikt worden bij valfactor 2 (onder de dorsale ring en niet lager dan
voethoogte)
»»alu HMS karabijnhaak tri-lock (met keylocksluiting) aan band, stalen
karabijnhaak aan valblok.

VBMT5

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN360
»»gebruik: horizontaal + verticaal
»»sharp-edge gekeurd
»»voor gebruikers tot 140kg
»»lengte van band: 2m
»»gewicht: 1800g
»»persoonlijke valbeperker met kunststof behuizing en leeflijn in polyester/vectran
(breedte 25mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel uit dienst genomen moet worden
»»kan gebruikt worden bij valfactor 2
»»karabijnhaak aan energieabsorber en stellingshaak aan band.

bestellen

VALBLOK MILLER TURBOLITE EDGE 2M +
STELLINGSHAAK + KARABIJNHAAK
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VBKR1

VALBLOK KRATOS OLYMPE-S2 2M, BAND
»»Norm: EN360
»»gebruik: horizontaal + verticaal
»»sharp-edge gekeurd
»»lengte van band: 2m
»»gewicht: 1000g
»»lichte persoonlijke valbeperker met kunststof behuizing en leeflijn in polyester
band (breedte 20mm)
»»kan gebruikt worden bij valfactor 2
»»karabijnhaak aan band, karabijnhaak aan valblok.

VBKR13

VALBLOK KRATOS HELIXON-S 3,5M, BAND
»»Norm: EN360
»»gebruik: horizontaal + verticaal
»»sharp-edge gekeurd
»»lengte van band: 3,5m
»»gewicht: 1860g
»»kunststof behuizing met geïntegreerd handvat
»»leeflijn in polyester band (breedte 25mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel uit dienst genomen moet worden
»»snelsluiting met swivel aan band, karabijnhaak in staal met swivel aan valblok
»»een venster laat toe om de binnenkant van de valblok te inspecteren zonder de
behuizing te openen.

VBKR14

www.condorsafety.be »
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bestellen

VALBLOK KRATOS HELIXON-S 6M, BAND
»»Norm: EN360
»»gebruik: horizontaal + verticaal
»»sharp-edge gekeurd
»»lengte van band: 6m
»»gewicht: 2330g
»»kunststof behuizing met geïntegreerd handvat
»»leeflijn in polyester band (breedte 25mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel uit dienst genomen moet worden
»»snelsluiting met swivel aan band, karabijnhaak in staal met swivel aan valblok
»»een venster laat toe om de binnenkant van de valblok te inspecteren zonder de
behuizing te openen.

VBKR15

VALBLOK KRATOS HELIXON-S 3,5M, KABEL
»»Norm: EN360
»»gebruik: horizontaal + verticaal
»»sharp-edge gekeurd
»»gewicht: 1990g
»»kunststof behuizing met geïntegreerd
handvat
»»staalkabel (Ø 4,8mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel
uit dienst genomen moet worden

»»snelsluiting met swivel aan band,
karabijnhaak in staal met swivel aan
valblok
»»een venster laat toe om de binnenkant
van de valblok te inspecteren zonder de
behuizing te openen
»»borstel om kabel te reinigen.

VBKR16

VALBLOK KRATOS HELIXON-S 7M, KABEL
»»Norm: EN360
»»gebruik: horizontaal + verticaal
»»sharp-edge gekeurd
»»gewicht: 3530g
»»kunststof behuizing met geïntegreerd
handvat
»»staalkabel (Ø 4,8mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel
uit dienst genomen moet worden

Valbeveiliging » Valblokken »

95

»»snelsluiting met swivel aan band,
karabijnhaak in staal met swivel aan
valblok
»»een venster laat toe om de binnenkant
van de valblok te inspecteren zonder de
behuizing te openen
»»borstel om kabel te reinigen.

VBKR17

VALBLOK KRATOS HELIXON-S 10M, KABEL
»»Norm: EN360
»»gebruik: horizontaal + verticaal
»»sharp-edge gekeurd
»»gewicht: 4570g
»»kunststof behuizing met geïntegreerd
handvat
»»staalkabel (Ø 4,8mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel
uit dienst genomen moet worden

»»snelsluiting met swivel aan band,
karabijnhaak in staal met swivel aan
valblok
»»een venster laat toe om de binnenkant
van de valblok te inspecteren zonder de
behuizing te openen
»»borstel om kabel te reinigen.

VBKR18

VALBLOK KRATOS HELIXON 20M, KABEL

BESCHERMHOES VR VALBLOK KRATOS OLYMPE &
HELIXON

/

Maten: S, M, L

»»Beschermt de valblok tegen water en
stof
»»de zwarte kleur maakt de valblok
eveneens discreet bij gebruik op toneel
of in filmscènes
»» S (VBKR16 & VBKR14) / M (VBKR17) /
L (VBKR18).

www.condorsafety.be »
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»»snelsluiting met swivel aan band,
karabijnhaak in staal met swivel aan
valblok
»»een venster laat toe om de binnenkant
van de valblok te inspecteren zonder de
behuizing te openen
»»borstel om kabel te reinigen.
bestellen

»»Norm: EN360 + Atex II2 G Exh IIC T6 Gb
»»gebruik: verticaal
»»voor gebruikers tot 140kg
»»gewicht: 7430g
»»kunststof behuizing met geïntegreerd
handvat
»»staalkabel (Ø 4,5mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel
uit dienst genomen moet worden
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1

»»Handvat

1

2

2

»»Toegangsvenster
tot het interne
mechanisme,

3

maakt het mogelijk
om de valblok te
inspecteren zonder
deze te openen.

*: enkel op valblokken
met een RVS of
gegalvaniseerde
kabel

3

»»Reinigingsborstel
voor staalkabel*

4
4

www.condorsafety.be »
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bestellen

**: vanaf 6m

»»Met energieabsorber, (Helixon -S)
»»Voor verticaal en horizontaal gebruik.
»»Max. 100kg
»»Keuze uit staalkabel of band.

»»Treklijn om de
snelsluiting van de
kabel / band dichter
te trekken.**

VALBLOK KRATOS OLYMPE 30M, KABEL
»»Norm: EN360 + Atex II2 G Exh IIC T6 Gb
»»gebruik: verticaal
»»voor gebruikers tot 140kg
»»lengte van kabel: 30m
»»gewicht: 12320g
»»kunststof behuizing
»»staalkabel (Ø 4,5mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel uit dienst genomen moet worden
»»snelsluiting met swivel aan band, karabijnhaak in staal met swivel aan valblok.

Valbeveiliging » Valblokken »

VBKR8
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/
www.condorsafety.be »

Tijdens de anti-val beveiligingstechniek kan de
gebruiker blootgesteld worden aan het pendule
effect. Bij het diagonaal verplaatsen tov het
ankerpunt kan het risico ontstaan dat bij een val
de band/kabel van de valblok schuurt over de rand
(van dak of metalen structuur). Om te vermijden
dat de band/kabel wordt doorgesneden wordt
er gebruik gemaakt van ander materiaal of een
aangepaste energieabsorber. Deze artikelen zijn
sharp-edge getest.

bestellen

Pendule effect
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VBMF7

Maten: 6,2m, 9m, 18m

VALBLOK MILLER FALCON EDGE MET
GEGALVANISEERDE KABEL
»»Norm: EN360
»»geeft bescherming voor alle situaties waarbij er wordt gewerkt op hoogte:
horizontaal, verticaal, boven het hoofd, verankerd op voetniveau en bij werken in
de buurt van scherpe randen(sharp-edge gecertificeerd)
»»anti-torsischakels aan beide karabijnhaken
»»zeer schokbestendige nylon behuizing
»»geïntegreerde valdemper met duurzame bescherming
»»met valindicator.

VBMF8

Maten: 6,2m, 9m, 18m

VALBLOK MILLER FALCON EDGE MET RVS
KABEL
»»Norm: EN360
»»geeft bescherming voor alle situaties waarbij er wordt gewerkt op hoogte:
horizontaal, verticaal, boven het hoofd, verankerd op voetniveau en bij werken in
de buurt van scherpe randen (sharp-edge gecertificeerd)
»»anti-torsischakels aan beide karabijnhaken
»»zeer schokbestendige nylon behuizing
»»geïntegreerde valdemper met duurzame bescherming
»»met valindicator.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Laat je valblokken
nakijken bij
Condor Safety

››››››››››››››››

Na een intensieve opleiding door de fabrikant, zijn
we erkend servicecenter voor de valblokken van
Miller en Kratos. We zijn daardoor in staat om uw
valblokken in topconditie te houden.
Dat betekent concreet dat je bij ons terecht kan
voor inspectie, onderhoud en herstellingen

VALBLOK DUBBEL ANTEC TWIN WEB 2M
»»Norm: EN360 + EN355
»»dubbele automatisch oprollende vanglijn
»»2 x 2m vanglijn
»»compact en lichtgewicht
»»2 stalen steigerhaken (55mm opening)
»»aluminium Twistlock karabijnhaak
»»energiedemper (in beschermende huls v.v. klittenbandbevestiging)
»»energiedemper dient tevens als visuele valindicator.
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VBA1

VBKR10

VALBLOK MET EVACUATIEHENDEL KRATOS OLYMPE
20M, KABEL
»»Norm: EN360 + EN1496 B + Atex II2 G Exh IIC T6 Gb
»»gebruik: verticaal
»»voor gebruikers tot 140kg
»»lengte van kabel: 20m
»»gewicht: 9200g
»»kunststof behuizing en kabel in gegalvaniseerd staal (Ø 4,5mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel uit dienst genomen moet worden
»»snelsluiting aan kabel, karabijnhaak in staal met swivel aan valblok
»»valblok voorzien van een evacuatiehendel, in geval van een noodsituatie eenvoudig te bedienen.

VBKR11

VALBLOK MET EVACUATIEHENDEL KRATOS OLYMPE
30M, KABEL
»»Norm: EN360 + EN1496 B + Atex II2 G Exh IIC T6 Gb
»»gebruik: verticaal
»»voor gebruikers tot 140kg
»»lengte van kabel: 30m
»»gewicht: 14,8kg
»»kunststof behuizing en kabel in gegalvaniseerd staal (Ø 4,5mm)
»»verklikker duidt aan wanneer het toestel uit dienst genomen moet worden
»»snelsluiting aan kabel, karabijnhaak in staal met swivel aan valblok
»»valblok voorzien van een evacuatiehendel, in geval van een noodsituatie eenvoudig te bedienen.

/

»»Norm: EN 360 + EN1496 Class B
»»aantal personen: 1
»»lengte van kabel: 15m
»»veilige werklast: 136 kg
»»gewicht: 8,9 kg
»»valblok voorzien van een evacuatiehendel, in geval van een noodsituatie eenvoudig te
bedienen
»»valindicator.

www.condorsafety.be »

VALBLOK MET EVACUATIEHENDEL ISC

bestellen

VABI1
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VSP1

VALSTOPAPPARAAT PETZL ASAP B71AAA
»»Norm: EN353 + EN12841 type A
»»Ø lijn: 10-13mm
»»deze mobiele antivalbeveiliging is te
gebruiken op het beveiligingstouw,
om zo een val, het doorglijden of een
onbeheerste afdaling te stoppen
»»werkt op schuine en verticale touwen
»»gemakkelijk te installeren en te
verwijderen

»»kan aangevuld worden met een
energie-absorber Asapsorber L71
»»karabijnhaak Petzl OK Triact-Lock
meegeleverd.

VSP2

VALSTOPAPPARAAT PETZL ASAP LOCK B071BA00
»»Norm: EN353 + EN12841 type A
»»Ø lijn: 10-13mm
»»vereenvoudigt de handelingen van de
gebruiker tijdens de opklim langs touw
»»bij normaal gebruik verplaatst de
mobiele antivalbeveiliging zich vrij
op het touw zonder enige manuele
tussenkomst en volgt zo de gebruiker
tijdens zijn verplaatsingen

»»bij een schok of plotse versnelling
blokkeert de antivalbeveiliging op het
touw
»»met de geïntegreerde blokkeerfunctie
kan de gebruiker het apparaat
blokkeren.

EAP2

ENERGIE-ABSORBER PETZL ASAP’SORBER
L71AA20 20CM
»»Norm: EN355
»»ontworpen om de mobiele
antivalbeveiliging Petzl Asap met het
harnas te verbinden
»»absorbeert de energie van een val door
het uitscheuren van speciale stiksels
»»opberghoesje in textiel met

ritssluiting om enerzijds de absorber
te beschermen en anderzijds een
regelmatige controle uit te voeren
»»lengte: 20cm.

EAP3

ENERGIE-ABSORBER PETZL ASAP’SORBER
L71AA40 40CM
ritssluiting om enerzijds de absorber
te beschermen en anderzijds een
regelmatige controle uit te voeren
»»lengte: 40cm.

/

EAP5

ENERGIE-ABSORBER PETZL ASAP’SORBER AXESS
L071CA00

www.condorsafety.be »

bestellen

»»Conform EN355
»»ontworpen om de mobiele antivalbeveiliging Petzl Asap met het harnas te
verbinden
»»absorbeert de energie van een val door
het uitscheuren van speciale stiksels
»»opberghoesje in textiel met

»»Norm: EN355
»»wordt verbonden met de ASAP of ASAP
LOCK mobiele antivalbeveiliging, zodat
de gebruiker op een afstand van het
touw kan werken
»»in uitscheurbaar bandmateriaal, zit in
een makkelijk te openen opberghoesje

aan de uiteinden om hem te
beschermen tegen wrijving en een
periodieke controle mogelijk te maken
»»inzetbaar in het kader van een
reddingsoperatie met 2 personen voor
een maximale last van 250 kg.

VALSTOPAPPARAAT SÖLL BODYCONTROL I
»»Norm: EN 353-1:2014
»»valstopapparaat om op een ladder te klimmen
»»stopt de val in alle situaties, achter- en neerwaarts
»» met valindicator
»»pivoterende karabijnhaak met triple-lock sluiting
»»aluminium, RVS veiligheidsmechanisme – met sternale verbinding
»»gewicht: 970g

VSS2

VALSTOPAPPARAAT SÖLL BODYCONTROL II
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VSS1

»»Norm: EN 353-1:2014
»»valstopapparaat om achterwaarts hangend op een ladder te klimmen
»»stopt de val in alle situaties, achter- en neerwaarts
»» met valindicator
»»pivoterende karabijnhaak met triple-lock sluiting
»»aluminium, RVS veiligheidsmechanisme – met sternale en ventrale verbinding
»»textielband voor verbinding met borstaanbindpunt
»»gewicht: 1070g.

VSAA1

VALSTOPAPPARAAT AVANTI CLICK-ON RUNNER EN/DE
»»Norm: EN353-1
»»geschikt voor Avanti railssystemen
»»wordt standaard geleverd inclusief schokdemper en karabijnhaak – gewicht: 1,26kg.

/

»»Norm: EN353-1
»»geschikt voor Avanti railssystemen
»»wordt standaard geleverd inclusief schokdemper en karabijnhaak
»»is beter beveiligd tegen onbedoeld openen
»»glijdt soepeler over de rails – gewicht: 1,26kg.

www.condorsafety.be »

VALSTOPAPPARAAT AVANTI EAGLE DS RUNNER

bestellen

VSAA2
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AAP11

AFDAALAPPARAAT PETZL I’D SMALL D020AA00
»»Norm: EN341 class A + EN12841 type C + EN15151-1
»»lijndiameter: 10-11,5mm
»»de geïntegreerde antipaniekfunctie en
»»gewicht: 600g
de blokkeerpal met vergissingsindicator
»»zelfremmend afdaalapparaat en is
beperken de risico’s op een ongeval bij
vooral bedoeld voor werken op hoogte
een verkeerd gebruik
en moeilijke toegang
»»dankzij de ergonomische handgreep
kunt u de afdaling comfortabel
controleren

AAP12

AFDAALAPPARAAT PETZL I’D EVAC D020CA00
»»Norm: EN341 class A + EN12841 type C
»»lijndiameter: 10-11,5mm
»»gewicht: 615g
»»zelfremmend afdaalapparaat en is
vooral bedoeld voor evacuaties
»»met de ergonomische handgreep,
speciaal georiënteerd voor de
manipulatie van de last op de
verankering, kunt u de afdaling in alle

comfort controleren
»»de geïntegreerde antipaniekfunctie en
de blokkeerpal met vergissingsindicator
beperken de risico’s op een ongeval bij
een verkeerd gebruik.

RAAP1

REM OPEN VOOR AFDAALAPPARAAT PETZL I’D
SMALL D020DA00
»»De open aanvullende rem is speciaal
ontworpen voor de I’D zelfremmende
afdaalapparaten
»»u kunt hiermee de remkracht
naargelang de last en de touwdiameter
vergroten en het touw op elk moment
installeren of vrijmaken.

RAAP2

REM GESLOTEN VOOR AFDAALAPPARAAT PETZL
I’D SMALL D020EA00
hebben.

AAP6

AFDAALAPPARAAT PETZL RIG D021AA00

www.condorsafety.be »
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»»De gesloten aanvullende rem is speciaal
ontworpen voor de I’D zelfremmende
afdaalapparaten
»»u kunt hiermee de remkracht
naargelang de last en de touwdiameter
vergroten en een constante terugloop
van het touw in alle omstandigheden

»»Norm: EN341 class A + EN 12841 type C
»»lijndiameter: 10-11,5mm
»»gewicht: 400g
»»compact zelfremmend afdaalapparaat
voor ervaren industriële
touwtechniekers
»»dankzij de ergonomische handgreep
kunt u de afdaling comfortabel
controleren

»»het AUTO-LOCK systeem zorgt ervoor
dat u zich makkelijk op de werkpost
kunt positioneren, zonder de handgreep
te moeten activeren en een stopknoop
te moeten maken
»»zodra geblokkeerd kan het touw
ingehaald worden zonder de handgreep
te activeren.

AAI3

AFDAALAPPARAAT ISC D4
»»Norm: EN12841
»»lijndiameter: 10,5-11,5mm
»»gewicht : 655g
»»ISC heeft een afdaal- en reddingstoestel
met anti-paniekfunctie ontworpen waarbij
de gebruiker door middel van het handvat
de snelheid heel goed kan controleren
»»VWL van 240 kg wat het toestel geschikt

maakt voor een 2-mansredding zonder
de noodzaak om een extra wrijvingspunt
te maken
»» de rotatie van het handvat is vergezeld
van hoorbare klikgeluiden waardoor de
gebruiker op een eenvoudige manier de
juiste positie kan kiezen.

AAI4

AFDAALAPPARAAT ISC D4PRO
»»Norm: EN12841
»»lijndiameter: 10,5-11,5mm
»»gewicht : 676g
»»ISC heeft een afdaal- en reddingstoestel
ontworpen waarbij de gebruiker door
middel van het handvat de snelheid heel
goed kan controleren
»»de PRO versie heeft geen anti-

paniekfunctie, dit kan nuttig zijn voor
lange afdalingen en reddingen
»»VWL van 240 kg
»»de rotatie van het handvat is vergezeld
van hoorbare klikgeluiden waardoor de
gebruiker op een eenvoudige manier de
correcte positie kan kiezen.

LKTA1
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LIJNKLEM, AFDAAL- EN ANTIVALAPPARAAT TAZ LOV2
»»Norm: EN358 + EN12841 type A+C
»»Ø lijn: 10-11 mm
»»maximale last: 120kg
»»laat de gebruiker toe om : 1) het
antivalapparaat om te vormen tot een
afdaalapparaat en zo de evacuatie
rechtstreeks op het antivalapparaat

uit te voeren 2) het apparaat op een
gespannen touw te plaatsen om er
zo handelingen op uit te voeren 3) het
apparaat als omkeerbare borstklem te
gebruiken met de mogelijkheid om die
om te vormen tot afdaalapparaat.

LLKTA1

LINK VOOR LIJNKLEM, AFDAAL- EN
ANTIVALAPPARAAT TAZ LOV2
»»Norm: EN354
»»tussenstuk van 28cm om de verbinding
met het harnas te verlengen.

SET UP

FALL ARREST

DESCENT

www.condorsafety.be »
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bestellen

YOUTUBE FILM:
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LKP1

LIJNKLEM PETZL ASCENSION RECHTS B17ARA
»»Norm: EN567
»»stijgklem met ergonomische handgreep
»»ontworpen voor het klimmen op enkel
touw en voor hijssystemen
»»Ø lijn: 8-13mm
»»verbindingsogen onderaan om een

leeflijn en een voetlus te bevestigen
»»verbindingsoog bovenaan om het touw
te borgen (= extra beveiliging)
»»gele uitvoering is voor de rechterhand.

LKP2

LIJNKLEM PETZL ASCENSION LINKS B17ALA
»»Norm: EN567
»»stijgklem met ergonomische handgreep
»»ontworpen voor het klimmen op enkel
touw en voor hijssystemen
»»Ø lijn: 8-13mm
»»verbindingsogen onderaan om een

leeflijn en een voetlus te bevestigen
»»verbindingsoog bovenaan om het touw
te borgen (= extra beveiliging)
»»zwarte uitvoering is voor de linkerhand.

VLP1

VOETLUS PETZL FOOTTAPE C47A
»»Te bevestigen op de Ascension lijnklem
voor het stijgen op een klimlijn
»»regelbaar in lengte
»»verstevigd voetstuk, bestand tegen

schuren
»»verstelbare en elastische voetlus zodat
de voet mooi op de plaats blijft.

LKP5

LIJNKLEM PETZL CROLL S B16BAA
»»Norm: EN567
»»Ø lijn: 8-11mm
»»compacte en lichte ventrale stijgklem
»»te gebruiken als aanvulling op de
Ascension handstijgklem voor het
opklimmen op touw
»»de wig kan eenvoudig en snel geopend
worden

»» bovenste oog voor de bevestiging van
een Secur schouderriem en houdt de
stijgklem in positie
»»gewicht: 85g.

LKP13

»»Norm: EN567
»»Ø lijn: 8-13mm
»»compacte en lichte ventrale stijgklem
»»te gebruiken als aanvulling op de
Ascension handstijgklem voor het
opklimmen op touw
»»de wig kan eenvoudig en snel geopend
worden

»»bovenste oog voor de bevestiging van
een Secur schouderriem en houdt de
stijgklem in positie
»»gewicht: 140g.

www.condorsafety.be »
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LIJNKLEM PETZL CROLL L B016AA00

SRP1

SCHOUDERRIEM PETZL SECUR C74A
»»Schouderriem voor positionering van de
Croll stijgklem
»»eenvoudige constructie om makkelijk
te bevestigen op de ring achteraan van

Avao Sit gordel
»»DoubleBack gespen voor- en achteraan
voor een snelle en precieze afstelling.

VOETKLEM PETZL PANTIN RECHTS B02CRA
»»Lijn Ø: 8-13mm
»»voorzien van een verstelbare en slijtvaste riem
»»bevestiging rond enkel
»»daar de voet steunt, staat het lichaam beter rechtop en gaat het klimmen sneller en is het
minder belastend voor armen en benen
»»te gebruiken als aanvulling op de Croll en Ascension lijnklemmen.

PVKP1

PAL VOOR VOETKLEM PETZL PANTIN RECHTS B02200
»»De pal is een accessoire om de klimlijn in de voetklem te houden tijdens het klimmen.
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VKP1

VKP2

VOETKLEM PETZL PANTIN LINKS B02CLA

»»De pal is een accessoire om de klimlijn in de voetklem te houden tijdens het klimmen.

/

PAL VOOR VOETKLEM PETZL PANTIN LINKS B02210

www.condorsafety.be »

PVKP2
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»»Lijn Ø: 8-13mm
»»voorzien van een verstelbare en slijtvaste riem
»»bevestiging rond enkel
»»daar de voet steunt, staat het lichaam beter rechtop en gaat het klimmen sneller en is het
minder belastend voor armen en benen
»»te gebruiken als aanvulling op de Croll en Ascension lijnklemmen.
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LKP3

LIJNKLEM PETZL TIBLOC B01BN
»»Norm: EN567
»»Ø lijn: 8-11mm
»»licht en compacte noodstijgklem
»»oogje voor een bevestigingstouwtje
»»te gebruiken met een vergrendelbare karabijnhaak.

LKP11

LIJNKLEM PETZL RESCUCENDER B50A
»»Norm: EN567 Ø lijn: 9-13mm + EN12481 B
»»Ø lijn: 10-13mm
»»wordt gebruikt bij het takelen als tractiesysteem of teruglooprem
»»makkelijk te openen en sluiten met 2 openingspallen, voorzien van indicator
voor niet-vergrendeling.

LKI1

www.condorsafety.be »
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LIJNKLEM ISC MINI ROPE GRAB PIP PIN
»»Norm: EN353-2
»»Ø lijn: 10,5-13mm
»»geschikt voor het gebruik op een leeflijn
»»kan van de lijn worden afgenomen zonder schroeven te moeten verwijderen
»»de as van de klem wordt verzekerd met een pip pin systeem, combinatie van
druk- en trekbeweging
»»sluitpin en pal zijn verbonden aan de body van de stijgklem.

PERSONENWINCH MITTELMAN UNIDRIVE
60M + CARGO TAS
»»Reddingsapparaat en personenwinch in 1 toestel
»»de aandrijving gebeurt met een accuboormachine of manueel
»»vereist enkel een minimale training, is makkelijk in gebruik en onderhoud
»»afdaalapparaat conform EN341:2011, max. afdaalhoogte is 160m (max. 2
personen), class A (100kg), class B (200kg)
»»reddingsapparaat conform EN1496:2006, max. stijghoogte is 160m voor
een gewicht van 150kg (met accuboormachine) en 200 kg (manueel)
»»compleet geleverd met 60m klimlijn en opbergtas Courant Cargo.
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PWMI1CARGO

Veelzijdig
»»verschillende
aandrijvingsmogelijkheden: elektrisch,
pneumatisch en handmatig.
»»inzetbaar als personenwinch en
reddingsapparaat

Veilig

»»minimale training vereist
»»eenvoudig te bedienen
»»gemakkelijk te onderhouden

YOUTUBE FILM:

www.condorsafety.be »

Eenvoudig

/

bestellen

»»zelfblokkerend
»»ingebouwde krachtbegrenzer
»»handmatige bediening steeds
beschikbaar
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PWAS1

PERSONENWINCH ACTSAFE ACX,
BATTERIJAANGEDREVEN
»»Met deze compacte, lichtgewicht personenwinch kan je vlot en veilig werken in
de hoogte of in besloten ruimtes
»»uitgerust met een ingebouwde, zelfblokkerende lijnklem en een hoogwaardige
batterij
»»de linkshandig te bedienen, bi-directionele gashendel en de afstandsbediening
met een bereik van 150m (een visueel contact met de klimmer is een verplichte
veiligheidseis) zijn enkele van de vele aspecten die de winch veiliger en
gebruiksvriendelijker maken.

DSPWAS1

DRAAGBARE STROOMVOORZIENING EN KABEL
VOOR PERSONENWINCH ACTSAFE ACX

PWAS2

www.condorsafety.be »
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PERSONENWINCH ACTSAFE PMX,
MOTORAANGEDREVEN
»»Uniek in zijn soort dankzij de combinatie van een uitzonderlijke kracht en
compacte afmetingen
»»met een gewicht van slechts 13kg en een autonomie van 750m (100kg
belasting) met 1 benzinetank, is deze winch de ideale oplossing voor intensieve
werkzaamheden
»»voorzien van een ingebouwde lijnklem, een linkshandig te bedienen gashendel
en een eenvoudig te gebruiken afdalingshendel .

KARABIJNHAKEN

››››››››››››››››››

VERSCHILLENDE
VERGRENDELSYSTEMEN
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
1

2

schroefsluiting

1

2

2 bewegingen
Twist-Lock

1

2

3

3 bewegingen
Triact-Lock

1

2

3

3 bewegingen
Ball-Lock

1

2

3

4

4 bewegingen
Durolock
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››››››››››››››››››››››››››››
VOOR HET GEMAKKELIJK VERBINDEN/
LOSMAKEN BESCHIKKEN
BEPAALDE KARABIJNHAKEN OVER
FUNCTIONALITEITEN DIE HET GEBRUIK
ERVAN VEREENVOUDIGEN.

New paint for the cranes of the merchant harbor of Valencia, Spain. ©
Petzl / Jan Novak photography / Vertice Vertical™

Vermijdt het risico op vasthaken
Om een maximale doeltreffendheid te verzekeren
tijdens manipulaties, zijn bepaalde karabijnhaken
uitgerust met het Keylock systeem: de koppeling
tussen body en gladde snapper heeft geen
haakje zodat men het ongewenst vasthaken van
de karabiner in de verankering, op het touw en
aan de materiaaldrager van het harnas. vermijdt.

www.condorsafety.be »
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Met Keylock

Zonder Keylock

Visuele indicator in geval van nietvergrendeling
Om het materiaal gemakkelijk te kunnen
controleren, beschikken de manueel
vergrendelbare SCREW-LOCK karabijnhaken van
Petzl over een visuele indicator in het rood,
die enkel zichtbaar is wanneer de snapper van
de karabiner niet vergrendeld is.

VORMEN VAN KARABIJNHAKEN
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
DE KEUZE VAN DE JUISTE VORM VAN DE KARABIJNHAAK VERHOOGT DE
VEILIGHEID EN ERGONOMIE.
De vorm van de karabijnhaak heeft een invloed op:
»»de breuksterkte van de hoofdas

Een ander minder voor de hand liggend gevolg is de

»»de verdeling van de belasting

balans van de karabijnhaak zelf. Een peervormige

»»de grootte van de opening

karabijnhaak roteert makkelijker. Dit resulteert in

»»sterkte in bepaalde situaties

minder stabiliteit tijdens het positioneren. D-vormige

»»gebruiksgemak

karabijnhaken, blijven makkelijker op hun plaats.
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D: Verplaatst de belasting naar het sterkste deel van de
karabijnhaak, de hoofdas van de karabijnhaak. Geschikt voor
een eenvoudige belasting (verbinding van klimapparaten,
verbinding met ankerpunten,…)

HMS:

Hoge capaciteit, voor het connecteren met meerdere
of grotere items.

www.condorsafety.be »
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O: Symmetrisch gevormd voor een evenwichtige belasting
van de karabijnhaak (klimapparaten met een vrij groot
verbindingsoog, katrollen,…)

REF

MERK

TYPE

VERGRENDELING

KEYLOCK
SLUITING

IN ALUMINIUM, ZICRAL (EN 362)

KHD1

DMM

ULTRA O

TRI-LOCK

25kN

109 mm

22 mm

73g

KHD10

DMM

BIG BOA

TRI-LOCK

30kN

120 mm

23 mm

107g

KHP3

PETZL

OK

TRI-LOCK

24kN

110 mm

19 mm

75g

KHP1

PETZL

OK

SCHROEFSLUITING

24kN

110 mm

19 mm

75g

KHP8

PETZL

AM’D

TRI-LOCK

27kN

110 mm

24 mm

75g

KHP7

PETZL

AM’D

SCHROEFSLUITING

27kN

110 mm

25 mm

70g

KHP14

PETZL

WILLIAM

TRI-LOCK

27kN

117 mm

27 mm

90g

KHP13

PETZL

WILLIAM

SCHROEFSLUITING

27kN

117 mm

28 mm

85g

KHI8

ISC

OFFSET OVAL

TRI-LOCK

25kN

111 mm

19 mm

86g

KHI13

ISC

OFFSET OVAL

SCHROEFSLUITING

25kN

111 mm

19 mm

86g

KHI9

ISC

HMS

TRI-LOCK

27kN

120 mm

22 mm

93g

KHCT3

CLIMBING
TECNOLOGIE

LARGE TG

TRI-LOCK

30kN

119 mm

26 mm

98g

KHSR1

SINGING
ROCK

OZONE TL

TWIST-LOCK

26kN

111 mm

21 mm

85g

KEYLOCK
SLUITING

REF

MERK

TYPE

VERGRENDELING

KHSR2

SINGING ROCK

BORA TL

TWIST-LOCK

23kN

104 mm

22 mm

68g

IN STAAL (EN 362)

KHD8

DMM

BOA STAAL

TRI-LOCK

40kN

123 mm

23 mm

278g

KHP17

PETZL

OXAN

TRI-LOCK

27kN

110 mm

19 mm

215g

KHP2

PETZL

OXAN

SCHROEFSLUITING

27kN

110 mm

20 mm

195g

KHP16

PETZL

VULCAN

TRI-LOCK

40kN

130 mm

28 mm

285g

KHP18

PETZL

VULCAN

SCHROEFSLUITING

40kN

130 mm

29 mm

265g

KHI11

ISC

OFFSET OVAL

TRI-LOCK

40kN

110 mm

17 mm

193g

KHI10

ISC

OFFSET OVAL

SCHROEFSLUITING

40kN

110 mm

17 mm

193g

KHI12

ISC

KLETTERSTEIG
CAPTIVE PIN

TRI-LOCK

50kN

125 mm

26 mm

250g

KHCT7

CLIMBING
TECNOLOGIE

LARGE
STEEL TG

TRI-LOCK

50kN

119 mm

25 mm

260g

TRI-LOCK

50kN

107 mm

19 mm

189g

IN ROESTVRIJ STAAL (EN 362)

KHCT8

CLIMBING
TECNOLOGIE

D-SHAPE
S-STEEL TG

GEREEDSCHAPSHAKEN, 1 BEWEGING

GHK2

KONG

MINI “D”

-

600kg

80 mm

15 mm

30g

GHP5

PETZL

SM’D

-

23kN

-

23 mm

41g
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FC5

FIXATIECLIPS PETZL CAPTIV (1 STUK)
»»Bevestigingsbeugel bevordert de belasting van de karabiner in de richting van zijn
grote as, beperkt het risico op kantelen en fixeert het apparaat of de leeflijn
»»compatibel met de OK, Am’D, WILLIAM, OXAN karabiners en de ROLLCLIP A
katrolkarabiner.

FC1

FIXATIECLIPS KONG IN INOX
»»Voor het positioneren van stroppen en bandlussen in de karabijnhaak.

FC2

FIXATIECLIPS KONG IN NYLON
»»Voor het positioneren van stroppen en bandlussen in de karabijnhaak.

FC4

FIXATIECLIPS BEAL IN SILICONERUBBER

GPG1

GRAFIETPOEDER GRIFFON 10G

www.condorsafety.be »
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»»Voor het positioneren van stroppen en bandlussen in de karabijnhaak.

»»Droogsmeermiddel op basis van zuivere grafiet (poedervorm) voor het smeren van
karabijnhaken.

REF

MERK

TYPE

VERGRENDELING

KEYLOCK
SLUITING

QUASI PERMANENTE KARABINERS

SSP1

PETZL

GO

SNELSCHAKEL

25kN

78mm

16 mm

60g

SSP2

PETZL

DEMI ROND

SNELSCHAKEL

25kN

86mm

10 mm

55g

SSP3

PETZL

DELTA

SNELSCHAKEL

25kN

86mm

12 mm

150g

SSP4

PETZL

DELTA

SNELSCHAKEL

25kN

71mm

10 mm

85g
95g

SSK1

KONG

DELTA

SNELSCHAKEL

30kN

86mm

13 mm

180g

RP1

PETZL

RING OPEN

TE OPENEN RING

23kN

71mm

-

70g

RCO1

COURANT

OLIK

TE OPENEN RING

25kN

70mm

-

120g

SSK3

SNELSCHAKEL KONG FROG
»»Norm : EN12275 + EN 362/A/T
»»revolutionaire unidirectionele connector met automatische sluiting die
onmiddellijk in werking treedt bij contact met het ankerpunt
»»is een speciale connector zowel in vorm als qua mechanisme
»»het fixeren van de Frog gaat ongelofelijk snel en veilig, zelfs voor “verre”
ankerpunten die niet toegankelijk zijn voor de klassieke karabijnhaken
»»met bandlus van 120mm
»»breuksterkte: 22kN
»»gewicht: 70g.
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ATDS

ANTI-TORSISCHAKEL DMM AXIS SWIVEL SMALL
»»Norm: EN795 + EN354
»»breuksterkte: 36kN
»»lengte: 80mm
»»gewicht: 117g
»»vermijdt het torsen van de klimlijn
»»zeer sterke, roestvrij stalen as
»»grote kogellager (IP54)

»»zeer compact en ongelofelijk sterk
»»geschikt voor bevestiging van meerdere
karabijnhaken
»»mag in alle richtingen belast worden
»»individuele serienummer.

ATDL

ANTI-TORSISCHAKEL DMM AXIS SWIVEL LARGE
»»Norm: EN795 + EN354
»»breuksterkte: 50kN
»»lengte: 96mm
»»gewicht: 184g
»»vermijdt het torsen van de klimlijn
»»zeer sterke, roestvrij stalen as
»»grote kogellager (IP54)

»»zeer compact en ongelofelijk sterk
»»geschikt voor bevestiging van meerdere
karabijnhaken
»»mag in alle richtingen belast worden
»»individuele serienummer.

ATPS

ANTI-TORSIESCHAKEL PETZL SWIVEL SMALL P58S
»»Breuksterkte: 23kN
»»lengte: 84mm
»»gewicht: 92g
»»vermijdt het torsen van de klimlijn
»»gemonteerd op een waterdichte

kogellager
»»Small: geschikt voor 1 karabijnhaak.

ATPL

ANTI-TORSIESCHAKEL PETZL SWIVEL LARGE P58L
»»Breuksterkte: 36kN
»»lengte: 107mm
»»gewicht: 170g
»»vermijdt het torsen van de klimlijn
»»gemonteerd op een waterdichte

kogellager
»»Large: geschikt voor 3 karabijnhaken.

ATPM

www.condorsafety.be »
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ANTI-TORSIESCHAKEL PETZL MICRO SWIVEL
OPEN P58 XSO
»»Breuksterkte: 23kN
»»lengte: 75mm
»»gewicht: 75g
»»voorkomt het torsen, wrijven en
verstrengelen van lijnen bij het hijsen,
takelen en voortbewegen
»»gemonteerd op een waterdichte kogellager

»»1 schakel kan opengeschroefd worden en
dankzij de grote openingen rechtstreeks
gemonteerd worden op katrollen,
leeflijnen, klimgordels, ...
»»draait vrij als hij niet onder spanning staat,
beweegt niet onder spanning waardoor de
positie behouden blijft.

ATPO

ANTI-TORSIESCHAKEL PETZL SWIVEL OPEN P58 SO
»»Breuksterkte: 23kN
»»lengte: 98mm
»»gewicht: 130g
»»voorkomt het torsen, wrijven en
verstrengelen van lijnen bij het hijsen,
takelen en voortbewegen

»»gemonteerd op een waterdichte kogellager
»»de 2 schakels kunnen opengeschroefd
worden en dankzij de grote openingen
rechtstreeks gemonteerd worden op
katrollen, leeflijnen, klimgordels, ...

VVD1

VERANKERINGSVERMENIGVULDIGER DMM XS
»»Norm: EN795B + EN12373
»»breuksterkte: 36kN
»»afmetingen: 62 x 62mm
»»gewicht: 37g
»»supersterk, licht en enorm veelzijdig
»»door de afgeronde kanten is ook de
rechtstreekse bevestiging van lijnen en
bandlussen mogelijk
»»hun toepassingen: krachtenverdeling,

bevestigingspunt voor tyrolienne,
mobiel ankerpunt,...

VVD2

VERANKERINGSVERMENIGVULDIGER DMM S
»»Norm: EN795B + EN12373
»»breuksterkte: 60kN
»»afmetingen: 129 x 95mm
»»gewicht: 159g
»»supersterk, licht en enorm veelzijdig
»»2 platen kunnen aan elkaar
vastgemaakt worden met vijzen, dit
verdubbelt de breuksterkte
»»door de afgeronde kanten is ook de
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rechtstreekse bevestiging van lijnen en
bandlussen mogelijk
»»hun toepassingen: krachtenverdeling,
bevestigingspunt voor tyrolienne,
mobiel ankerpunt,...

VVD3

VERANKERINGSVERMENIGVULDIGER DMM M

VVD4

»»Norm: EN795B + EN12373
»»breuksterkte : 60kN
»»afmetingen: 249 x 99mm
»»gewicht: 322g
»»supersterk, licht en enorm veelzijdig
»»2 platen kunnen aan elkaar
vastgemaakt worden met vijzen, dit
verdubbelt de breuksterkte
»»door de afgeronde kanten is ook de

/

VERANKERINGSVERMENIGVULDIGER DMM L

bestellen

rechtstreekse bevestiging van lijnen en
bandlussen mogelijk
»»hun toepassingen: krachtenverdeling,
bevestigingspunt voor tyrolienne,
mobiel ankerpunt,...

rechtstreekse bevestiging van lijnen en
bandlussen mogelijk
»»hun toepassingen: krachtenverdeling,
bevestigingspunt voor tyrolienne,
mobiel ankerpunt,...

www.condorsafety.be »

»»Conform: EN795B + EN12373
»»breuksterkte : 60kN
»»afmetingen : 189 x 87mm
»»gewicht : 247g
»»supersterk, licht en enorm veelzijdig
»»2 platen kunnen aan elkaar
vastgemaakt worden met vijzen, dit
verdubbelt de breuksterkte
»»door de afgeronde kanten is ook de
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VVP1S

VERANKERINGSVERMENIGVULDIGER PETZL
PAW SMALL P63S
»»Om een werkpost te organiseren en makkelijk een veelvuldig
verankeringsysteem te realiseren
»»gaatjes van 19mm waarin men de meeste connectors kan bevestigen
»»in aluminium voor een uitstekende verhouding gewicht/sterkte
»»breuksterkte: 36kN
»»gewicht: 55g.

VVP1M

VERANKERINGSVERMENIGVULDIGER PETZL
PAW MEDIUM P63M
»»Om een werkpost te organiseren en makkelijk een veelvuldig
verankeringsysteem te realiseren
»»gaatjes van 19mm waarin men de meeste connectors kan bevestigen
»»in aluminium voor een uitstekende verhouding gewicht/sterkte
»»breuksterkte: 36kN
»»gewicht: 210g.

VVP1L

www.condorsafety.be »
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VERANKERINGSVERMENIGVULDIGER PETZL
PAW LARGE P63L
»»Om een werkpost te organiseren en makkelijk een veelvuldig
verankeringsysteem te realiseren
»»gaatjes van 19mm waarin men de meeste connectors kan bevestigen
»»in aluminium voor een uitstekende verhouding gewicht/sterkte
»»breuksterkte: 36kN
»»gewicht: 350g..

KHP23

KARABIJNHAAK PETZL ROLLCLIP Z TRI-LOCK
»»Norm: EN362 + EN12278
»»in aluminium
»»vergrendeling tri-lock
»»keylock sluiting zonder haak
»»breuksterkte: 20kN
»»lengte: 120mm
»»opening: 20mm
»»gewicht: 110g
»»met ingebouwde katrol

»»Ø lijn: 7-13mm.

KP4
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KATROL PETZL FIXE P05W
»»Norm: EN12278
»» Ø lijn: 7-13mm
»»breuksterkte: 23kN
»»hoogte: 78mm
»»gewicht: 90g
»»vaste flanken
»»zelfoliënde lager.

KP6

KATROL PETZL MINI P59A
»»Norm: EN12278
»» Ø lijn: 7-11mm
»»breuksterkte: 23kN
»»hoogte: 90mm
»»gewicht: 80g
»»beweegbare flanken
»»waterdichte kogellager.

KP5

KATROL PETZL MINDER P60A

KP7

»»Norm: EN12278
»»Ø lijn: 7-13mm
»»breuksterkte: 36kN
»»hoogte: 120mm
»»gewicht: 185g
»»beweegbare flanken
»»waterdichte kogellager.

www.condorsafety.be »
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KATROL PETZL RESCUE P50A
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»»Norm: EN12278
»» Ø lijn: 7-13mm
»»breuksterkte: 36kN
»»hoogte: 140mm
»»gewicht: 295g
»»beweegbare flanken
»»waterdichte kogellager.
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KP1

KATROL DUBBEL PETZL GEMINI P66A
»»Norm: EN12278
»»Ø lijn: 7-11mm
»»breuksterkte: 22kN
»»hoogte: 98mm
»»gewicht : 135g
»»beweegbare flanken
»»2 waterdichte kogellagers
»»aanbindpunt onderaan
»»ideaal voor de opbouw van een

takelsysteem.

KP3

KATROL DUBBEL PETZL TWIN P65A
»»Norm: EN12278
»»Ø lijn: 7-13mm
»»breuksterkte: 36kN
»»hoogte: 155mm
»»gewicht: 450g
»»beweegbare flanken
»»2 waterdichte kogellagers
»»aanbindpunt onderaan
»»ideaal voor de opbouw van een

takelsysteem.

KP2

KATROL DUBBEL PETZL TANDEM P21
»»Norm: EN12278
»»Ø lijn: max. 13mm
»»breuksterkte: 24kN
»»hoogte: 115mm
»»gewicht: 195g
»»2 zelfoliënde lagers
»»doordat de 2 katrollen in lijn staan,
kan deze katrol niet rond zijn eigen as
draaien en klem komen te zitten op een

horizontaal gespannen touw.

KP9

KATROL-STIJGKLEM PETZL MICRO TRAXION P53

KP8

KATROL-STIJGKLEM PETZL PRO TRAXION P51A

www.condorsafety.be »
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»»Norm: EN567
»»Ø lijn: 8-11mm
»»breuksterkte: 15kN
»»gewicht: 85g
»»katrol met geïntegreerde stijgklem,
inzetbaar als eenvoudige katrol of als
stijgklem
»»waterdichte kogellager.

»»Norm: EN567
»»Ø lijn: 8-13mm
»»breuksterkte: 22kN
»»hoogte: 118mm
»»gewicht: 265g
»»katrol met geïntegreerde stijgklem,
inzetbaar als eenvoudige katrol of
stijgklem
»»laat toe de lijn te installeren wanneer

de katrol al op de verankering is
geïnstalleerd
»»waterdichte kogellager
»»aanbindpunt onderaan
»»ideaal voor de opbouw van een
takelsysteem.
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KE1
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KATROL EDELRID TURN
»»Norm: EN12278
»» Ø lijn: max. 13mm
»»breuksterkte: 30kN
»»hoogte: 75mm
»»gewicht: 94g
»»beweegbare flanken

KI1

KATROL ISC SMALL SINGLE PULLEY 36KN
»»Norm: EN12278
»»Ø lijn: 13mm
»»breuksterkte: 36kN
»»hoogte: 74mm
»»gewicht: 87g
»»mobiele flanken.

KRE3

KATROL ROCK EXOTICA OMNI BLOCK 1.5” SINGLE
»»Norm: EN12278
»»Ø lijn: max. 13mm
»»breuksterkte: 36kN
»»lengte: 135mm
»»gewicht: 260g
»»vaste en beweegbare flanken
»»eenmaal deze veelzijdige katrol in een
configuratie is opgesteld kan de lijn via
de beweegbare flank in- of uitgepikt

worden
»»de geïntegreerde swivel voorkomt
torsen
»»het grijze, dragende deel is uit één stuk
aluminium vervaardigd
»»kogellagers zorgen voor een heel vlot
lijnverloop.

KRE12

KATROL ROCK EXOTICA OMNI BLOCK 1.5” SINGLE
STEEL
configuratie is opgesteld kan de lijn via
de beweegbare flank in- of uitgepikt
worden
»»de geïntegreerde swivel voorkomt torsen
»»het grijze, dragende deel is uit één stuk
aluminium vervaardigd
»»kogellagers zorgen voor een heel vlot
lijnverloop.
bestellen

»»Norm: EN12278
»»Ø lijn: max. 13mm
»»breuksterkte: 36kN
»»lengte: 135mm
»»gewicht: 303g
»»vaste en beweegbare flanken
»»voor gebruik op lijnen en staalkabels
»»eenmaal deze veelzijdige katrol in een

KI13

»»Ø lijn: 11mm
»»veilige werklast: 250kg
»»gewicht: 1236g
»»aan een normale snelheid loopt de
lijn vlot door de katrol, bij een plotse
versnelling (bij een val van een last)
blokkeert de katrol, in 1 richting
»»ontworpen als takelsysteem voor lasten

»»enkel in set verkrijgbaar, verschillende
touwlengtes zijn mogelijk.

www.condorsafety.be »
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KATROL ISC LH-ALF
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Takelsets
TASP1

Maten: 1m, 2m

TAKELSET PETZL JAG SYSTEM P44
»»Breuksterkte: 16kN
»»gewicht: 590g
»»veilige werklast: 6kN
»»lijn Ø: 8mm
»»Inzetbaar bij reddingen om het klimsysteem van het slachtoffer op spanning te zetten, af te
koppelen en te evacueren
»»mechanisch voordeel is 4:1
»»ook inzetbaar wanneer de afstand tot de verankering erg klein is, minimum lengte van
amper 30cm
»»continu gebruiksklaar dankzij de soepele hoes die elk risico op verstrikking vermijdt.

TSRE1

TAKELSET ROCK EXOTICA AZTEK KIT ELITE
»»Norm: EN795 + EN12278
»»lijn Ø: 8mm
»»breuksterkte: 36kN
»»lengte: 163mm
»»gewicht: 1610g
»»de totale lengte van de lijn is 15m, de takellengte is bijgevolg ongeveer 3m
»»takelset geleverd in een handige 2-delig gecompartimenteerde heuptas
»»in het ene compariment wordt het takelgedeelte opgeborgen en in het andere compartiment
zit het lijnuiteinde dat voorzien is van de Rock Exotica Pirate (manual lock) karabijnhaak en
een verstelbare prussik-strop (Ø 6mm).

TSI2

TAKELSET ISC 4/1

www.condorsafety.be »
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»»Deze set biedt een mechanisch voordeel van 4/1, om bijvoorbeeld 100kg te takelen is een
trekkracht nodig van ongeveer 25kg. Deze complete set bestaat uit:
»»1 x KI6 dubbele katrol met lijnklem ISC
»»1 x KI5 dubbele katrol ISC
»»2 x KHI5 karabijnhaken staal ISC
»»1 x LTI1 opbergtas ISC 45L
»»100m x SSLC1.11 semi-statische lijn Courant Bandit (11mm).

TSI1

TAKELSET ISC R-ALF 5/1 25M
»»Deze set biedt een mechanisch voordeel van 5/1, om bijvoorbeeld 100kg te takelen is een
trekkracht nodig van ongeveer 20kg. Deze complete set bestaat uit:
»»1 x KI7 ISC R-alf
»»2 x KI8 dubbele katrollen ISC
»»2 x KHI11 karabijnhaken staal ISC
»»1 x KHI3 karabijnhaak ISC Alu
»»1 x LTI opbergtas ISC 45L
»»125m x SSLC.11 semi-statische lijn Courant Bandit.

SEMI-STATISCHE KLIMLIJN
COURANT SQUIR 2.0
»»Norm: EN1891
»»nieuwe klimlijn met rekpercentage
lager dan 2%, speciaal ontwikkeld om
grote afstanden te overbruggen
»»bespaart de klimmer veel energie
tijdens het stijgen
»»X-Braid Technology: de aparte
strengen van de kern zijn gevlochten
i.p.v. gedraaid, dit voorkomt het

draaien van de klimlijn
»»niettegenstaande de hogere
schuurweerstand en de lage kernmantel verschuiving is de lijn toch zeer
soepel.

»»Foto nog niet beschikbaar
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SEMI-STATISCHE KLIMLIJN
COURANT ULTIMA
»»Norm: EN1891
»»de kern en mantel zijn blijvend aan
elkaar bevestigd d.m.v. de Meetic
Technology
»»ook in geval van beschadiging aan de
klimlijn blijven kern en mantel samen,
dit maakt werken op hoogte een stuk
veiliger
»»verminderde valimpact bij een val

»»omdat de klimlijn, ook na enige tijd, zijn
soepelheid zou blijven bewaren, wordt
er geen gebruik gemaakt van lijm
»»X-Braid Technology: de aparte
strengen van de kern zijn gevlochten
i.p.v. gedraaid, dit voorkomt het
draaien van de lijn.
»»mogelijke kleuren: wit, rood, blauw en
zwart.

SEMI-STATISCHE KLIMLIJN
COURANT EXTREMA
de vezels maken deze lijn soepel en
makkelijk te knopen
»»mogelijke kleuren: wit, rood, blauw,
zwart en geel
»»de klimlijn met diameter 10,5mm en
11mm kan voorzien worden van 1 of 2
genaaid uiteinde(n).

»»Norm: EN1891
»»zeer goede prijs/kwaliteit verhouding
»»ontwikkeld voor sporadisch gebruik
en/of gebruik in omstandigheden

waar de klimlijn snel aan vervanging
toe is, bijv. schilderen, zandstralen,…
»»hoge schuurweerstand dankzij de
mantelpercentage van 47%

www.condorsafety.be »

SEMI-STATISCHE KLIMLIJN
COURANT TRUCK

/

bestellen

»»Norm: EN1891
»» deze lijn werd ontwikkeld voor een
verscheidenheid aan gebruik, zowel
voor rope-acces als reddingen
»»X-Braid Technology: de aparte
strengen van de kern zijn gevlochten
i.p.v. gedraaid, dit voorkomt het draaien
van de lijn en maakt de lijn soepeler
»»de kwaliteit en de behandeling van
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SQUIR 2.0

ULTIMA

EXTREMA

TRUCK

ø

TYPE

BREUKSTERKTE

11mm

A

-

8,5 mm

B

9 mm

% MANTEL

% REK

-

-

-

2100 daN

49,5 g

42%

4,4%

B

2280 daN

55 g

47%

4,5%

9,5 mm

B

2430 daN

59 g

44%

4,7%

10,5 mm

A

3100 daN

69 g

43%

3%

11 mm

A

3300 daN

72 g

40%

3%

9 mm

B

2300 daN

50 g

41%

2,3%

9,5 mm

B

2600 daN

55 g

38%

2,5%

10 mm

A

2800 daN

59 g

42%

2,3%

10,5 mm

A

3200 daN

68 g

37%

2,3%

11 mm

A

3500 daN

73 g

34%

2,5%

10 mm

A

3100 daN

75 g

47%

3,5%

% MANTEL

% REK

m

DYNAMISCHE KLIMLIJN
COURANT SPLINTER
»»Norm: EN892
»»dynamische klimlijn voor de
veeleisende klimmer tijdens bepaalde
werksituaties en reddingen op hoogte

»»zeer soepel, ook na een lange tijd
gebruik
»»zeer goede slijtvastheid.

SPECIFICATIES
TYPE

BREUKSTERKTE

10,5 mm

A

2500 daN

69 g

-

5%

11 mm

A

3100 daN

74 g

58%

7,2%

HULPTOUWEN COURANT
»»Norm: EN564
»»soepele en zeer slijtvaste hulptouwen

www.condorsafety.be »

bestellen

ø

/

SPLINTER

m

»»leverbaar op rol van 100 m.

SPECIFICATIES

ø

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

BREUKSTERKTE

100 daN

190 daN

420 daN

700 daN

910daN

7 mm

8 mm

1210 daN 1770 daN

(-) Info nog niet
beschikbaar

SNIJBRANDER VOOR TOUWEN
»»Handig toestel voor het thermisch afsnijden (en afwerken) van klimlijnen en
stroppenlijnen in polyamide en polyester.

BOB
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BORSTEL BEAL VOOR REINIGEN VAN TOUWEN
»»Borstel speciaal ontwikkeld voor het reinigen van klimlijnen.

WN

WASNET VOOR LIJNEN
»»Het regelmatig wassen van lijnen, verhoogt de levensduur ervan
»»het wasnet voorkomt dat de lijn in elkaar verstrengelt tijdens het wassen
»»wassen kan op 30°C met een PH-neutraal wasmiddel
»»gebruik geen kleurmiddelen, vlekkenverwijderaars of sterk geconcentreerde
wasmiddelen
»»wassen in de wasmachine mag. Kies een wol programma (wenig zwieren)
»»de natte lijn moet uitgehangen worden om te drogen, ver weg van iedere
warmtebron.

SWN

bestellen

»»Niet-agressief detergent voor het
reinigen van klimlijnen
»»inhoud: 1L.

REINIGINGSMIDDEL TEUFELBERGER SCRUBBA
VOOR TOUWEN

/

RMTT1

www.condorsafety.be »

SLUITING VOOR WASNET
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TBP1

TOUWBESCHERMER PETZL PROTEC C45N
»»Voor het beschermen van vast verankerde touwen tegen het schuren
»»lichte en resistente beschermhuls (pvc-vrij)
»»klittenbandsluiting en klem voor makkelijk plaatsen en verwijderen.

TBP2

TOUWBESCHERMER PETZL SET ROLLMODULE P49
»»Verticale en horizontale rolelementen om een bewegend touw te geleiden en te
beschermen tegen het schuren
»»de modules zijn verbonden met snelschakels, het aantal is aan te passen volgens het
reliëf .

TBP3

TOUWBESCHERMER PETZL CATERPILLAR P68
»»Horizontale rolelementen om een bewegend touw te beschermen tegen het schuren
»»de modules zijn verbonden met snelschakels, het aantal is aan te passen volgens het
reliëf .

TBC1

TOUWBESCHERMER CMC ULTRA PRO ROPE EDGE 2

TBC2

TOUWBESCHERMER CMC ULTRA PRO ROPE EDGE 4

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Vervaardigd uit een glad en uiterst duurzaam materiaal dat niet alleen de klimlijn
beschermt tegen scherpe en ruwe kanten maar die eveneens de frictie op de klimlijn
vermindert
»»lichter en makkelijker te transporteren dan touwbeschermers met rollen of wieltjes.
Bovendien houdt het lage profiel de klimlijn goed op zijn plaats, beter dan andere
meer volumineuze touwbeschermers
»»past zich aan naar de vorm van de hoek en voorkomt scherpe kinken in de klimlijn
»»voor 2 klimlijnen.

»»Vervaardigd uit een glad en uiterst duurzaam materiaal dat niet alleen de klimlijn
beschermt tegen scherpe en ruwe kanten maar die eveneens de frictie op de klimlijn
vermindert
»»lichter en makkelijker te transporteren dan touwbeschermers met rollen of wieltjes.
Bovendien houdt het lage profiel de klimlijn goed op zijn plaats, beter dan andere
meer volumineuze touwbeschermers
»»past zich aan naar de vorm van de hoek en voorkomt scherpe kinken in de klimlijn
»»voor 4 klimlijnen.

LIJNENTAS COURANT HOST 36L
»»Lijnentas met grote ventilatieopeningen
»»kan bevestigd worden op de draagriemen van de lijnentas Courant Cross Pro
»»uiterst robuuste stof (1680d)
»»4 gereedschapslussen
»»inhoud: 36L.
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LTC4

LTC5.GE

LIJNENTAS COURANT CARGO 40L
»»Ergonomisch handvat
»»6 gereedschapslussen
»»afdekklep met 2 transparante opbergvakken
»»regelbare schouderbanden
»»versterkt materiaal zonder PVC
»»verstevigde bodem, ventilatieopeningen
»»inhoud: 40L.

LTC2

LIJNENTAS COURANT CROSS ROPE 23L-36L

»»Het sluitsysteem laat toe om het volume van de tas aan te passen aan de inhoud
»»inhoud: 60L
»»uiterst robuuste stof (1680d)
»»YKK ritssluiting
»»verschillende gereedschapslussen
»»2 opbergvakken
»»2 bevestigingselastieken
»»gepolsterde schouderbanden.

/

LIJNENTAS COURANT DOCK 60L

www.condorsafety.be »

LTC3

bestellen

»»Het volume van deze lijnentas is d.m.v. een ritssluiting aanpasbaar aan de hoeveelheid klimlijn
die erin opgeborgen wordt
»»wordt op de rug gedragen of op de buik als u deze bevestigd aan de draagriemen van de
Cross Pro lijnentas
»»inhoud: 23L tot 36L
»»uiterst robuuste stof (1680d)
»»2 YKK ritssluitingen
»»6 gereedschapslussen
»»2 ventilatiestukken in mesh
»»1 opening voor lijndoorvoer in de bovenklep
»»1 bevestigingslus voor de klimlijn onderaan de tas.
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LTC1.RO

LIJNENTAS COURANT CROSS PRO 54L ROOD
»»De eerste draagtas die men volledig kan openplooien zodat je een snel en
volledig overzicht hebt over je materiaal
»»snelle toegang tot de zakken aan de binnenzijde
»»inhoud : 56L
»»uiterst robuuste stof (1680d)
»»door het gebruik van de Cross Pro draagtas win je veel tijd bij het zoeken van
je materiaal, wordt je materiaal uitstekend beschermd en verlies je veel minder
materiaal
»»mogelijkheid tot monteren van andere zakken van het Cross-gamma op de
schouderriemen en buikriem.

LTC7

LIJNENTAS COURANT CROSS ROPE LIGHT

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Licht tas
»»kan 80m klimlijn (Ø 10,5mm) opbergen
»»kan vastgemaakt worden binnenin de Cross Pro of Cross Evo tas
»»de open structuur laat toe om de klimlijn makkelijker te drogen of te verluchten
»»lateraal draaghandvat
»»te openen aan beide zijden
»»inhoud: 17L.

HBC1

HEUPBAND VOOR LIJNENTAS COURANT CROSS
PRO

LTAV1.BL

LIJNENTAS AVENTURE VERTICALE 35L
BLAUW
»»Eenvoudige tas
»»in PVC 1100 dTex 900g/m²
»»2 handgrepen op de zijkant
»»2 regelbare schouderriemen
»»2 materiaallussen aan de binnenkant
»»hoogte: 62cm
»»inhoud: 35L.

LTAV1.GR

LIJNENTAS AVENTURE VERTICALE 35L
GROEN
»»Eenvoudige tas
»»in PVC 1100 dTex 900g/m²
»»2 handgrepen op de zijkant
»»2 regelbare schouderriemen
»»2 materiaallussen aan de binnenkant
»»hoogte: 62cm
»»inhoud: 35L.
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LTP5

LIJNENTAS PETZL PERSONNEL 15L S44Y
»»Eenvoudige en lichte constructie
»»binnenklep met identificatievakje
»»body en bodem in gelast zeildoek voor een grotere weerstand
»»handgrepen op de zijkant en bovenkant van de tas voor het dragen met de hand
»»lus bovenaan voor het hijsen
»»hoogte: 45cm
»»inhoud: 15L.

LTP1

LIJNENTAS PETZL CLASSIQUE 22L GEEL C03
»»Schouderriemen
»»identificatievakje binnenin
»»body en bodem in gelast zeildoek voor een grotere weerstand
»»handgrepen op de zijkant en bovenkant van de tas voor het dragen met de hand
»»lus bovenaan voor het hijsen
»»lus binnen
»»hoogte: 60cm
»»inhoud 22L.

LTP2

LIJNENTAS PETZL PORTAGE 30L GEEL S43Y
»»Gepolsterde draagriemen voor extra comfort
»»bovenste klep met identificatievakje binnenin
»»body en bodem in gelast zeildoek voor een grotere weerstand
»»gemakkelijk te hanteren tanka sluiting voor moeilijke werkomstandigheden
»»handgrepen op de zijkant en bovenkant van de tas voor het dragen met de hand
»»lus bovenaan voor het hijsen
»»lus binnenin om de tas in open positie op te hangen
»»hoogte: 60cm
»»inhoud: 30L.

www.condorsafety.be »
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LTP6

LIJNENTAS PETZL TRANSPORT 45L S42Y
»»In gelast dekzeil voor een grotere weerstand (zonder pvc)
»»gepolsterde heupriem, rug- en schouderbanden voor meer comfort bij langdurig dragen
»»bovenste klep met identificatievakje binnenin
»»gemakkelijk te hanteren tanka sluiting voor moeilijke werkomstandigheden
»»handgrepen op de zijkant en bovenkant van de tas voor het dragen met de hand
»»lus bovenaan voor het hijsen
»»lus binnenin om de tas in open positie op te hangen
»»hoogte: 67cm
»»inhoud: 45L.

VERTEX ® VENT HI-VIZ

Photo © www.kalice.fr

For professionals who know that head
protection is more than just a helmet.

The VERTEX VENT HI-VIZ helmet is very comfortable, thanks to its six-point
textile suspension CENTERFIT and FLIP&FIT systems. Integrable with Petzl
headlamps, visors, and multiple accessories, it is an entirely modular helmet.
The adjustable-strength DUAL chinstrap makes it ideal for both work at height
and on the ground. Personalized versions available on demand. www.petzl.com

REDDING
››››››››››››››

NORMEN

››››››››››

EN341 A/ A + B› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallenReddingsafdalingsmaterieel

EN12841› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Systemen ten behoeve
van werkzaamheden met een geborgde lijn - Instelapparaat voor lijnen.

EN1496› Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Hijsmiddelen voor
reddingsdoeleinden.

BRANCARD SKEDCO BASIC RESCUE SYSTEM
»»Dé oplossing voor evacuaties in besloten ruimtes, technisch complexe
reddingen alsook voor reddingen op de grond
»»kan zowel horizontaal als verticaal worden gehesen
»»de duurzame kunststof zorgt voor voldoende bescherming van de patiënt
»»een rugbord of ruggewervelspalk zorgt ervoor dat de patiënt geen hinder
ondervindt wanneer hij wordt gedragen of gehesen (accessoire)
»»kan opgeborgen worden in een sterke opbergtas gemaakt in Cordura
(meegeleverd)
»»gewicht: 8,6 kg.
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BSK1
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BSK2

BRANCARD MET COBRA SLUITINGEN SKEDCO
BASIC RESCUE SYSTEM
»»Dé oplossing voor evacuaties in besloten ruimtes, technisch complexe
reddingen alsook voor reddingen op de grond
»»kan zowel horizontaal als verticaal worden gehesen
»»de duurzame kunststof zorgt voor voldoende bescherming van de patiënt
»»een rugbord of ruggewervelspalk zorgt ervoor dat de patiënt geen hinder
ondervindt wanneer hij wordt gedragen of gehesen (accessoire)
»»kan opgeborgen worden in een sterke opbergtas gemaakt in Cordura
(meegeleverd)
»»gewicht: 8,6 kg.

BSK3

/
www.condorsafety.be »

»»Vervaardigd in hetzelfde duurzame materiaal als de Skedco brancard, is in
lengte maar half zo lang
»»het slachtoffer is bevestigd in de brancard d.m.v. bevestigingsbanden met
regelbare snelsluitingen. Zo kan het slachtoffer bevrijd worden uit de nauwste
besloten ruimtes
»»anders dan bij de standaard Skedco brancard, kan het slachtoffer met deze
Half-Sked zijn heupen plooien, wat meer flexibiliteit biedt om hoeken te
passeren
»»mag niet ingezet worden om te hijsen of te immobiliseren.

bestellen

BRANCARD SKEDCO HALF-SKED PATIENT DRAG
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BP1

BRANCARD PETZL NEST S61
»»Werd ontwikkeld in samenwerking met de organisatie ‘Secours Spéléo Français’
»»u kunt hiermee een gewonde vervoeren in horizontale, verticale of schuine
positie
»»hij is geschikt voor alle technische reddingsacties op touw, in het bijzonder in
nauwe ruimtes.

TABP1

TAS VOOR BRANCARD PETZL NEST S59

HIJSBP1

HIJSSPIN VOOR BRANCARD PETZL STEF S59

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Met de STEF installatie kunt u de drie inbindpunten van de NEST brancard
verbinden om de draagberrie te kantelen naargelang het terrein.

BRANCARD MET GEÏNTEGREERDE SPALK MITTELMANN
»»Deze brancard maakt het mogelijk om het slachtoffer veilig “in te pakken” om efficiënt
verticaal te hijsen of horizontaal uit een besloten ruimte te dragen of te slepen
»»dankzij de geïntegreerde spalk in carbon en meerdere handgrepen kan deze brancard
makkelijk gesleept worden, zelfs over scherpe obstakels
»»met een bijkomende accessoire kan het slachtoffer eveneens verticaal gehesen worden
indien nodig – draagkracht: 150kg
»»gewicht: 7,1kg

137
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BMI1

BSP1

BRANCARD SPENCER SHELL BASKET
»»Schelp in hoog densiteit polyethyleen, onbreekbaar en makkelijk te desinfecteren,
vastgemaakt op een robuust aluminium frame
»»de handvaten zijn voorzien in de structuur van de brancard
»»verankeringsogen voor karabijnhaken in RVS
»»matras voorzien aan binnenzijde, afneembaar met velcro, vervaardigd in EPDM met
gesloten cellen waardoor deze geen water of bloed opneemt
»»draagkracht: 280kg
»»gewicht: 12,5 kg.

BTR1

BRANCARD TRAVERSE RESCUE TITAN REGULAR SS

EVACUATIEHARNAS YATES SPECK PACK

/

»»Een unieke combinatie van een wervelspalk in combinatie met een volledig geïntegreerd
takelharnas
»»gebruikt een geïntegreerd polyethyleen board langs de rug om slijtage aan het harnas te
voorkomen, stabiliteit te creëren en een glad glijvlak te creëren voor in nauwe ruimtes
»»uitgerust met diverse handvatten aan het hoofdeinde, bij de schouders en aan de zijkant
»»kan ook gebruikt worden in combinatie met de Traverse en Skedco brancard.

www.condorsafety.be »

EVHY1

bestellen

»»Roestvrij stalen brancard
»»door de gaasconstructie loopt het water direct uit de brancard
»»de bovenste railing zorgt ervoor dat de brancard goed te dragen is, ook als dit voor langere
tijd nodig is
»»eenvoudig en veilig te bevestigen aan een takelsysteem
»»voorzien van een duurzame rugsteun, ter bescherming van de wervelkolom
»»gewicht: 13kg
»»draagkracht: 1100kg.
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RAM1

REDDINGSAPPARAAT MITTELMANN LIFTEVAC
1K
»»Norm: EN 341, Klasse A + EN1496
»»max. afdaalhoogte 160m
»»zelfblokkerend
»»rechtstreekse aandrijving
»»afdaalcapaciteit: 2 personen (200kg)
»»hijscapaciteit: 2 personen (200kg)
»»afdaalsnelheid van 0,8m/s
»»hijshoogte: 30m
»»reddingsapparaat waarmee men snel en éénvoudig iemand kan evacueren
»»de hendel om te takelen is in lengte verstelbaar. Dit maakt het takelen veel
gemakkelijker
»»de redder kan met het slachtoffer afdalen, indien dit noodzakelijk is
»»exclusief kernmantellijn.

RAM2

REDDINGSAPPARAAT MITTELMANN MRG9-2P
HUB A
»»Norm: EN341, Klasse A + EN1496
»»afdaalcapaciteit: 2 personen (200kg)
»»hijscapaciteit: 1 persoon (136kg)
»»max. afdaalhoogte 160m
»»hijshoogte: 12m
»»het takelen gebeurt met een uitklapbaar draaiwiel
»»geïntegreerde blokkeringspin
»»afdaalsnelheid van 0,8m/s
»»exclusief kernmantellijn.

RKWT1

www.condorsafety.be »
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REDDINGSKIT VOOR WINDTURBINE
MITTELMANN
»»Reddingssysteem Mittelman MRG91-2P Hub A (conform EN341 + EN1496,
class A)
»»max. hijshoogte: 160m
»»met uitklapbaar wiel
»»gekeurd voor 2 personen
»»150m semi-statische lijn (ø 9mm) met 2 ingenaaide karabijnhaken
»»2 x bandlus 60cm
»»verpakt in een reddingsvat (30L), voorzien van 2 handvaten, gegalvaniseerde
dichtingsring, plastiekzak en reddingsmes om de zak te openen
»»draagharnas voor reddingsvat
»»touwbeschermer met karabijnhaak
»»katrol met karabijnhaak
»»lijnklem.

REDDINGSAPPARAAT MITTELMANN RG11 HUB
A
»»Afdaalapparaat conform EN341:2011 + EN1496:2011
»»max. afdaalhoogte: 300m (max. 2 personen)
»»snelheid: 0,7m/s, class A
»»max. hijshoogte: 30m
»»afdaalcapaciteit: 2 personen (280kg)
»» hijscapaciteit: 1 persoon (140kg)
»»met draaiwiel en hendel.
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RST1

REDDINGSSTOK TELESCOPISCH CONDOR
SAFETY
»»Lichte stok in glasvezel waarop een stellingshaak (niet meegeleverd) kan
gemonteerd worden
»»uitschuifbaar van 118 tot 434 cm
»»bij het gebruik van het Mittelmann reddingssysteem kan u de haak met
reddingslijn van op een afstand inpikken op het harnas van het slachtoffer.
Vervolgens kunt u het slachtoffer takelen, zijn valbeveiliging losmaken en hem
gecontroleerd laten zakken.

EVSI2

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN12841
»»veilige werklast: 100kg
»»gewicht: 1100g
»»evacuatieset met een touw in aramide voor zelfredding
»»een standaardkit bestaat uit: 1 x Technora Sling + 1 x D2 afdaalapparaat 1 x
Zip Top opbergtas + 2 x KH453 Twistlock karabijnhaken + 1 x Technora touw
van 15m met geknoopte touwuiteinden (genaaide touwuiteinden op verzoek).
Andere touwlengtes mogelijk op aanvraag.

bestellen

EVACUATIESET ISC D2 ESCAPE DESCENDER
TECHNORA

HOOFDBESCHERMING
››››››››››››››››››››››››››››››››››

NORMEN

››››››››››

EN166› Oogbescherming - Specificaties
EN166 1F› Oogbescherming - Specificaties - Laag impact energie.
EN170› Oogbescherming - Ultravioletfilters - Doorlatingsfactoren en
aanbevolen gebruik.
EN172› Oogbescherming - Zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN175› Persoonlijke bescherming - Middelen voor oog- en
gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen.
EN397› Industriële veiligheidshelmen.
EN443› Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere
constructies
EN12492› Bergbeklimmersuitrusting - Helmen voor bergbeklimmers Veiligheidseisen en beproevingsmethoden.

EN14458› Persoonlijke oogbescherming - Hoogwaardige vizieren
uitsluitend voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen.

HELMEN KASK
›››››››››››››››››››››››

ZENITH
ZENITH HI VIZ

ZENITH PL
ZENITH PL HI VIZ

PLASMA AQ
PLASMA HI VIZ

SUPERPLASMA PL
SUPERPLASMA PL HI VIZ

EN 397

EN 12492

EN 397

EN 12492

5 Kg /van 2m 100J

5 Kg /van 2m 100J

5 Kg /van 2m 100J

5 Kg /van 0,5m 25J

5 Kg /van 0,5m 25J

5 Kg /van 0,5m 25J

3 Kg /van 1m 30J

3 Kg /van 1m 30J

3 Kg /van 1m 30J

Bescherming tegen een
impact op de bovenkant
Bescherming tegen een
impact op de voorkant,
achterkant en zijkanten

*

Bescherming tegen
penetratie van objecten
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Bescherming tegen
elektrische schokken
Kinband komt los
>15kg<25kg
Weerstand kinband > 50kg
Effectiviteit
bevestigingssysteem

*

Weerstandtest bij lage
temperaturen

T= -30°C

Bescherming tegen laterale
vervorming – LD

+

+

+

+

Bescherming tegen
gesmolten metaal

+

+

+

+

+

bestellen
/
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* Bijkomende testen conform de vereisten van de EN12492
+ Bijkomende vereisten

+

T= -30°C
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HEK3.RO

HELM KASK PLASMA AQ ROOD
»»Norm: EN397
»»veiligheidshelm voor werken op hoogte, kinband met sluiting
»»zeer goede ventilatie dankzij de 10 ventilatieopeningen, met een fijn gaas
»»hoofdband is antibacterieel behandeld, afneembaar en wasbaar op 30°C
»»omtrek is verstelbaar van 51-63cm met regelknop
»»met de adaptorset (in optie) kunnen de 3M-Peltor gehoorbeschermers op deze
helm gemonteerd worden
»»inserts voor het bevestigen van een Kask vizier
»»4 bevestigingspunten voor de de hoofdband van een hoofdlamp
»»390g.

BLAUW

WIT

ZWART

ROOD

GROEN

ORANJE

GEEL

HEK2.GEF

HELM KASK PLASMA HI VIZ FLUOGEEL +
REFLECTERENDE STICKERS
»»Norm: EN397
»»dezelfde eigenschappen als de Plasma AQ, maar deze versie met hoge
zichtbaarheid is voorzien van een schelp in een fluorescerende kleur met
oplichtende clips en reflecterende banden voor een optimale zichtbaarheid van
de gebruiker, dag en nacht.

FLUO ORANJE

FLUO GEEL

FLUO ROOD

FLUO GROEN

HBK2

www.condorsafety.be »
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HOOFDBAND VOOR HELM KASK PLASMA AQ

HEK1.OR

HELM KASK SUPERPLASMA PL ORANJE
»»Norm: EN12492
»»veiligheidshelm voor werken op hoogte, voorzien van een kinband met regelbare
sluiting
»»10 ventilatieopeningen, afgesloten met een fijn gaas
»»hoofdband is antibacterieel behandeld en wasbaar op 30°C
»»omtrek is verstelbaar van 51-62cm met regelknop
»»de nekband is pivoterend en laat de helm perfect passen op het achterhoofd
»»met de adaptorset (in optie) kunnen de 3M gehoorbeschermers op deze helm
gemonteerd worden
»»inserts voor het bevestigen van een Kask vizier
»»420g.
GRIJS

ZWART

ROOD

ORANJE

GEEL

BLAUW

WIT
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HEK4.GEF

HELM KASK SUPERPLASMA PL HI VIZ
FLUOGEEL + REFLECTERENDE STICKERS
»»Norm: EN12492
»»dezelfde eigenschappen als de Plasma PL, maar deze versie met hoge
zichtbaarheid is voorzien van een schelp in een fluorescerende kleur met
oplichtende clips en reflecterende banden voor een optimale zichtbaarheid van
de gebruiker, dag en nacht.

FLUO GROEN

FLUO GEEL

FLUO ROOD

HBK1

www.condorsafety.be »

/

bestellen

HOOFDBAND VOOR HELM KASK SUPERPLASMA
PL
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VIK1.HE

VIZIER KASK PLASMA HELDER
»»Norm: EN166
»»gemakkelijk te installeren op de Kask Plasma helmen
»»anti-damp en anti-kras coating.

VIK1.DO

VIZIER KASK PLASMA DONKER
»»Norm: EN166
»»gemakkelijk te installeren op de Kask Plasma helmen
»»anti-damp en anti-kras coating.

VIK1.SP

VIZIER KASK PLASMA DONKER SPIEGELEND

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Conform EN166
»»gemakkelijk te installeren op de Kask Plasma helmen
»»anti-damp en anti-kras coating.

VIK2.HE

VIZIER KASK PLASMA GROOT HELDER
»»Norm: EN166
»»gemakkelijk te installeren op de Kask Plasma helmen
»»vizier die het volledige gezicht beschermt in polycarbonaat met antidamp en anti-kras coating
»»omtrek is anti-snij en anti-drup.

ASK1

ADAPTORSET VOOR KASK PLASMA HELM
»»Met deze adaptorset worden de 3M-Peltor gehoorbeschermers
gemonteerd op de Kask Plasma helm.

www.condorsafety.be »

/

bestellen
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HEK5.WI

HELM KASK ZENITH WIT
»»Norm: EN397
»»veiligheidshelm voor werken op hoogte, voorzien van een kinband met
regelbare sluiting
»»hoofdband is antibacterieel behandeld, afneembaar en wasbaar op
30°C
»»omtrek is verstelbaar van 53-63cm 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
»»400g.

BLAUW

WIT

ZWART

ROOD

GROEN

ORANJE

GEEL

HEK6.GEF

HELM KASK ZENITH FLUOGEEL +
REFLECTERENDE STICKERS
»»Norm: EN397
»»dezelfde eigenschappen als de Zenith, maar deze versie met hoge
zichtbaarheid is voorzien van een schelp in een fluorescerende kleur
met oplichtende clips en reflecterende banden voor een optimale
zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht.

WIT

GEEL

HEK7.WI

HELM KASK ZENITH PL WIT
»»Norm: EN12492
»»veiligheidshelm voor werken op hoogte, voorzien van kinband met regelbare
sluiting
»»hoofdband is antibacterieel behandeld en wasbaar op 30°C
»»ventilatieopeningen
»»omtrek is verstelbaar van 53-63cm met regelknop
»»de nekband is pivoterend en laat de helm perfect passen op het achterhoofd
»»bevestigingsgleuven voor 3M gehoorbescherming
»»snel en eenvoudig bevestigingssysteem voor verschillende type Kask vizieren
»»4 bevestigingspunten voor de hoofdband van een hoofdlamp
»»400g.

ZWART

ROOD

ORANJE

WIT

GEEL
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HEK8.GEF

HELM KASK ZENITH PL FLUOGEEL +
REFLECTERENDE STICKERS
»»Norm: EN12492
»»dezelfde eigenschappen als de Zenith PL, maar deze versie met hoge
zichtbaarheid is voorzien van een schelp in een fluorescerende kleur met
oplichtende clips en reflecterende banden voor een optimale zichtbaarheid van
de gebruiker, dag en nacht.

WIT

GEEL

HBK3

www.condorsafety.be »

/

bestellen

HOOFDBAND VOOR HELM KASK ZENITH
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VIK5.HE

VIZIER KASK ZEN HELDER
»»Norm: EN166
»»gemakkelijk te installeren op de Kask Zenith helmen met de adaptorset ASK2
(niet inbegrepen)
»»anti-damp en anti-kras coating
»»ook voor brildragers.

VIK5.DO

VIZIER KASK ZEN DONKER
»»Norm: EN166, EN170
»»gemakkelijk te installeren op de Kask Zenith helmen met de adaptorset ASK2
(niet inbegrepen)
»»anti-damp en anti-kras coating
»»ook voor brildragers.

VIK5.SP

www.condorsafety.be »
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VIZIER KASK ZEN DONKER SPIEGELEND
»»Norm: EN166, EN170
»»gemakkelijk te installeren op de Kask Zenith helmen met de adaptorset ASK2
(niet inbegrepen)
»»anti-damp en anti-kras coating
»»ook voor brildragers.

VIZIER KASK ZEN FF GROOT HELDER
»»Norm: EN166
»»gemakkelijk te installeren op de Kask Zenith helmen met de adaptorset ASK2
(niet inbegrepen)
»»anti-damp en anti-kras coating
»»ook voor brildragers.
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ASK2

ADAPTORSET VOOR KASK ZENITH HELM
»»Met deze adaptorset worden alle Zen vizieren op de Kask Zenith helmen
gemonteerd..

VBK1

VIZIERBEVESTIGING VOOR VIZIER ZEN FF

www.condorsafety.be »

/
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»»Bevestiging om het Zen FF vizier te monteren op de adaptorset (ASK2).

www.condorsafety.be »

/

bestellen
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MK1

MUTS KASK
»»Binnenvoering voor de KASK helmen, vervaardigd uit een sterk
vochtregulerende stof
»»biedt bescherming tegen koude, wind en water
»»openingen aan de oren
»»hand- en machinewasbaar op 30°C.

THEK1

OPBERGTASJE VOOR HELM KASK
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NIEUW

HELMEN PETZL
›››››››››››››››››››››››

VERTEX

VERTEX
HI-VIZ

VERTEX
VENT

VERTEX
VENT
HI-VIZ

STRATO

COMFORTABELE CONSTRUCTIE

CERTIFICATIES

CE, EN397, EN50365

STRATO
HI-VIZ

STRATO
VENT

STRATO
VENT
HI-VIZ

LICHTE CONSTRUCTIE

CE, EN12492, EN397

CE, EN397 (1)

CE, EN12492

EN397
Impact
bescherming

Penetratie
bescherming

Kinband
sterkte

EN12492

EN397

-

-

-

-

EN397

-

-

EN397

-

-

EN397(2)
EN12492
(3)

EN12492

-

-

-

-

Ventilatie

EN397
Electrische
bescherming

Bescherming tegen
smeltend metaal

Bescherming
Tegen vuur

www.condorsafety.be »
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Bescherming tegen
lateral vervorming

Inzetbaar bij
lage temperaturen
Hoofdomtrek

-

EN50365

-

EN397

EN397
53-63 cm

53-63 cm

53-63 cm

53-63 cm

53-63 cm

53-63 cm

53-63 cm

53-63 cm

490g

495g

485g

490g

435g

445g

415g

425g

(1) beantwoordt aan alle vereisten van de norm EN 397, met uitzondering van de vereiste inzake de verticale vrije ruimte binnenin. (2) geringe weerstand (< 25 daN)
om het risico op verstikking te vermijden bij vasthaken van de helm tijdens werkzaamheden op de grond. (3) hoge weerstand (> 50 daN) om het risico op verlies van
de helm bij een val te vermijden.

HELM PETZL VERTEX GEEL A010
»»Norm: EN397 + EN12492
»»zit bijzonder comfortabel dankzij de voering in textiel met zes hechtingspunten, de Centerfit
en de Flip & Fit systemen waardoor de helm mooi centraal op het hoofd blijft zitten
»»een kinband met verstelbare weerstand
»»de externe schaal beschermt tegen elektrische ontladingen, de projectie van smeltend
metaal en vlammen
»»integratie mogelijk van van een Petzl hoofdlamp,
een beschermend vizier, oorbescherming en
BLAUW
WIT
ZWART
diverse accessoires
ROOD
ORANJE
GEEL
»»gewicht: 490g.

HEP9.GEF

HELM PETZL VERTEX HI-VIZ FLUOGEEL A010
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HEP8.GE

»»Norm: EN397 + EN12492
»»dezelfde eigenschappen als de Vertex, maar deze versie met hoge zichtbaarheid is voorzien
van een schelp in een fluorescerende kleur met oplichtende clips en reflecterende banden
voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht.
GEEL

ORANJE

HEP10.WI

HELM PETZL VERTEX VENT WIT A010
»»Norm: EN397 + EN12492
»»zit bijzonder comfortabel dankzij de voering in textiel met zes hechtingspunten, de Centerfit
en de Flip & Fit systemen waardoor de helm mooi centraal op het hoofd blijft zitten
»»een kinband met verstelbare weerstand
»»dankzij de gaatjes met verschuifbare luiken kan de helm ventileren
»»integratie mogelijk van een Petzl hoofdlamp, een beschermend vizier, oorbescherming en
diverse accessoires
BLAUW
WIT
ZWART
»»gewicht: 485g
ROOD
ORANJE
GEEL

HEP11.ORF

Comfortabele constructie
De VERTEX helmen zijn voorzien van een voering in textiel
met zes hechtingspunten die mooi de vorm van het
hoofd volgt voor maximaal comfort. De schokken worden
opgevangen doordat de externe schaal zich vervormt.

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN397 + EN12492
»»dezelfde eigenschappen als de helm Vertex Vent, maar deze versie met hoge zichtbaarheid
is voorzien van een schelp in een fluorescerende kleur met oplichtende clips en
reflecterende banden voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht
»»gewicht: 490g.
GEEL
ORANJE

bestellen

HELM PETZL VERTEX VENT HI-VIZ FLUO-ORANJE A010
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HEP12.RO

HELM PETZL STRATO ROOD A020
»»Norm: EN397 + EN12492
»»de zeer lichte Strato helm zit comfortabel dankzij de Centerfit en Flip & Fit systemen
waardoor de helm mooi centraal op het hoofd blijft zitten
»»door een kinband met verstelbare weerstand is hij zowel geschikt voor het werken op
hoogte als voor het werken op de grond
»»de externe schaal beschermt tegen elektrische ontladingen, de projectie van smeltend
metaal en vlammen
»»gewicht: 435g.
ROOD
WIT
ZWART
GEEL

HEP13.GEF

HELM PETZL STRATO HI-VIZ FLUOGEEL A020
»»Norm: EN397 + EN12492
»»dezelfde eigenschappen als, de Strato helm, maar deze versie met hoge zichtbaarheid is
voorzien van een schelp in een fluorescerende kleur met oplichtende clips en reflecterende
banden voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht.
GEEL

ORANJE

HEP14.ZW

HELM PETZL STRATO VENT ZWART A020
»»Norm: EN397 + EN12492
»»de zeer lichte Strato Vent helm zit comfortabel dankzij de Centerfit en Flip & Fit systemen
waardoor de helm mooi centraal op het hoofd blijft zitten
»»met een kinband met verstelbare weerstand is hij zowel geschikt voor het werken op hoogte,
als voor het werken op de grond
»»de helm heeft ventilatiegaatjes
ROOD
WIT
ZWART
GEEL
»»gewicht: 415g.

HEP15.ORF

»»Norm: EN397 + EN12492
»»dezelfde eigenschappen als de Strato Vent, maar deze versie met hoge zichtbaarheid is
voorzien van een schelp in een fluorescerende kleur met oplichtende clips en reflecterende
banden voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, dag en nacht.
GEEL

www.condorsafety.be »
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HELM PETZL STRATO VENT HI-VIZ FLUOORANJE A020

Lichte constructie
De interne schaal van de STRATO helmen bestaat uit twee
delen: EPP (geëxpandeerd polypropyleen) en EPS (geëxpandeerd
polystyreen) voor een extra licht resultaat. De schokken worden
opgevangen doordat de interne schaal zich vervormt.

ORANJE

VIP2.HE

VIZIER PETZL VIZIR A015AA HELDER
»»Norm: EN166
»»het VIZIR vizier beschermt de ogen
tegen projecties
»»het is gemakkelijk te installeren op de
VERTEX en STRATO helmen dankzij het
EASYCLIP bevestigingssysteem
»»daarnaast is dit vizier voorzien van een
antidamp- en antikrascoating.

VIP2.DO

VIZIER PETZL VIZIR SHADOW A015AB DONKER
»»Norm: EN166
»»het VIZIR SHADOW vizier beschermt
de ogen tegen projecties. Het is
gemakkelijk te installeren op de
VERTEX en STRATO helmen dankzij het
EASYCLIP bevestigingssysteem
»»dit vizier beschikt over een
beschermingsfilter niveau 2,5 en heeft
ook een antidamp- en antikrascoating.
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VIP3.HE

VIZIER PETZL VIZEN A014AA HELDER
»»Norm: EN166
»»het VIZEN vizier beschermt tegen
elektrische ontladingen. Het bijzonder
omsluitende model beschermt de
ogen en het gezicht, maar garandeert
ook een breed gezichtsveld. Dit vizier
is gemakkelijk te installeren op de
VERTEX en STRATO helmen dankzij het
EASYCLIP bevestigingssysteem

»»daarnaast is dit vizier voorzien van een
antidamp- en antikrascoating.

BVIP2

BESCHERMING VIZIER PETZL VIZIR A015A HELDER

THEP

»»Opberghoes om de VERTEX en STRATO
helmen te beschermen tijdens de
opslag en het transport.- voorzien van
een afgesloten binnenvak, zodat ook de
accessoires goed beschermd zijn.

www.condorsafety.be »

/

TAS VOOR HELM PETZL A022

bestellen

»»De bescherming voor VIZIR en VIZIR
SHADOW beschermt de vizieren tegen
krassen
»»u kunt deze rechtstreeks op de VIZIR en
VIZIR SHADOW bevestigen
»»u kunt hem combineren met een Petzl
hoofdlamp, dankzij de bevestigingsgleuf
op de bescherming.
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BHEP1

BESCHERMKAP VOOR HELM PETZL VERTEX A012A
»»De makkelijk te installeren bescherming
voor VERTEX helm beschermt de
schaal tegen vuil en projecties.

BHEP2

BESCHERMKAP VOOR HELM PETZL STRATO A012B
»»De makkelijk te installeren bescherming
voor STRATO helm beschermt de
schaal tegen vuil en projecties.

HBHEP1

HOOFDBAND (OMTREK) VOOR PETZL VERTEX EN
STRATO A010KA
»»Comfortabel schuimrubber (standaard)
voor op de hoofdomtrek van de VERTEX
en STRATO helmen, om de levensduur
ervan te verlengen.

HBHEP2

HOOFDBAND (BOVENKANT) VOOR PETZL STRATO
A020E

MUP1

MUTS PETZL BEANIE A016BA

www.condorsafety.be »
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»»Superieur schuimrubber voor op de
interne schaal van de STRATO helm, om
de levensduur ervan te verlengen
»»het comfortabele en absorberende
materiaal is machinewasbaar.

»»Beschermt het hoofd op koude en winderige dagen
»»de constructie, specifiek voor elke zone,
optimaliseert de thermische isolatie en
de vochtregulering
»»dankzij de aangepaste snit, zonder
naden, en de laterale verluchtingsgaten
kunt u hem gemakkelijk onder een helm
dragen.

Maten: M-L, L-XL

MAXIMALE
VEILIGHEID
››››››››››››››››››››››››››››
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1

DANKZIJ DE CERTIFICATIE VAN
NORMEN EN397 EN EN12492
KAN HET PROTOS “INTEGRAL”
SYSTEEM GEBRUIKT WORDEN VOOR
ZOWEL BOSBOUWACTIVITEITEN,
BOOMVERZORGING EN WERKEN OP
HOOGTE.
KINBAND, VIZIER, NEKBESCHERMING
EN GEHOORBESCHERMING: ALLES
IS IN DE HELM GEÏNTEGREERD EN
BLIJFT AANPASBAAR.

2

3

4

10 x verhoogde veiligheid
5

1.

Optimaal zicht

2.

Extra nekbescherming

3.

Goede zichtbaarheid

4.

Schokabsorptie

5.

Bescherming tegen zowel verticale als
horizontale impact

6.

Perfect afstelbaar op het hoofd

7.

Bijkomende schokabsorptie

8.

Ventilatiegaten

9.

Crash Absorber

10.

Optionele Protos Integral veiligheidsbril
gemakkelijk inschuifbaar in de helm.

6

7

8

www.condorsafety.be »
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9
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ABSOLUUT
COMFORT
››››››››››››››››››››››››››››
PROTOS IS DE PERFECTE
COMBINATIE VAN FUNCTIONALITEIT
EN DRAAGCOMFORT. TALRIJKE
SLIMME DETAILS VERZEKEREN
GEBRUIKSGEMAK, PERFECTE
INSTELLING EN AANGENAAM
DRAAGCOMFORT.

1

2

3
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10 x verhoogd comfort
1.

Geïntegreerde gehoorbescherming zorgt
voor maximale demping en blijft niet achter
iets haperen.

2.

Het gaasvizier zorgt voor een maximaal
panoramisch zicht.

3.

In de hoogte regelbare nekbescherming

4.

Actieve ventilatie

5.

Verstelbare kinband met magneet voor
gemakkelijk open en sluiten.

4

5

6

6.

Klima-AIR technologie

7.

Hoofdomtrek vlot instelbaar

8.

Alle functies kunnen ingesteld worden met
slechts 2 vingers

9.

De volledige Klima-AIR set is verwisselbaar
en wasbaar

10.

Een perfecte communicatie via Bluetooth.

7

8

9

10

HPR2.BL

HELM PROTOS INTEGRAL INDUSTRIE BLAUW
»»Norm : EN 397
»»veelzijdige helm die voldoet, in combinatie met verschillende accessoires, aan
verschillende eisen voor werkzaamheden in de industrie
»»met zeer eenvoudig regelbare ventilatie
»»past op alle hoofden
»»de Protos® Integral kan uitgerust worden met gehoorbescherming, vizieren en
veiligheidsbrillen (meerdere normen).
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HPR3.GE

HELM PROTOS INTEGRAL CLIMBER GEEL
»»Norm : EN 12492
»»veiligheidshelm compleet met kinriem
»»veelzijdige helm die voldoet, in combinatie met verschillende accessoires, aan
verschillende eisen voor de bosbouw, werken op hoogte als werkzaamheden in
de industrie
»»met zeer eenvoudig regelbare ventilatie
»»past op alle hoofden
»»de Protos® Integral kan uitgerust worden met gehoorbescherming, vizieren en
veiligheidsbrillen (meerdere normen).

GEEL

ZWART

ORANJE

GROEN

WIT

OLIJFGROEN

/

BLAUW

www.condorsafety.be »
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Kleurencombinaties
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VBPR1.HE

VEILIGHEIDSBRIL PROTOS HELDER
»»Norm: EN166 + EN172
»»monteerbaar op de Protos helm
»»inklapbaar onder de helmschaal
»»met anti-dampbehandeling
»»lichtdoorlaatbaarheid: 91%.

VBPR1.DO

VEILIGHEIDSBRIL PROTOS DONKER
»»Norm: EN166 + EN172
»»monteerbaar op de Protos helm
»»inklapbaar onder de helmschaal
»»lichtdoorlaatbaarheid: 13%.

VBPR1.GE

VEILIGHEIDSBRIL PROTOS GEEL
»»Norm: EN166 + EN172
»»monteerbaar op de Protos helm
»»inklapbaar onder de helmschaal
»»met anti-dampbehandeling
»»lichtdoorlaatbaarheid: 85%.
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VBPR1.OR

VEILIGHEIDSBRIL PROTOS ORANJE
»»Norm: EN166 + EN172
»»monteerbaar op de Protos helm
»»inklapbaar onder de helmschaal
»»met anti-dampbehandeling
»»lichtdoorlaatbaarheid: 75%.

VIZIER PROTOS HELDER
»»Norm: EN166:2002, 2C
»»1,2, UV filter
»»vizier in polycarbonaat, zeer licht en impactresistent
»»inzetbaar in extreme temperaturen (-5 C° tot 55°C)
»»de rubberen rand biedt bescherming tegen stof en regen.
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HBPR1

HOOFDBAND VOOR HELM PROTOS

KBPR1
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KINBAND VOOR HELM PROTOS
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3M™ PELTOR™
UVICATOR™ SENSOR
BEVORDERT VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

›››››››››››››››››››››››››››››››
De levensduur van de helm is afhankelijk van de

de onnodige kosten van een vroegtijdige vervanging worden

mechanische, chemische omstandigheden en van de

bespaard.

blootstelling aan de UV-stralen van de zon. Materiële
beschadigingen veroorzaakt door inslag of agressieve

Rood, de nieuwe veiligheidskleur

chemicaliën zijn eenvoudig vast te stellen. Veroudering door

De gepatenteerde Uvicator™ Sensor geeft op betrouwbare

UV-radiatie is echter moeilijk te controleren.

en overzichtelijke wijze aan wanneer de maximale dosis UV-

Zonlicht kan de stabiliteit van de kunststof van een

radiatie is bereikt en de helm bijgevolg aan vervanging toe

veiligheidshelm aantasten, de hoofdbescherming verzwakken

is. Deze nieuwe technologie is het resultaat van jarenlange

en de persoonlijke veiligheid bijgevolg in gevaar brengen.

kunstmatige verouderingstesten met verschillende

De veroudering die door UV- radiatie wordt veroorzaakt,

materialen onder verschillende belichtingsomstandigheden.

hangt niet alleen af van de eigenschappen van het

Aan de achterkant van de helm, strategisch net onder het

kunststofmateriaal, maar ook van de intensiteit van de

hoogste punt, zit een rood schijfje dat gebaseerd is op de

radiatie.

Uvicator-technologie. Dit is de gunstigste plaats voor het

Dit verouderingsproces is vaak niet met het blote oog te zien.

meten van de ontvangen dosis zonlicht onder normale

Hier ligt een risicofactor die de fabrikanten proberen te

omstandigheden, het hoofd licht voorover gebogen.

beperken door algemene gebruiksvoorschriften uit te

De schijf registreert de UV-radiatie die de helm ontvangt en

vaardigen over gebruik, opslag en vervanging van de

verkleurt van rood naar wit in de richting van de wijzers van

veiligheidshelm, ongeacht hoelang deze aan zonlicht wordt

de klok naarmate de helm aan zonlicht wordt blootgesteld.

blootgesteld. Om de veiligheidsvoorschriften correct na te

Wanneer de schijf volledig wit is geworden, heeft de helm

leven dient de gebruiker nauwkeurig controle te houden over

de maximale dosis radiatie bereikt en is deze bijgevolg aan

hoe en hoe lang de helm wordt gebruikt. Met als gevolg dat

vervanging toe.

een helm vaak van de hand wordt gedaan terwijl deze nog

De Uvicator is nauwkeurig gekalibreerd en volledig

“goed” is.

betrouwbaar, op voorwaarde dat de schijf vrij wordt

Met de nieuwe Uvicator Sensor kan de ontvangen UV-

gehouden van labels en stickers.

dosis nu nauwkeurig en makkelijk worden vastgesteld en
de integriteit en de veiligheid van de helm worden bepaald,
gewoon door de verkleuring in de gaten te houden. Zo kunnen
1

2

3

4

»»Technisch gekalibreerd en getest

www.condorsafety.be »
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»»Meet de blootstelling aan
UV-radiatie

»»Wereldwijd effectief in
nagenoeg alle klimatologische
omstandigheden

»»Geeft aan wanneer uw helm aan
vervanging toe is

HELM 3M PELTOR G2000DUV WIT MET
SOLAR-INDICATOR
Aantrekkelijk design en optimale bescherming: hiermee kan de Peltor G2000
het best worden omschreven. De testresultaten van het product voldoen
ruimschoots aan de norm. Met zijn lage achterkant en zijn relatief laag profiel
is de helm zeer comfortabel. Hij is volledig afgestemd op accessoires zoals
een geïntegreerde veiligheidsbril, een vizier en een gehoorkap.
Voldoet ruimschoots aan EN 397 en is voorzien van de volgende goedkeuringen:
»»G2000*: lage temperaturen tot −30 °C, zijwaartse vervorming (ZV) en
smeltmetaal (SM)
»»G2001*: (niet geventileerd): lage temperaturen, −30 °C, zijwaartse
vervorming (ZV), smeltmetaal (SM) en elektrische isolatie, 440V AC
»»G2001* 1000V Dezelfde certificatie als onder G2001, met extra certificatie
volgens EN 50365, 1000-volt test.
Materiaal: UV-gestabiliseerd ABS
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HEPE2.WI

Gewicht: 340 g
*

BLAUW

WIT

ORANJE

ROOD

GROEN

GEEL

* Afhankelijk van type
»»Ruimte voor eventuele opdruk: Vlak
gebied bestemd voor uw logo of
merknaam.
»»Ventilatie: Effectieve ventilatie is
een grondvoorwaarde voor goed
draagcomfort, met name in een
warm klimaat. De G2000 biedt vrije
luchtdoorstroming tussen de buitenkant
en het binnenwerk van de helm. De
ventilatiegaten aan de bovenkant van
de helm dragen bij tot een effectieve
luchtdoorstroming.

»»Zweetband: Makkelijk vervangbaar,
comfortverhogend en hygiënisch.
Ook in zacht leer leverbaar.

»»Peltor™ Uvicator™ Sensor: De schijf
geeft aan wanneer de helm aan
vervanging toe is.

»»Optimaal afgestemd op een
gehoorkap: De speciale vormgeving
van de G2000 zorgt ervoor dat
een gehoorkap voor helmmontage
comfortabel zit en volledig instelbaar is
volgens de individuele behoeften.

»»Nekband: Een belangrijk onderdeel. De
nekband zorgt voor de stabiliteit van de
helm op het hoofd. Makkelijk instelbaar.

»»Bevestigingspunt voor accessoires:
In het zwaartepunt van de helm zit een
makkelijke, verstelbare bevestiging met
snelsluiting voor accessoires zoals een
gehoorkap, een headset en een vizier.

»»LDPE nekband

»»Polyester binnenwerk

»»PVC zweetband

»»Lederen zweetband

www.condorsafety.be »
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»»Nekbescherming: Ter bescherming van
de nek is de achterkant van de helm
voorzien van een extra brede rand.
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HEPE1.WI

HELM 3M PELTOR G3000NUV WIT MET
SOLAR-INDICATOR
De G3000 is in nauwe samenwerking ontwikkeld met vaklui uit industrie en
bosbouw. Deze helm is bedoeld voor zware werkomstandigheden waar een
gedegen bescherming, optimale ventilatie en een ruim gezichtsveld worden
vereist. Specifieke kenmerken van de G3000-serie:
Optimale bescherming; voldoet ruimschoots aan EN 397, met de volgende
extra goedkeuringen:
»»G3000*: lage temperaturen tot −30 °C en smeltmetaal (SM)
»»G3001*: (niet geventileerd): lage temperaturen tot −30 °C, smeltmetaal (SM
en elektrische isolatie 440 V AC
»»G3001* 1000V: (niet geventileerd): dezelfde goedkeuring als de G3001 met
extra goedkeuring volgens EN 50365, 1000-volt test.
Materiaal: UV-gestabiliseerd ABS
Gewicht: 310 g
*

BLAUW

WIT

ORANJE

ROOD

GROEN

* Afhankelijk van type

»»Korte klep: Een korte klep voor een
wijder gezichtsveld
»»Omkeerbaar binnenwerk: 180°
omkeerbaar binnenwerk, zodat
het vizier naar de nek kan worden
gekeerd, bijvoorbeeld in het geval van
ruimtegebrek of bij het beklimmen van
masten.

»»Ruimte voor uw eigen bedrijfsnaam:
Ruimte voor uw logo, merknaam enz.
»»Ventilatie: Geoptimaliseerde ventilatie
met meer ventilatiegaten dan bij
een conventionele geventileerde
veiligheidshelm.

»»Uvicator™ Sensor: De schijf geeft aan
wanneer de helm aan vervanging toe is.
»»Hoofdband met regelknop: Garandeert
een makkelijke en snelle afregeling van
de hoofdomtrek van 52 tot 62cm.

www.condorsafety.be »
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»»Slank design: De afgeronde vormgeving
voorkomt dat de helm achter takken en
andere voorwerpen blijft haken.

Peltor™ G3000 Hi-Viz
De G3000 Hi-Viz heeft dezelfde eigenschappen als
het basismodel G3000, maar is bedoeld voor extra
zichtbaarheid op het werkterrein. Deze helm heeft
dezelfde beschermingsklasse als de G3000.
Slank design.

GEEL

HOOFDBAND VOOR HELM 3M PELTOR
KUNSTLEDER
»»Vervangingshoofdband voor de Peltor
helm
»»in kunstleder.

HYG4

HOOFDBAND VOOR HELM 3M PELTOR LEDER
»»Vervangingshoofdband voor de Peltor helm
»»in leder.
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KBP1

KINBAND VOOR HELM 3M PELTOR G22/G3000

KBP2

KINBAND VOOR HELM 3M PELTOR G2000

KBP3

VEILIGHEIDSBRIL 3M PELTOR VOOR INBOUW IN
HELM
»»Norm: EN166
»»heldere lens
»»wordt bevestigd op de hoofdband van
de Peltor veiligheidshelm.

www.condorsafety.be »
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KINBAND VOOR HELM 3M PELTOR G3000,
3-PUNTSBEVESTIGING
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V2A

VIZIER 3M PELTOR CELLULOSEACETAAT
»»Norm: EN166 1F
»»kleurloos doorzichtig vizier
»»vervaardigd uit celluloseacetaat, met uitstekende chemicaliënbestendige
eigenschappen
»»goede optische eigenschappen; condenswerende coating aan weerszijden
»»temperatuurbereik: −40 °C tot +100 °C
»»dikte: 1mm
»»gewicht: 120g.

V4F

VIZIER 3M PELTOR MET ZONNEKLEP
POLYCARBONAAT
»»Norm: EN166 1F
»»uiterst impactbestendig kleurloos vizier
»»vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat, met uitstekende impact- en
krasbestendige eigenschappen
»»temperatuurbereik: −40°C tot +130°C
»»dikte: 1mm
»»gewicht: 110g.

V4H

www.condorsafety.be »
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VIZIER 3M PELTOR MET ZONNEKLEP
POLYCARBONAAT
»»Norm: EN166 3-1.2 8 9 1F
»»uiterst slag- en krasvast vizier
»»vervaardigd uit extra dik polycarbonaat, uiterst slag- en krasvast
»»goedgekeurde bescherming tegen elektrische lichtbogen
»»temperatuurbereik: −40°C tot +130°C
»»dikte: 1,2mm
»»gewicht: 120g.

VBPMB.HE

VEILIGHEIDSBRIL 3M PELTOR MAXIM BALISTIC
HELDER
»»Norm EN166 + EN170
»»heldere lens
»»DX coating op de lens die beschermt
tegen beslaan, krassen, statische
electriciteit en chemicaliën
»»gepatenteerde pantoscopische
lensaanpassing
»»sluit goed aan rond het gezicht
»»de oorveren zijn recht (ideaal voor het

dragen onder gehoorbeschermers of
een helm)
»»ventilatiekanalen tegen condens en
hitte
»»tweevoudig spuitgegoten voorstuk
»»zachte universeel passende neuspads
»»oorveren zijn vervangbaar door een
elastische hoofdband (in optie).

VBPMB.DO

VEILIGHEIDSBRIL 3M PELTOR MAXIM BALISTIC
DONKER
»»Norm: EN166 + EN170
»»bronskleurige lens, bescherming tegen
zonlicht
»»DX coating op de lens die beschermt
tegen beslaan, krassen, statische
electriciteit en chemicaliën
»»pantoscopische lensaanpassing
»»sluit goed aan rond het gezicht

»»de oorveren zijn recht (ideaal voor het
dragen onder gehoorbeschermers)
»»ventilatiekanalen tegen condens en
hitte
»»tweevoudig spuitgegoten voorstuk
»»zachte universeel passende neuspads
»»oorveren zijn vervangbaar door een
elastische hoofdband (in optie).
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VBPMB.GE

VEILIGHEIDSBRIL 3M PELTOR MAXIM BALISTIC
GEEL
»»Norm: EN166 + EN170
»»amberkleurige lens, verbetert het zicht
bij bewolkt weer
»»DX coating op de lens die beschermt
tegen beslaan, krassen, statische
electriciteit en chemicaliën
»»pantoscopische lensaanpassing
»»sluit goed aan rond het gezicht

»»de oorveren zijn recht (ideaal voor het
dragen onder gehoorbeschermers)
»»ventilatiekanalen tegen condens en
hitte
»»tweevoudig spuitgegoten voorstuk
»»zachte neuspads
»»oorveren zijn vervangbaar door een
elastische hoofdband (in optie).

HBMB

HOOFDBAND VOOR VEILIGHEIDSBRIL MAXIM
BALLISTIC

SET VEILIGHEIDSBRIL MAXIM BALLISTIC UTILITY
PACK
»»Norm: EN166
»»etui met riembevestiging bevat: 3
verschillende lenzen Maxim Ballistic
(helder, donker en geel) + 1 paar
oorveren + 1 elastische hoofdband

»»je kiest het type lens die het best
past bij de weersomstandigheden en
monteert deze op de oorveren of de
hoofdband.

www.condorsafety.be »
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»»Regelbare, elastische hoofdband ter
vervanging van de oorveren van de
veiligheidsbril Peltor Maxim Ballistic.
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VBB3.HE

VEILIGHEIDSBRIL BOLLÉ CONTOUR HELDER
»»Norm: EN166
»»anti-slip neusbrug, verstelbaar
»»anti-slip oorveren
»»de Platinum behandeling garandeert
nog meer veiligheid, betrouwbaarheid
en comfort, deze permanente coating

op beide zijden van de glazen geeft hen
een hoge bestendigheid tegen krassen
(1,4 cd/m²), tegen de meest schadelijke
chemische producten en vertraagt
dampvorming met meer dan 2 minuten.

VBB3.DO

VEILIGHEIDSBRIL BOLLÉ CONTOUR DONKER
»»Norm: EN166
»»anti-slip neusbrug, verstelbaar
»»anti-slip oorveren
»»de Platinum behandeling garandeert
nog meer veiligheid, betrouwbaarheid
en comfort, deze permanente coating

op beide zijden van de glazen geeft hen
een hoge bestendigheid tegen krassen
(1,4 cd/m²), tegen de meest schadelijke
chemische producten en vertraagt
dampvorming met meer dan 2 minuten.

VBU5X3.HE

VEILIGHEIDSBRIL UNIVET 5X3 HELDER
»»Norm: EN166 + EN175
»»heldere lens
»»U+DC coating op de lens die beschermt
tegen beslaan en krassen
»»daar de montuur niet rechtstreeks
aansluit op de lens onstaat er een
ventilatiesysteem die beschermt tegen
condens en hitte

»»lichtgewicht beschermbril
»»sluit goed aan rond het gezicht
»»de oorveren zijn recht (ideaal voor het
dragen onder gehoorbeschermers of
een helm) en voorzien van een rubberen
versteviging in anti-slip
»»zachte universeel passende neuspads.

VBU5X3.DO

VEILIGHEIDSBRIL UNIVET 5X3 DONKER
»»Norm: EN166 + EN175
»»donkere lens
»»U+DC coating op de lens die beschermt
tegen beslaan en krassen
»»daar de montuur niet rechtstreeks
aansluit op de lens onstaat er een
ventilatiesysteem die beschermt tegen
condens en hitte

»»lichtgewicht beschermbril
»»sluit goed aan rond het gezicht
»»de oorveren zijn recht (ideaal voor het
dragen onder gehoorbeschermers of
een helm) en voorzien van een rubberen
versteviging in anti-slip
»»zachte universeel passende neuspads.

VBU5X3.OR
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VEILIGHEIDSBRIL UNIVET 5X3 ORANJE
»»Norm: EN166 + EN175
»»oranje lens
»»U+DC coating op de lens die beschermt
tegen beslaan en krassen
»»daar de montuur niet rechtstreeks
aansluit op de lens onstaat er een
ventilatiesysteem die beschermt tegen
condens en hitte

»»lichtgewicht beschermbril
»»sluit goed aan rond het gezicht
»»de oorveren zijn recht (ideaal voor het
dragen onder gehoorbeschermers of
een helm) en voorzien van een rubberen
versteviging in anti-slip
»»zachte universeel passende neuspads.

HBUVB

HOOFDBAND UNIVET VOOR VEILIGHEIDSBRIL
»»Kan bevestigd worden aan alle veiligheidsbrillen
»»nylonkoord met afstelmechanisme.

VBPV.HE

VEILIGHEIDSBRIL 3M PELTOR VIRTUA AP HELDER
»»Norm: EN166
»»strak, unisex design
»»geïntegreerde voorhoofdsbescherming
voor extra bescherming
»»licht gewicht (26 gram) voor optimaal
comfort
»»gestroomlijnd, omhullend design
met uitstekende dekking en goed
gezichtsveld

»»glazen van sterk polycarbonaat met
kraswerende coating voor een beter
zicht en extra duurzaamheid.

VBPV.DO

VEILIGHEIDSBRIL 3M PELTOR VIRTUA AP DONKER
»»Norm: EN166
»»strak, unisex design
»»geïntegreerde voorhoofdsbescherming
voor extra bescherming
»»licht gewicht (26 gram) voor optimaal
comfort
»»gestroomlijnd, omhullend design
met uitstekende dekking en goed
gezichtsveld

»»glazen van sterk polycarbonaat met
kras- en condenswerende coating voor
een beter zicht en extra duurzaamheid..
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HBPVB

HOOFDBAND 3M PELTOR VOOR VEILIGHEIDSBRIL
»»Kan bevestigd worden aan alle veiligheidsbrillen
»»nylonkoord met afstelmechanisme.

RMVB

REINIGINGSMIDDEL VOOR VEILIGHEIDSBRILLEN
KLAR-PILOT

EVP

»»Ruime briletui met ritssluiting
»»voorzien van riembevestiging en
bevestigingshaakje.

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Het hindert de gebruiker mateloos als
een veiligheidsbril vuil is of aandampt
»»dit produkt bezit de eigenschappen om
brillen te reinigen en deze eveneens
anti-damp en anti-statisch te maken
»»inhoud: 50ml.
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HEPAB4.RO

HELM PAB FIRE COMPACT, NOMEX NEKBESCHERMER,
ROOD
»»Norm: EN 443:2008 + EN 14458:2004 + EN 166 + MED Approved
»»nieuwe helm, een combinatie van de beste materialen en de nieuwste productiemethoden
»»hoge graad van bescherming en een eenvoudig gebruik maakt deze lichte helm met
geïntegreerd Flip-Down-vizier inzetbaar in vele omstandigheden, bestand tegen extreem
hoge temperaturen (tot 1000° C in een vlammen-flashover van 10 seconden)
»»bestand tegen mechanische stoten
»»laagste temperatuur-classificatie -20°C capaciteit elektrische isolatie E2.

HEPAB4.LU

HELM PAB FIRE COMPACT, NOMEX NEKBESCHERMER,
LUMINISEREND
»»Norm: EN 443:2008 + EN 14458:2004 + EN 166 + MED Approved
»»nieuwe helm, een combinatie van de beste materialen en de nieuwste productiemethoden
»»hoge graad van bescherming en een eenvoudig gebruik maakt deze lichte helm met
geïntegreerd Flip-Down-vizier inzetbaar in vele omstandigheden, bestand tegen extreem
hoge temperaturen (tot 1000° C in een vlammen-flashover van 10 seconden)
»»bestand tegen mechanische stoten
»»laagste temperatuur-classificatie -20°C capaciteit elektrische isolatie E2.

HEPAB5.WI

HELM PAB HT04, MET INTERN + EXTERN VIZIER,
NOMEX HOLLAND, WIT
»»Norm: EN 443:2008 + EN 14458:2004 + EN 166 + MED Approved
»»volledige hoofdbescherming (inclusief nek en gezicht)
»»het eenvoudig gebruik maakt deze helm met geïntegreerd Flip-Down-vizier inzetbaar in vele
omstandigheden, bestand tegen extreem hoge temperaturen (tot 1000° C in een vlammenflashover van 10 seconden)
»»lange termijn resistentie tegen hoge temperaturen (tot 250°C, hittestralingstest 30min met
14kW/m²)
»»bestand tegen mechanische stoten (schokabsorptie verwerkt in het binnenwerk).
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BVB1

BALACLAVA VLAMVERTRAGEND BUFF BEIGE
»»Norm: EN13911/04 + EN1149-5/08
»»51% Viscose FR, 42% M-Aramid NOMEX®, 3% P-Aramid KEVLAR, 2% Carbon vezel P-140,
2% elastaan
»»dubbellagig
»»220 g/m²
»»biedt bescherming in omgevingen met een hoog thermisch risico
»»lichte en ademende stof met een goede vochtregulatie en superieur comfort
»»stof is ontwikkeld door de fabrikant Buff en de brandweer van Barcelona
»»de pasvorm werd geoptimaliseerd door Condor Safety in overleg met testpersonen, actief in
de Belgische brandweer.

When c onditions are at their wor s t , we ar e at our b es t .

firefighting & safety helmet series

PAB MP1 PROFESSIONAL

PAB WH1

EN 397:2013
Non-vented version also available
(EN 397:2013, EN 50365:2002)

EN 16471:2014, EN 16473:2014,
EN 12492:2012, EN 1385:2012

Designed for fighting wildfires, rescue activities,
and industrial protection. A multi-purpose helmet
that complies with EN standards for fighting
wildfires, technical rescue, mountaineering,
canoeing, and whitewater sports. Offers a
high standard of protection and comfort with
accessories that widen the customization options.

A new industrial safety helmet that offers the
best protection, great comfort, and a wide range
of applications. Its adaptability and design, plus
a broad range of optional accessories, make this
helmet highly versatile.

Launch in the beginning of 2019

Available worldwide!
| Most 26, HR-52420 Buzet, Croatia | info@pab.hr | www.pab.hr
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PHH3.ZW

PET HELLY HANSEN KENSINGTON CAP
79802
»»100% katoen
»»capouchon design
»»snap back
»»1 maat.

PHH2.ZW

PET HELLY HANSEN KENSINGTON FLAT
TRUCKER 79805
»»100% katoen
»»capouchon design
»»1 maat.

MUTS HELLY HANSEN BEANIE GRIJS 79830
»»30% wol + 70% acryl

MHH8.ZW

MUTS HELLY HANSEN LIFA MERINO BEANIE ZWART
79705
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»»57% Merinowol
»»43% Polypropyleen
»»215g/m²
»»Lifa zorgt ervoor dat het zweet wordt afgevoerd
»»Merinowol zorgt voor de warmte
»»gemaakt voor zware inspanningen op koude dagen
»»beschikbaar in zwart en grey mélange.

MHH5.ZW

MUTS HELLY HANSEN OXFORD FLEECE BEANIE ZWART
79834
»»100% polyester
»»150g
»»Polartec microfleece
»»volledig stretch
»»sneldrogend
»»lichtgewicht
»»aan 2 zijden geruwd
»»2 lagen.

bestellen

»»100% polyester
»»150g
»»Polartec microfleece
»»volledig stretch
»»sneldrogend
»»lichtgewicht
»»aan 2 zijden geruwd
»»2 lagen.

/

NEKWARMER HELLY HANSEN MINTO NECK GAITER
ZWART 79876

www.condorsafety.be »
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BDC1

BUFF DRY COOL

»»Dry Cool Buff is een naadloze
multifunctionele nekwarmer gemaakt
uit Coolmax Extreme
»»kan worden gedragen op het hoofd
als muts, onder een helm voor
zweetabsorptie maar ook als sjaal rond
de nek of als masker tegen stof voor

neus en mond
»»Coolmax Extreme is gemaakt uit een
speciale vezel dat op een snelle manier
het vocht opneemt en 95% van de Uvstralen tegenhoudt
»»speciale editie met Condor Safety logo.

BTN1.MABL

BUFF THERMONET MARINEBLAUW
»»100% polyester
»»in samenwerking met Primaloft brengt
BUFF een volledig nieuw ontwikkelde en
exclusieve stof op de markt
»»4x warmer dan een traditionele
microvezel, toch licht om dragen
»»zeer hoog ademend vermogen
»»bijzonder comfortabel
»»bestaat voor 70% uit gerecycleerde PET

flessen
»»kan worden gedragen op het hoofd als
muts, onder een helm maar ook als
sjaal of als masker
»»naadloos
»»machinewasbaar
»»ideaal tijdens zware inspanningen in
koude temperaturen.

BTN1.GEF

BUFF THERMONET FLUOGEEL
»»100% polyester
»»in samenwerking met Primaloft brengt
BUFF een volledig nieuw ontwikkelde en
exclusieve stof op de markt
»»4x warmer dan een traditionele
microvezel, toch licht om dragen
»»zeer hoog ademend vermogen
»»bijzonder comfortabel
»»bestaat voor 70% uit gerecycleerde PET

flessen
»»kan worden gedragen op het hoofd als
muts, onder een helm maar ook als
sjaal of als masker
»»naadloos
»»machinewasbaar
»»ideaal tijdens zware inspanningen in
koude temperaturen.

BFR1.OR

BUFF FIRE RESISTANT ORANJE
»»Norm: EN-340, EN ISO 11612-08 +
EN1149-5/08
»»een multifunctionele nekwarmer
gemaakt in Nomex en elastaan voor
een groot comfort
»»vlamvertragend en anti-statisch
»»de ideale buff voor te werken in

de electrische, chemische, petrochemische industrie, maar kan
ook goede diensten bewijzen voor
politieagenten, militair personeel,
brandweermannen en iedereen die
bescherming nodig heeft tegen hitte,
vlammen en explosieve gevaren.

BMA1.ZW

www.condorsafety.be »
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BUFF MODACRYL FR ZWART
»»Norm: EN ISO 11612/15 (A1, B1, C1, X,
X, F1) + EN1149-5/08
»»69% modacryl + 28% vlamvertragende
modacrylvezel + 3% antistatische vezel
»»speciaal ontwikkeld voor gebruikers
in de chemische industrie, de
petrochemie, het leger en de politie

»»bescherming tegen warmte, vlammen
en thermische risico’s
»»voert het transpiratievocht weg van het
lichaam
»»droogt snel
»»multifunctioneel
»»naadloos.

BMA1.GEF

BUFF MODACRYL FR FLUOGEEL
»»Norm: EN ISO 11612/15 (A1, B1, C1, X,
X, F1) + EN1149-5/08
»»69% modacryl + 28% vlamvertragende
modacrylvezel + 3% antistatische vezel
»»speciaal ontwikkeld voor gebruikers
in de chemische industrie, de
petrochemie, het leger en de politie

»»bescherming tegen warmte, vlammen
en thermische risico’s
»»voert het transpiratievocht weg van het
lichaam
»»droogt snel
»»multifunctioneel
»»naadloos.

www.haix.com

VOETBESCHERMING
›››››››››››››››››››››››››››››››

NORMEN

››››››››››

Norm EN ISO 20345:2011›
»»S1: gelijk aan SB + antistatische eigenschappen + energieabsorberende
hak + gesloten hiel
»»S1P: gelijk aan S1 + antiperforatie tussenzool
»»S2: gelijk aan S1 + waterafstotend en niet-waterabsorberend
bovenmateriaal
»»S3: gelijk aan S2 + antiperforatie tussenzool
»»SRC: Omvat alle eisen van SRA + SRB

Bijkomende vereisten van de Norm EN ISO 20345 / 20347›
»»E: energie absorptie in de hak
»»HI: hitte isolerend
»»CI: koude isolerend
»»WR: volledige schoen is waterbestendig (waterproof)
»»WRU: schacht van de schoen is bestand tegen wateropname en
waterinsijpeling
»»HRO: Hittebestendige loopzool tot 300°C
»»M: Metatarse bescherming
»»AN: Enkelbescherming
»»FO: Olie en petroleum bestendig
» »P: Perforatie weerstand

TECHNISCHE SPECIFICATIES
›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

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

Orthopedische system
Drukvermindering, demping,
correctie van de voetpositie,
correcte houding en
spierbalans.

Damesmaten Deze
schoenen zijn verkrijgbaar in
damesmaten.

Stalen neus Anatomisch
gevormde stalen neus die
voldoet aan de hoogste
veiligheidsnormen

Niet-afgevende zool De
buitenzool is gemaakt van
niet-afgevend materiaal.

Antistatische
eigenschappen Elektriche
weerstand via de zolen.

Kruipneus Extra
bescherming en verhoogde
schuurweerstand dankzij de
kruipneus.

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

Anti-perforatie zool
Flexibele en
doortrapbestendige antiperforatie zool in staal.

Voetbescherming » Shoenen »
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Composite

Steel

AS-System

AS System Het Arch Support
System ondersteunt de
natuurlijke welving van de
middenvoet. De tenen en
de bal van de voet houden
daardoor voldoende ruimte.

Waterdicht De schoenen
zijn bestand tegen
binnendringing van water.

Ademend Houd je voeten de
hele dag fris door het extra
ventilerende materiaal

Topkwaliteit EVA Dankzij
de sterk dempende
eigenschappen en het lage
gewicht biedt de Eva zool
ongeëvenaard comfort en
geweldige ondersteuning.

Anti-perforatie zool
Flexibele en
doortrapbestendige antiperforatie zool.

EVA premium

Stabilisator voor de
middenvoet Een harde
kunststof TPU-schacht
voorkomt dat de schoen
verdraait tijdens de
Midfoot stabilizer loopcyclus.

www.condorsafety.be »

/

Absorptie Absorptie door
ingebouwde demping in de
zool.

FP System Flex Protection
- Leren versteviging over de
hielbuiging die dit flexibele en
zacht inzetstuk beschermt
tegen slijtage.

bestellen

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

Steel

Voetbescherming » Shoenen »
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Anti-perforatie zool
Flexibele, lichte, metaalvrije
en doortrapbestendige antiperforatie zool.

Hoge zichtbaarheid
Reflecterende afwerking voor
betere zichtbaarheid.

Haix ES Out Systeem
Speciaal ontwikkelde
hielrand om de Haix
brandweerlaarzen makkelijk
uit te trekken.

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

Koude-isolatie
Dankzij de isolerende en
ademende eigenschappen
houden de schoenen uw
voeten op een constante
temperatuur.

Haix HD Cap Systeem
Speciaal ontworpen
rubberen neusbeschermer,
zorgt voor een verhoogde
duurzaamheid.

Metaalvrij
Vrij van componenten die
door een metaaldetector
kunnen worden
gedetecteerd.

Half-shell van PU
Kruipneus van PU tegen
slijtage die over de neus van
de schoen en aan de zool is
bevestigd.

Haix ID Systeem
Naamplaatje om gegevens
van de gebruiker in te vullen.

Wollen binnenvoering
voering van wol

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

Buitenzool van nitrilrubber
Rubberen buitenzool die
bestand is tegen olie,
brandstof en andere
chemicaliën.

Scheurweerstand.

Haix Ankle Protector System
Ingebouwde veiligheidszone
om letsels aan de enkels te
voorkomen.

Oliebestendige buitenzool
Het bovenste materiaal
is bestand tegen
binnendringing van olie.

Haix Af Systeem
Het Haix enkel Flex-systeem
stabiliseert de voet door
een flexibel inlegstuk in de
wreefzone zodat deze past
zoals een veterlaars.

ESD Elektrostatisch
afleidende schoenen getest
volgens DIN EN 61340-43:2002.

Czone+ PRO
Capsule-demping absorbeert
klappen en biedt responsieve
veerkracht voor goede
energieteruggave.

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

Penetratiebestendige
tussenzool
CE-markering. Buitenzool
bestand tegen Penetratie.
Composiet.

Metal free

Metal-free

PU half shell

VW Fit System Met 3
verschillende inlegzolen
kan de schoen helemaal
individueel aan de breedte
van de voet worden
aangepast.

FO

www.condorsafety.be »
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NBR

Wool

C-Zone PRO

Maten: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

VSH10.ZW

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK
EAGLE SAFETY 40 LOW ZWART
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

Composite

Steel

Composite

Steel

Metal-free
Composite
Composite

Steel Steel

Metal
free
Composite
Composite

Metal
Composite
Steel
Steel free

Metal-free
Metal-free

Metal-free

Composite
Steel

Steel

Metal-free

Metal-free
Metal-free Metal-free

Composite
MetalMetal
free
free
Metal free Steel
AS-System

Metal free
Metal free

klimaatcomfort, met name ook bij
afwisselend gebruik tussen binnen
en buiten.
»»Kleur: zwart/ blauw-citrus/
blauw/ rood
»»Hoogte: 7,5 cm
»»Zool: antistatisch

Metal free
AS-System

NBR EVA premium

EVA premium

NBR

Metal-free

FO

FO FO

FO

Metal free

AS-System
AS-System

AS-System
AS-System
C-Zone PRO

FOFO

NBR NBR
AS-System

EVA premium
EVA
premium
AS-System
C-Zone PRO

EVA
NBRpremium

Steel

NBR

Steel

FO

FO

AS-System
Midfoot
stabilizer
C-Zone
C-Zone
PRO PRO
C-Zone
PRO

C-Zone
C-Zone
PRO PRO

NBR NBR
EVA premium
EVA premium EVA premium

C-Zone
MidfootPRO
stabilizer
PU half shell
Steel Steel

NBR

EVA premium

Wool PU half shell
SteelSteel

Wool

Steel

PU
half shell
Wool

Wool

Steel

FO
Midfoot
stabilizer
Midfoot
stabilizer

Midfoot stabilizer
PU half
PUshell
half shell

C-Zone PROMidfoot
Midfoot
stabilizer
stabilizer
Midfoot
stabilizer
half
shell
Wool
PU halfPU
shell
Wool

PU halfWool
shellWool
Steel

Maten: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

VSH6.ZW

Midfoot stabilizer

PU half shell

Wool

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK
EAGLE SAFETY 40 MID ZWART
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
Composite

klimaatcomfort, met name ook bij
afwisselend gebruik tussen binnen
en buiten.
»»Kleur: zwart/zilver/geel/rood/
blauw
»»Hoogte: 13 cm
»»Zool: antistatisch

Steel

Metal-free
Metal free
Composite

Steel

Composite

Steel

Metal-free
Composite
Composite

Steel Steel

Metal
free
Composite

Metal free
Composite
Steel

Metal-free
Metal-free

Metal-free

Composite Metal free Steel
Metal free
AS-System

Metal free
Metal free

Metal-free

Composite
Steel

NBR

Metal-free

Metal-free

FO

Metal free
AS-System

EVA premium

AS-System

Steel

C-Zone PRO
EVA premium

NBR EVA premium

Steel

NBR

Metal-free

FO

FO FO

AS-System
C-Zone PRO

FO
C-Zone
C-Zone
PRO PRO

FO

Metal free

AS-System
AS-System

FO

EVA premium
EVA
premium
AS-System
C-Zone PRO

NBR NBR
AS-System

EVA premium

Midfoot stabilizer
EVA premium
NBR
Steel

Steel

FO

AS-System
stabilizer
C-Zone PRO Midfoot
C-Zone
PRO

C-Zone
MidfootPRO
stabilizer

EVA premium

EVA
NBRpremium

NBR

PU half
shell
NBR

Wool
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VSH11

Maten: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE
SAFETY 50 LOW
Composite

Steel

Composite

Steel

Metal-free
Metal free

Composite

Steel

Metal-free

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 klimaatcomfort,
met name ook bij afwisselend
gebruik tussen binnen en buiten
Metal-free
Metal-free
»»Kleur: zwart
FO
»»Hoogte: 7,5 cm
»»Zool: antistatisch
Metal
free
Composite

Composite

Metal free

Steel
Composite

Steelfree
Metal

Metal-free

FO

Composite

AS-System

Metal free

Metal
Metal free
AS-System

Steel

Steel
C-Zone PRO

Steel
AS-System

NBR

Metal-free
Metal free

FO
EVA premium
Midfoot
stabilizer
C-Zone
PRO

AS-System
C-Zone PRO

Composite

EVA
premium
AS-System

NB
Steel

FO

AS-System

C-Zone PRO

EVA premium
Midfoot stabilizer

AS-System
EVA NBR
premium

NBR
PU half shell

Midfoot
sta
Wool
Stee

Metal-free

VSH3

FO

Metal free

FO

FO
C-Zone PRO

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE
SAFETY 50 MID
AS-System

Midfoot stabilizer

Composite

FO

Midfoot stabilizer

Steel

C-Zone PRO

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
Metal-free
»»Kleur: zwart
FO
»»Hoogte: 13 cm
»»Zool: antistatisch
Metal
free
Composite

Steel

Metal free

Composite
Metal free

EVA premium
PU half shell

Metal free

Metal-free

PU half
shell
Steel

Steel
AS-System

Metal free

NBR
Wool
PU half
shell

Steel
AS-System

FO

Steel

Metal

PU half shell

Metal-free

FO

Composite

Wool
Composite
Steel
C-Zone PRO

Metal-free
Metal free

Steel
EVA
premium
AS-System

Metal free

FO

EVA premium
Midfoot
stabilizer
C-Zone
PRO

EVA premium
Midfoot stabilizer

FO
C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

NBR
AS-System

EVA premium
PU half shell

NB
Steel

C-Zone PRO
C-Zone PRO
Steel

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE SAFETY
54 LOW
EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

Midfoot stabilizer

NBR
Midfoot
sta
Wool
Stee

FO
PU half shell

Maten: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
AS-System

NBR

Metal
Metal-free

AS-System
AS-System
C-Zone PRO

C-Zone PRO

Metal-free

Steel

FO

FO

Metal free

Midfoot stabilizer
Wool

Composite

AS-System
C-Zone PRO

Composite

Woo

Steel

Metal free
AS-System

Steel

Midfoot stabilizer

Composite

Composite

Metal-free

VSH13

C-Zone PRO
Steel

Maten: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

NBR

Wool

Woo
Steel

Midfoot sta
Midfoot stabilizer
PU half shell

Wool

FO

Composite

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

C-Zone PRO
Steel

Steel

en zeer goed ademend. Slijtvaste
Metal-free
voering met de hoogste mate van
klimaatcomfort, met name ook bij
afwisselend gebruik tussen binnen
Metal-free
en buiten
Composite

Midfoot stabilizer

Metal free

Composite

Steel

Steel

Composite
Metal free

Steel

AS-System

»»Kleur: zwart-rood
FO cm
»»Hoogte: 7,5
»»Zool: antistatisch
Metal free

Composite

C-Zone PRO
Steel
AS-System

Composite

PU half shell

Metal-free
Composite
Metal
free

Metal-free

EVA premium

Steel

Wool

Metal-free

Steel

NBR

Metal-free

Metal free

Metal free

AS-System

AS-System

FO

FO
AS-System
C-Zone PRO

EVA premium

Steel
NBR
AS-System
C-Zone PRO

EVA premium

EVA premium

NB

NBR

Stee

Metal-free

bestellen

VSH12

FO

FO

FO

Midfoot stabilizer

Metal free
C-Zone PRO

PU half shell
C-Zone PRO

AS-System

Composite

Midfoot stabilizer

Steel

Composite

FO

Steel

/

Midfoot stabilizer
PU half shell

Composite

Metal-free

en zeer goed ademend. Slijtvaste
voering met de hoogsteMetal-free
mate van
klimaatcomfort, met name ook bij
afwisselend gebruik tussen binnen
FO
en buiten
Composite

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

Steel

Composite
Metal free

Steel

Midfoot stabilizer

AS-System

Metal free

Metal free

Composite
Metal
free

PU half shell

Metal-free

EVA premium
Composite

Midfoot stabilizer
PU half shell

Wool

Steel

C-Zone PRO
Steel
AS-System

»»Kleur: zwart-rood
»»Hoogte: 14,5 cm
FO
»»Zool: antistatisch
Metal free

FO

AS-System
C-Zone PRO

Steel

Metal-free

Steel

Wool
NBR
Steel

Metal-free

Metal free
AS-System

AS-System

Composite

NBR
Wool

Woo
Steel

Metal-free

C-Zone PRO

Metal free

www.condorsafety.be »

C-Zone PRO
Steel

Maten: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

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

Midfoot stabilizer

Wool

EVA premium

NB

Metal-free
Metal free

FO

EVA premium

Steel
NBR
AS-System
C-Zone PRO

EVA premium

NBR

Stee

Metal-free

FO

FO

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

PU half shell
C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

Wool
AS-System
C-Zone PRO
Steel

Midfoot stabilizer
PU half shell

Woo
Steel

FO
AS-System

Midfoot stabilizer

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

C-Zone PRO
NBR
Wool

Midfoot stabilizer
PU half shell

Wool

Composite

»»Kleur: zwart
»»Hoogte: 7,5 cm
»»Zool: antistatisch
Composite

Metal free

Steel

Metal-free

Composite

C-Zone PRO

FO
AS-System
C-Zone PRO

EVA premium
Composite

Maten: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, FO
46, 47, 48, 49, 50,FO51

NBR
AS-System
Steel

FO

Metal free

C-Zone PRO

Composite

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
»»Bovenmateriaal: waterdicht leer,
hydrofoob, ademend, dikte 2,0 –
2,2 mm
»»Binnenvoering: ademend
binnenvoering

Steel

FO
»»Kleur: zwart
»»Hoogte: 12 cm
»»Zool: antistatisch

Composite

Steel
Metal free

C-Zone PRO
Steel

Metal-free

Midfoot stabilizer
Composite
Metal free

Steel

Metal-free

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell
Composite

Metal-free
Composite

FO

C-Zone PRO

Metal free

Metal free
AS-System

Metal free

AS-System
C-Zone PRO

EVAstabilizer
premium
Midfoot
C-Zone PRO

N

NBR

Ste

Steel
Steel

PU half shell
Steel

Midfoot st
Wo
Stee

Meta
Midfoot stabilizer
PU half shell

Woo

Metal-free
AS-System
EVA premium

N

EVA premium

FO

Wool
NBR
AS-System

EVAstabilizer
premium
Midfoot
C-Zone PRO

NBR

Ste

Metal-free

FO
Metal free

FO

EVA premium
C-Zone PRO

Maten: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
FO
48, 49
C-Zone PRO

AS-System

FO

Composite
Midfoot stabilizer
C-Zone PRO
Steel

Steel
Composite

PU half shell
Steel

Metal free

Composite

Metal free

Midfoot stabilizer
Metal free

Steel
Metal free

NBR
Composite
Midfoot stabilizer

free
EVAMetal
premium
Midfoot
stabilizer
PUSteel
half
shell

Midfoot stabilizer

voering met fleece tussenlagen.
Metal-free
Optimaal klimaatcomfort
Metal-free
voor koude jaargetijden bij
de zwaarste eisen. Betere
bescherming
tegen chemicaliën
Metal-free
»»Kleur: bruin
»»Hoogte: 13,5 cm
»»Zool: antistatisch
FO
Metal-free
Composite

FO

Wool
Composite

Steel
AS-System

FO

AS-System

FO

C-Zone PRO

Metal free
AS-System
C-Zone PRO

C-Zone PRO

AS-System

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX XR3

EVA premium
C-Zone PRO

Maten: 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
FO
46, 47, 48, 49, 50, 51

FO

PU
halffree
shell
Metal

Midfoot
stabilizer
C-Zone
PRO
Steel

FO

NBR
Composite

Composite

FO

Metal free

Composite

PU half shell
Steel

Midfoot stabilizer
Metal free

Steel
Composite
AS-System

Steel

AS-System

C-Zone PRO

Maten: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51
FO

C-Zone PRO
Steel

Metal free

Composite

FO

Metal free

Metal free

Composite

Midfoot stabilizer

Wool
C-Zone PRO

NBR
AS-System

Metal-free
AS-System

NBR
AS-System
Midfoot stabilizer
EVA premium
C-Zone PRO

NBR

FO
Steel
C-Zone PRO
Steel

PU half shell
Composite
NBR
Wool
Composite

Metal free
Composite

C-Zone
PRO
Steel

Midfoot st
Stee

Wool
Steel
Midfoot stabilizer
PU half
shell
Steel

Midfoot st

Woo

Meta
Steel

AS-System
Metal
free
Steel
Steel

Metal free
Wool
C-Zone PRO

FO
FO
EVA premium

Composite
Composite

NBR
AS-System

Metal-free
AS-System
AS-System

AS-System
C-Zone PRO
Midfoot stabilizer
EVA premium
C-Zone PRO

NBR

FO
C-Zone PRO
C-Zone Steel
PRO
Steel
Steel

NBR
EVA premium
Wool
Composite

Composite
Steel

Midfoot stabilizer

Steel

AS-System

Composite

Metal-free

FO
FO

EVA premium
PU half shell
Metal free

PU half shell

Metal-free
Metal-free
NBR
Midfoot stabilizer
PU half shell
Steel

Midfoot st

Midfoot st
Stee

Midfoot sta

Woo

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

Meta

Steel
Steel

Meta

Metal-free
Metal
free
NBR
PU half Wool
shell
C-Zone PRO
C-Zone PRO

Steel
NBR
AS-System

FO
Wool

Wool

AS-System

AS-System
Midfoot stabilizer
EVAstabilizer
premium
Midfoot
C-Zone PRO

NBR
EVA premium
Wool

NBR

C-Zone PRO

Midfoot st
Stee

C-Zone PRO
Steel

C-Zone PRO

AS-System
Midfoot stabilizer

Steel
AS-System
Metal
Steelfree
AS-System

FO

EVA premium

FO

FO

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

AS-System

FO

PU half shell
Metal free

C-Zone PRO

Metal free

C-Zone PRO
Steel
Composite
AS-System

Metal free

Metal-free

en ademend. Optimaal
klimaatcomfort voorMetal-free
koude
jaargetijden bij de zwaarste
eisen. Betere bescherming tegen
chemicaliën
FO
»»Kleur: zwart
»»Hoogte: 16 cm
»»Zool: antistatisch Metal-free Metal-free
AS-System

Meta

AS-System
Metal
free
Steel
Steel

/

FO

Metal free

Midfoot stabilizer
Steel

Woo

Metal
Metal-free

EVA premium
Metal free
Midfoot
stabilizer
PU half
shell
Metal free

AS-System
Midfoot stabilizer

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX XR21
Composite

Wool
Composite

FO

FO

Metal free

Steel
AS-System

MidfootSteel
stabilizer
PU half shell

Meta

C-Zone PRO

Composite

Midfoot st
Wo
Stee

Metal-free
EVAMetal
premium
free
Midfoot
stabilizer
PUSteel
half
shell

TEX® laminaat, waterdicht
Metal-free
en ademend. Optimaal
klimaatcomfort voor alle seizoenen
bij de zwaarste eisen.
»»Kleur: zwart
»»Hoogte: 16 cm
»»Zool: antistatisch
Metal-free
Metal-free
Metal free

Composite

FO

Midfoot stabilizer

Midfoot stabilizer

PU half shell

Metal-free
C-Zone PRO
NBR
Composite
Wool

EVA premium
EVA premium

FO

Composite

Steel
C-Zone PRO
Steel

Meta
Metal-free

AS-System

Composite

AS-System

FO

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX XR26

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
»»Bovenmateriaal: Waterdicht
leer, hydrofoob, ademend (5 mg/
cm2/h), 2,0–2,2 mm dik
»»Binnenvoering: GORE-TEX®
Performance; 4 lagen GORETEX® laminaat, waterdicht

NBR
Wool
Metal
Steel free
AS-System

C-Zone PRO

Metal free
PU half shell

FO

Steel
AS-System

C-Zone PRO

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
»»Bovenmateriaal: Waterdicht leer,
hydrofoob, ademend (3,5 mg/
cm2/h), 2,5–2,7 mm dik
»»Binnenvoering: GORE-TEX®
Performance; 4 lagen GORE-

AS-System
EVA premium

Metal-free
Midfoot stabilizer

Composite

Meta

Metal-free
C-Zone PRO
Steel
Composite

Metal-free

AS-System

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
»»Bovenmateriaal: Nubuck leer,
hydrofoob, ademend (5,0 mg/
cm2/h), 1,8–2,0 mm dik
»»Binnenvoering: GORE-TEX®
Performance; 4 lagen GORETEX
® laminaat, waterdicht en
ademend. Uiterst slijtvaste

Midfoot stabilizer
Metal free

Steel

Metal-free

FO

Metal free

FO

Steel
AS-System

Metal
Steel free
AS-System

Metal-free

Metal free

AS-System

VSH9

Composite

Metal-free

Composite

VSH8

Metal free

Metal-free
Composite
Metal free

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK
EAGLE SAFETY 56 MID

VSH18

Metal-free
Steel

AS-System

Composite

VSH15

Steel

Steel

bestellen

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI
CI WR SRC
»»Bovenmateriaal: waterdicht leer,
hydrofoob, ademend, 2,0–2,2
mm dik
»»Binnenvoering: ademend
binnenvoering

Composite

Voetbescherming » Shoenen »

VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK
EAGLE SAFETY 56 LOW
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Maten: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51

NBR
Midfoot stabilizer
PU half shell

Midfoot st

Woo

Voetbescherming » Shoenen »
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IZH1

INLEGZOLEN HAIX PERFECT FIT SAFETY
»»Uitwisselbaar en wasbaar op 30°C
»»dankzij 3 wijdtes van inlegzolen
(N=small, M=standaard, W=breed), is
het mogelijk de breedte van uw schoen
aan te passen aan de breedte van uw
voet.

Maten: M4-37, M5-38, M6-39, M6,5-40,
M7,5-41, M8-42, M9-43, M9,5-44, M10,545, M11-46, M12-47, N4-37, N5-38, N6-39,
N6,5-40, N7,5-41, N8-42, N9-43, N9,5-44,
N10,5-45, N11-46, N12-47, W4-37, W5-38,
W6-39, W6,5-40, W7,5-41, W8-42, W9-43,
W9,5-44, W10,5-45, W11-46, W12-47

BSH1

BORSTELSET HAIX
»»Set met 3 verschillende borstels voor het reinigen, onderhoud en opblinken van
schoenen.

IMH1

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

OCH1.KL

ONDERHOUDSCRÈME HAIX KLEURLOOS 75ML

OCH1.ZW

ONDERHOUDSCRÈME HAIX ZWART 75ML

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»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.

»»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.

VSHH8

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN
ADDVIS LOW 78233

Composite

EN ISO 201345 S3, SRC
»»Bovenmateriaal: Ripstop met
Deze schoenen van topkwaliteit
lederen overlays
zijn voorzien van een composieten
»»Middenzool: Composietplaat
neusbescherming en non-metallic
- PU
zool die bescherming biedt
»»Buitenzool: EPR/rubber
tegen indringing van spijkers. Ze
»»Kleur: zwart-geel
hebben een zoolconstructie met
Metal-free
een lichtgewicht EVA middenzool
en een rubberen buitenzool met
Metal-free
Metal-free
antislip
Steel

MetalComposite
free

Metal free
Composite

Steel

Steel
Composite
AS-System

Composite

Metal free
Steel

Steel
Composite

Metal-free

FO

Metal free

Metal free
AS-System
C-Zone PRO

NBR

EVA premium

Metal-free

Metal-free
NBR

EVA premium
AS-System

Metal free

EVA premium

NBR

Steel

FO
Composite

Steel

FO
AS-System
AS-System
C-Zone PRO Midfoot stabilizer
Composite
Composite

Steel

FO

Metal-free FO
C-Zone PRO

Metal free

PU half shell

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

Midfoot stabilizer
EVA
premium
AS-System
AS-System

FO

NBR
EVA premium

NBR

Steel

Metal-free
Metal-free

FO
Midfoot stabilizer
C-Zone
Metal
freePRO
Metal
free

AS-System

NBR
EVA premium
Wool Steel

EVA premium
C-Zone PRO
PU half shell

AS-System
Steel
Steel

Midfoot stabilizer
Wool
Steel

PU Midfoot
half shellstabilizer
NBR

Wool
PU half shell

Steel

Wool
PU half shell
EVA
premium
EVA
premium

PU half shell
Steel

NBR
NBR

Wool

Wool

FO
FO
C-Zone PRO

C-Zone
PRO
C-Zone
PRO

Midfoot stabilizer

PU half shell

Steel

Steel
Steel

Midfoot
stabilizer
Midfoot
stabilizer
Wool

VSHH9

PU
half
shell
PU
half
shell

Wool
Wool

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN
ADDVIS MID 78267

Composite

MetalComposite
free

EN ISO 201345 S3, SRC
Deze waterbestendige laarzen van
topkwaliteit bieden bescherming
en zijn voorzien van een
composiet neusbescherming en
non-metallic zool die beschermt
tegen indringing van spijkers. Ze
Metal-free
hebben een zoolconstructie met
een lichtgewicht EVA-middenzool
Steel

Steel

Composite

Steel

Metal-free
Metal free
Composite

Steel
Composite
AS-System

Steel
Composite

Metal-free

FO

Metal free

Metal free
AS-System
C-Zone PRO

FO

Metal-free FO

Midfoot stabilizer

AS-System
Steel
Steel

NBR

EVA premium

NBR

EVA premium
PRO
PUC-Zone
half shell

NBR
EVA premium
Wool Steel

NBR
EVA premium

NBR

Steel

Metal-free
Metal-free
C-Zone PRO

Midfoot stabilizer
EVA
premium
AS-System
AS-System

FO
FO
C-Zone PRO

Metal-free
EVA premium
AS-System

FO

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO
Metal
free
Metal
free

AS-System

FO

NBR

FO

C-Zone PRO

Metal free

Metal-free

EVA premium

Steel

AS-System
AS-System
C-Zone PRO Midfoot stabilizer
Composite
Composite

Steel

Metal-free
Metal free
Steel

Metal free

FO
Composite

en een rubberen buitenzool met
antislip
»»Bovenmateriaal: Ripstop met
lederen overlays
»»Middenzool: Composietplaat
- PU
»»Buitenzool: EPR/rubber
»»Kleur: zwart-geel

C-Zone
PRO
C-Zone
PRO

PU half shell

PU half shell
Midfoot stabilizer
NBR

Midfoot stabilizer
Wool
Steel

Wool
PU half shell

Steel

Wool
PU half shell
EVA
premium
EVA
premium

PU half shell
Steel

NBR Wool
NBR

Wool
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VSHH4

Maten: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
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VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN MAGNI
LOW 78229
Composite

Composite

Steel

Steelfree
Metal

Composite

Composite

Metal free

EN ISO 20345 S1P SRC
»»Bovenmateriaal: Aluminium
Een technise revolutie: superlicht,
neuskap - duurzaam gaas Metal-free
supercomfortabel
en een maatstaf
reflecterende elementen
voor stabiliteit en duurzaamheid!
»»Middenzool: 3x dichtheid:
Magni
+
Metal-free Low combineert de
Metal-free
Metal-free demping + stabiliteit
belangrijkste kenmerken van
duurzaamheid - C-zone pro
modern veiligheidsshoeisel
in één!
»»Buitenzool: Rubber met nitril
Metal-free
Metal-free
»»Kleur: zwart-citrus

FO

Steel
AS-SystemComposite

Metal free
Composite
AS-System

Metal free

Steel

Steel free
Metal
C-Zone PRO

Metal free
C-Zone PRO
Composite
Steel
Composite
Composite
Steel

AS-System

FO
Metal
free
Metal
free

Metal free

NBR
AS-System

AS-System

EVA premium

NBR

EVA premium

NBR

FO

FO
EVA premium
C-Zone PRO
PU half
shell
Steel

Steel

Metal-free
Metal-free Metal-free

NBR
EVA premium
Wool

NBR PRO
C-Zone

Steel

Steel

Metal-free

FO

C-Zone
PRO
Midfoot
stabilizer
AS-System

Metal free

NBR

Steel

Steel

Midfoot stabilizer
AS-System
Composite

Steel

EVA premium

EVA premium

Metal-free

FO

Composite

Steel

EVA premium Midfoot stabilizer
NBR
Wool
Steel

PU half shell

Metal
free PRO
C-Zone

Midfoot stabilizer
PU half shell

PU half shell

Wool

Wool

Steel

FO

VSHH10

AS-System
AS-System

FO
FO

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO
AS-System

PU half shell
Midfoot stabilizer
NBR
EVA
premium
NBR
EVA
premium EVA premium
AS-System

FO

Midfoot stabilizer

PU half shell

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer
PU
half
shell
Wool
PU
half
shell PU half shell
Wool

Composite

Metal free

Metal-free

FO

NBR

EVA premium
Metal free

AS-System

Steel

FO

composiet en composietplaat Airmesh binnensok - Verwijderbaar
ortholite voetbed - Waterafstotende
bescherming tegen lage temperaturen
»»Middenzool: Teenstuk en hielstuk
van TPU
»»Buitenzool: Rubberen Vibrambuitenzool
»»Kleur: zwart-citrus

PU half shell

Wool

EVA premium

NBR

Metal free

Steel

AS-System

PU half shell
Steel

Wool

Maten: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

PU half shell
EVA premium

Wool
NBR

EVA premium

NBR

FO

C-Zone PRO

Steel

Metal-free

C-Zone PRO

Steel

Steel

Steel

EN ISO 20345 SBH, SRC
voering - leer - composieten
Helly Hansens beste winterlaars neuskap
Metal-freein
ontworpen om u te onderseunen
»»Middenzool: Composietplaat
de zwaarste omstandigheden.
- PU
»»Bovenmateriaal: BOA»
»
Metal-free Buitenzool: Vibram Fire n Ice
sluitsysteem M4 - PU - Hellytech
»»Inlegzool: Ortholite
- 600g Primaloft - Dri Blaze
»»Kleur: zwart-citrus
Metal free

PU half shell

Wool

Wool

Steel

Composite

Steel

Metal free
NBR
AS-System

EVA premium

FO

Midfoot stabilizer
PU half shell

Midfoot
Woolstabilizer

PU half shell

Composite

/

NBR

Metal-free
Midfoot stabilizer

Midfoot stabilizer
NBR

FO

AS-System

EVA premium

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN MAGNI
BOA WINTERBOOT 78317
Midfoot stabilizer

bestellen

Wool
C-Zone PRO

EVA
premium
AS-System

C-Zone PRO

Metal free

WoolSteel

Metal-free

PU half shell
Metal free

VSHH7

FO

EVA premium

NBR

FO
C-Zone PRO

C-Zone PRO
Steel

EVA premium

AS-System
Composite

NBR

Steel
Steel

FO

Metal-free
Composite

Midfoot stabilizer
Steel
Composite

Metal free

Metal free

Steel

Metal-free

AS-System

C-Zone PRO
PU half Composite
shell

FO

Midfoot stabilizer

AS-System

www.condorsafety.be »

AS-System
Steel
Steel

MidfootComposite
stabilizer

Steel

Metal-free
Metal free

Metal free

Steel

FO
C-Zone PRO
Composite

Steel

NBR

EVA premium

C-Zone PRO

Composite

Wool

Steel

Metal free
Steel

Composite

AS-System

Composite

NBR

Steel

Steel

Metal free

AS-System

Maten: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Wool

Steel
Steel

EN ISO 20345 S3 SRC
Onze Magni Boot heeft een Vibramvoor een perfecte grip en de
buitenzoolMetal-free
PU-tussenzool, die wordt ondersteund
door een verwijderbare ortholite
Metal-free
inlegzool, zorgt voor demping op lange
werkdagen.
Metal-free
»»Bovenmateriaal: Microvezel
kunstleer - Neuskap van lichtgewicht
Midfoot
stabilizer
Midfoot stabilizer
Midfoot
stabilizer

Composite

Steel

Wool
EVA premium

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN MAGNI
BOOT 78261

FO

C-Zone
PRO
C-Zone
PRO C-Zone PRO

Composite

Wool
PU half
shell
Steel
NBR

EVA premium

PU half shell

Wool

Metal-free
Midfoot
C-Zone
PRO stabilizer
Composite

Steel

Wool

Steel

Metal-free

Metal-free
Metal free

NBR

PU half
shell
Metal
free

Midfoot stabilizer

PU half shell
AS-System

Wool

EVA premium

NBR

FO

FO
C-Zone PRO

AS-System

EVA premium

AS-System
Steel

NBR

EVA premium AS-System NBR

C-Zone PRO

EVA premium

NBR
Steel

VSHH11

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN
CHELSEA EVOLUTION BOA 78230
EN ISO 20345 S1P, SRC
De Chelsea Evolution BOA
combineert uitzonderlijk comfort
met een fris design.
Metal-free
Het BOA-vetersysteem
garandeert
de perfecte pasvorm met een
simpele draai aan de knop
»»Bovenmateriaal: Ademend gaas
- lichte constructie - aluminium
Composite

neuskap bescherming tegen
doorboring van spijkers slipbestendige buitenzool - BOAsluitsysteem - voering van open
gaas
»»Middenzool: EVA-middenzool
»»Buitenzool: Rubberen buitenzool
»»Kleur: zwart-oranje

Steel

Metal free

EVA premium

AS-System

NBR

FO
Composite
Composite
Composite

Steel
Composite
Steel
Steel

Steel
C-Zone PRO

Steel

Metal-free Metal-free
Metal-free
Metal-free
Metal free
Metal
Metal
free
free
Composite

Steel

Composite

Metal free

Midfoot stabilizer

AS-System
AS-System
AS-System
Steel

FO
FO
FO

AS-System

FO

AS-System

FO

FO

NBR

Steel
NBR Steel
Steel

Steel

PU half shell
Wool
PU half shell
PU
half
half
shell
shell
Wool
NBRWool
EVAPU
premium

Wool

EVA premium

NBR

Midfoot stabilizerMidfoot stabilizer
Midfoot
Midfoot
stabilizer
stabilizer

AS-System
C-Zone PRO

C-Zone PRO

NBR
EVA premium
EVA premium
NBR
NBR
EVA
EVA
premium
premium

Metal-free

C-Zone PRO
C-Zone PRO
C-Zone
C-Zone
PRO
PRO
AS-System
EVA premium

Metal free

Wool

Metal-free

Metal-free
Metal
free
Composite

Metal free

PU half shell

Steel

Steel

Steel

FO
Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer
PU half shell

Wool

PU half shell

Midfoot stabilizer

Wool
Steel

PU half shell

VSHH12

Wool

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN
CHELSEA EVOLUTION MID 78262
EN ISO 20345 S3, SRC
De Chelsea Evolution MID
combineert uitzonderlijk comfort
met een fris design. De EVAMetal-free
middenzool garandeert
demping
en ons HellyTech-membraan
houdt uw voeten droog op
regenachtige dagen.
»»Bovenmateriaal: Helly Tech®
FO
Performance
- lichte constructie
Composite

bescherming tegen doorboring
van spijkers - slipbestendige
buitenzool - waterbestendig
bovenwerk - voering van open
gaas
»»Middenzool: EVA-middenzool
»»Buitenzool: Rubberen buitenzool
»»Kleur: zwart-oranje

Steel

Metal free

EVA premium

AS-System

Composite
Composite
Composite

Steel
Composite
Steel
Steel

NBR

Steel
C-Zone PRO

- aluminium neuskap -

Steel

Metal-free Metal-free
Metal-free
Metal-free
Metal free
Metal
Metal
free
free
Composite

Steel

Composite

Metal free

MidfootComposite
stabilizer

Steel

Steel

PU half shell

Wool

Metal-free
Metal-free

Metal-free
Metal
free
Composite

Metal free

FO
FO
FO
Metal free
AS-System

AS-System
AS-System
AS-System
Steel

FO

NBR
EVA premium
EVA premium
NBR
NBR
EVA
EVA
premium
premium

AS-System

Steel
NBR Steel
Steel

Steel

PU half shell
Wool
PU half shell
C-Zone
PRO
PU
half
half
shell
shell
Wool
EVAPU
premium
NBRWool

Wool

EVA premium

NBR

Midfoot stabilizerMidfoot stabilizer
Midfoot
Midfoot
stabilizer
stabilizer

EVA premium

NBR

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO

Midfoot stabilizer
PU half shell

Wool

Steel

Steel

Steel

FO
Midfoot stabilizer

NBR

FO
AS-System
C-Zone PRO

C-Zone PRO

Metal free

Metal-free

C-Zone PRO
C-Zone PRO
C-Zone
C-Zone
PRO
PRO
AS-System
EVA premium

FO

FO

AS-System

PU half shell

Wool
Steel

PU half shell

Wool

Composite
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VSHH5

Steel

FO

Metal free

C-Zone PRO

Composite

Steel

EN ISO 20345 S3, SRC
Lichtgewicht design met een BOAsluitsysteem en een membraan
dat uw voeten droog houdt.
Met dit model, gaat het Osloschoeiselconcept er helemaal voor!
»»Bovenmateriaal: Aluminium
neuskap - Helly Tech® -

FO
synthetisch bovenwerk - BOAsluitsysteem L6
Metal-free
»»Middenzool: EVA/EPR
»»Buitenzool: Rubber met nitril
Metal-free
Metal-free
»»Kleur: zwart-orange
FO

EVA premium

PU

Metal free

Composite

Composite

Composite

C-Zone
Steel PRO

Composite

Steel

Steel
Metal free

AS-System

EVA premium
Midfoot
stabilizer
Metal
free

Metal free

Composite

Metal free

Metal free

C-Zone PRO
AS-System

AS-System

FO

AS-System

FO
FO

Composite

FO

EVA premium

Midfoot stabilizer

EVA premium
C-Zone PRO

C-Zone PRO
Steel

C-Zone PRO

PU half shell

PU half shell

FO
hebben een teenbescherming
van
lichtgewicht composietmateriaal en
een Lenzi® -zool die bescherming
Metal-free
biedt tegen doorboring van spijkers.
Deze zijn tevens uitgerust met een Metal-free
Metal-free
neuskap van direct geïnjecteerd PU
en stootbescherming op de hiel
C-Zone PRO
Steel

Composite

Composite
Metal free

Steel

Steel
Midfoot stabilizer

Composite

AS-System

»»Kleur: zwart-orange
FO
FO

AS-System

FO
EVA premium

NBR
Midfoot stabilizer

Composite

Steel
Steel

PU half shell
Metal free

Wool

C-Zone PRO

Composite
EVA premium

Metal-free

Steel
NBR
AS-System
Composite

EVA premium

PU half shell

Steel

Midfoot stabilizer

FO
PU half shell
EVA premium

Composite

M

E

PU half shell

Wool

C-Zone PRO

FO

PU

Mid

Steel
Steel

Metal-free
PU half shell
Metal free

Wool

Metal-free
E

EVA premium

AS-System
Composite
EVA premium

Composite
C-Zone PRO

AS-System

Steel
NBR
AS-System

Steel

FO

Metal free
EVA premium

Metal-free
EVA premium

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

AS-System

Midfoot stabilizer

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
PU half shell

Steel

AS-System

Midfoot stabilizer

FO

Metal free

FO

PU half shell

Wool
Steel

Steel

PU half shell
Steel
Midfoot stabilizer

Metal free

PU half shell
C-Zone PRO
Wool

M

E
Wool

AS-System

C-Zone PRO

PU-coating - hielbescherming reflecterende biezen - voering van
ademend gaas
FO

NBR

NBR
Metal-free
C-Zone
PRO
Steel
Composite

Metal free

FO

Composite
AS-System

AS-System

Metal-free

Metal free
Steel
Midfoot stabilizer

Metal-free

Steel
Midfoot stabilizer

Midfoot stabilizer

Composite

Midfoot stabilizer

»»Bovenmateriaal: Neuskap van
lichtgewicht composietmateriaal
- waterbesteding leer met

NBR

C-Zone PRO
Wool
NBR
Midfoot stabilizer

Steel

AS-System

C-Zone PRO

Wool
Steel

C-Zone PRO

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN AKER MID
78256
EN ISO 20345 S3 SRC
Deze leren schoenen zijn voorzien van
teenbescherming van lichtgewicht
composietmateriaal en een
beschermende non-metallic zool.

Steel

NBR
C-Zone PRO
MetalSteel
free

AS-System

Midfoot stabilizer

Metal free

Composite

Midf

Steel

AS-System

C-Zone PRO
Steel

Composite

FO

PU

Metal-free

»»Zool: Bescherming van
Lenzi® L-Protection® - Metal-free
composietmateriaal tegen
doorboring van spijkers - zool
Metal-free
van direct geïnjecteerd PU en
voorgevormde beschermkap
FO
»»Kleur: zwart-orange
FO
Metal free

C-Zone PRO

Metal-free

C-Zone PRO

FO
reflecterende
biezen

Composite
Metal free

Midfoot stabilizer
PU half shell

FO

AS-System
C-Zone PRO

VSHH1

Wool

E

Wool

Metal free
EVA premium

Midfoot stabilizer

»»Bovenmateriaal: Membraan
van Helly Tech® Performance
- neuskap van lichtgewicht
composietmateriaal - Gewaxt
runderleer - HellyWearstootbescherming op de hiel
- Voering van ademend gaas -

M

Metal free

Wool

FO

AS-System

AS-System
C-Zone PRO
Steel

AS-System

Composite

Steel

Wool
C-Zone PRO
Steel

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, FO
43, 44, 45, 46, 47, 48
Metal free

EVA premium

Metal-free

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN
CHELSEA MID 78250
EN ISO 20345 S3 WR SRC

Metal-free

C-Zone PRO

Metal free

Composite

Steel NBR
AS-System

Composite

FO

Metal free

Metal free

PU half shell

NBR

PU half NBR
shell

Steel
MidfootPU
stabilizer
half shell
Steel

Midfoot stabilizer
Metal-free

Metal free

Composite

Metal-free
NBR

Maten: 40, 41, FO
42, 43, 44, 45, 46, 47

AS-System

VSHH3

EVA premium

AS-System

C-Zone PRO

Steel

Steel

Metal free
AS-System

Midfoot stabilizer

EN ISO 20345 S3 WR SRC
Deze hoogwaardige leren
schoenen zijn voorzien van een
BOA® -sluitsysteem voor meer
veiligheid. Deze zijn ook voorzien
van ons Helly Tech® Performancemembraan, zodat ze volledig
waterdicht en ademend zijn. Deze

Composite

Metal-free

Steel

Midfoot stabilizer

bestellen

Midfoot stabilizer

AS-System

Metal-free

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN ALNA
BOA MID HT 78259

/

Metal-free

Maten: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN OSLO
LOW BOA 78228

VSHH6

www.condorsafety.be »

E

AS-System

Midfoot stabilizer

FO

Steel

EVA premium

NBR
Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

PU

Metal-free

Metal free

»»Zool: Beschermende non-metallic
zool - buitenzool met antislip, direct
ingespoten PU en voorgevormde
beschermkap
FO
Metal-free
»»Kleur: zwart
C-Zone PRO

Composite

Steel

AS-System
Midfoot
stabilizer

Composite

Steel
Steel
Composite

Metal-free
PU half shell
Metal free

EVA premium
Wool
Metal free

C-Zone PRO

Metal free

AS-System

Midfoot stabilizer
AS-System

Steel

FO
EVA premium

FO

PU half shell
NBR
C-Zone PRO

NBR

Steel
AS-System

Wool
C-Zone PRO

Midf

M

Composite

VSA2

193

Steel

Maten: 39, 40,Metal-free
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

VEILIGHEIDSSCHOENEN ATLAS ANATOMIC BAU 500
Composite

Steel

Voetbescherming » Shoenen »

Metal free

Metal-free

»»Norm: EN ISO 20345 S3
»»hoge schoen met extra brede pasvorm
FO
»»ook verkijgbaar in breedte W12
»»waterproof nerfleder
FO
»»stalen neus en stalen tussenzool
»»kruipneus
»»ERGO-TEX binnenvoering voor optimale ventilatie, is sneldrogend
en huidvriendelijk
Metal-free
»»MPU-zool: licht, elastisch, antistatisch en antislip.
Metal free
AS-System

C-Zone PRO

Composite

AS-System

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO

Steel

Composite

Metal free

Composite

EVA premium

Steel

Metal free

EVA premium
Steel

NBR

Metal-free
PU half shell

Wool

Steel

Steel
Composite

Steel

Metal-free

Midfoot stabilizer

Metal free

NBR

AS-System

PU half shell

Metal-free
Wool

Metal free

FO

VSA3

EVA premium

AS-System
Composite

Steel

NBR
C-Zone PRO
AS-System

EVA premium

EVA premium

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
FO

AS-System

VEILIGHEIDSSCHOENEN ATLAS TERRA GTX535XP
Metal-free

FO

C-Zone PRO

Metal free

Composite

»»Norm: EN ISO 20345 S3 CI
Metal-free
»»hoge schoen met extra brede pasvorm
»»waterproof nerfleder
Metal-free
FO
»»aluminium neus en XP antiperforatie tussenzool
»»kruipneus
Metal-free
»»ERGO-TEX binnenvoering voor optimale ventilatie, is sneldrogend
FO en huidvriendelijk
»»MPU-zool: licht, elastisch, antistatisch en antislip
»»GORETEX mebraam waardoor de voet aangenaam droogFOblijft. FO
Midfoot stabilizer
Composite
Metal free

Composite

Steel

Metal free

PU half shell

AS-System
Steel
Composite

Midfoot stabilizer

PU half shell

Wool

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer
EVA premium

Steel

C-Zone
PRO
Metal free
AS-System

AS-System
C-Zone PRO

AS-System

C-Zone PRO

EVAstabilizer
premium
C-Zone
PRO
Midfoot

NBR
Midfoot stabilizer

PU half shell

Metal-free

Composite

EVASteel
premium

Steel
NBR

Metal-free

Midfoot stabilizer

Metal free

Composite

FO

Steel
C-Zone PRO

Steel

Metal free

PU half shell
EVA premium

Wool
NBR
EVA premium

NBR

Steel

Steel

AS-System

Metal-free

NBR

PU half shell
AS-System

Wool
Steel

Steel

Metal free

VLS1.BR

FO

FO

Maten: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer
Steel

EVA premium

AS-System

PU half shell
C-Zone PRO

VEILIGHEIDSLAARZEN MET WOL SIXTON RANCH
OUTDRY BRUIN
Midfoot stabilizer

FO

C-Zone PRO

Composite

PU half shell

Steel

Wool
PU half
shell

Wool

NBR

Wool

Midfoot stabilizer

Steel

Metal-free

»»Norm: EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC
»»gevet nubuck leder, waterafstotend
»»voering: wol
»»loopzool: PU/PU, SRC
»»veiligheidsneus in metaalvrij composiet
FO
»» metaalvrije anti-perforatiezool
»»waterdicht dankzij het Outdry membraan
FO
FO
»»de Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit
van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.
Metal
free
Midfoot
stabilizer

PU half shell

Wool

Composite
Composite

Metal
free
EVA
premium
Metal
free

AS-System

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

PU half shell

Steel
Steel

Metal-fr
Metal-fre
NBR

AS-System
AS-System
Steel

WoolPRO
C-Zone
C-Zone
PRO

Midfootstabiliz
stabili
Midfoot

VLS2.ZW

Composite

Steel

Composite

Steel

Metal free

AS-System

C-Zone PRO

Composite

Metal
Steel free

Metal free

EVA premium

AS-System

Midfoot stabilizer

PU half shell
C-Zone PRO

Metal-fre

/

Metal-free

»»Norm: EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC ESD
»»gevet nubuck leder, waterafstotend
»»voering: airplus 3D
»»loopzool: PU/PU, SRC
»»veiligheidsneus in metaalvrij composiet
FO
FO
»» metaalvrije anti-perforatiezool
»»waterdicht dankzij het Outdry membraan
»»de Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert deFOstabiliteit
van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.

Metal-free
NBR
AS-System

www.condorsafety.be »

VEILIGHEIDSLAARZEN SIXTON RANCH OUTDRY ZWART

bestellen

Maten: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Steel
C-Zone
PRO

Wool

Midfoot stabilizer

Midfoot stabilize

Metal-free

Metal-free

Metal free

Voetbescherming » Shoenen »
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BLH7

Metal free

Composite
EVA premium

AS-System

Composite

BRANDWEERLAARZEN HAIX SPECIAL
FIGHTER PRO
C-Zone PRO

Composite

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI
SRC - Typ F2A
»»Bovenmateriaal: Waterdicht leer,
hydrofoob, ademend (5,0 mg/
cm²/h), dikte 2,0 – 2,2 mm
»»Binnenvoering: CROSSTECH®
laminaattechnologie; 3 lagen
CROSSTECH® laminaat.
Slijtvaste voeringstof met
optimaal klimaatcomfort voor

Steel

Metal-free
Metal free

Metal free
Steel

Composite

Midfoot stabilizer

Metal free

Steel

Composite

Metal free

Composite

Composite

PU half shell
Steel
AS-System

AS-System
Wool
Metal-free

Composite
Metal free

Steel

C-Zone PRO

Metal free

FO

C-Zone PRO

FO

Steel

AS-System

Composite
AS-System

AS-System
C-Zone PRO

FO

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI AN
SRC - Typ F2A
»»Bovenmateriaal: Waterdicht leer,
hydrofoob, ademend (5,0 mg/
cm²/h), dikte 2,0 – 2,2 mm
»»Binnenvoering: Bestaande
uit 3 lagen CROSSTECH®
laminaattechnologie. Slijtvaste
voeringstof met optimaal
klimaatcomfort voor alle

FO
C-Zone PRO

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

EVA premium

AS-System
Midfoot stabilizer

Composite

Composite
EVA
premium
AS-System
Midfoot stabilizer
Steel

FO

FO

C-Zone PRO

EVA premium
Steel

FO

Metal-free

Metal free

Metal free

Steel

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell
Steel
NBR
Composite
Steel

BLH6

Metal-free
Metal free
Wool
Steel

Midfoot stabilizer

PU half shell

PU half shell
AS-System
Midfoot stabilizer
Wool

AS-System

Wool

PU half shell
Steel

NBR
EVA premium
Wool

FO

C-Zone PRO

NBR

W

Midf

PU half shell
EVA premium
Wool

Metal-free
Steel
Composite

PU half Wool
shell
Composite
AS-System
Metal free

Steel

Wool

M

Steel
PU half shell
EVA premium

AS-System

S

Steel

FO

Midfoot stabilizer

Steel

Metal free

Steel

Metal free
C-Zone PRO

EVA
premium
Metal-free
Midfoot stabilizer

Metal-free

NBR

AS-System
Midfoot stabilizer
C-Zone
PU half
shellPRO

P

W

FO
C-Zone PRO

Mid

C-Zone PRO

Steel
Composite
AS-System

Steel

EVA premium

AS-System
Midfoot stabilizer

FO

PU half shell

EVA premium

NBR
EVA
premium
Metal-free

NBR

Midf

Wool

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
AS-System

FO

FO

Metal free
EVA premium
C-Zone PRO

NBR

BRANDWEERLAARZEN HAIX FLORIAN PRO
C-Zone PRO

C-Zone PRO

Steel

FO

AS-System
Midfoot stabilizer
Steel
Composite

C-Zone PRO

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI
SRC - Typ F2A
»»Bovenmateriaal: Waterdicht leer,
hydrofoob, ademend (5,0 mg/
cm²/h), dikte 2,5 – 2,7 mm
»»Binnenvoering: GORETEX® Performance; 4 lagen
GORE- TEX® laminaat,
waterdicht en ademend. Uiterst
slijtvaste voering. Optimaal
klimaatcomfort voor alle
seizoenen bij de zwaarste eisen.

Steel
PU half shell

Metal free

AS-System

S

M

FO

Composite

Metal free

NBR

C-Zone PRO

C-Zone PRO

Steel

P

W

Steel
NBR
Midfoot
PU halfstabilizer
shell

Metal free

Composite

AS-System
Midfoot stabilizer
EVA premium
C-Zone
PU half
shellPRO

Mid

C-Zone PRO
PU half shell

Metal free

Betere bescherming tegen
chemicaliën
»»Kleur: zwart
»»Hoogte: 30 cm
»»Zool: antistatisch
Metal-free

Midfoot stabilizer

Midfoot stabilizer

Composite

Steel

Composite

Composite

Midfoot stabilizer

PU half shell

PU half shell
Steel

C-Zone PRO
Wool
Metal free

FO

Steel
AS-System

FO

Steel
EVA premium

Wool

M

Metal free

AS-System

P

FO
NBR
C-Zone PRO

C-Zone PRO
EVA premium

Metal-free
Metal free

Midf
Midfoot stabilizer
Steel

Composite

AS-System
Metal-free

Steel
PU half shell

AS-System

C-Zone PRO

C-Zone PRO
Steel

PU half Wool
shell

Midfoot stabilizer

Composite
AS-System

FO

Steel

Steel

Metal-free

Metal-free

FO

Metal free

Composite

Metal-free

Metal free

Metal free

Composite

bestellen

NBR

premium
Midfoot EVA
stabilizer

Metal-free

Midfoot stabilizer

Steel
Composite
AS-System

AS-System

S

C-Zone PRO

jaargetijden, met name
ook bij afwisselend gebruik
tussen binnen en buiten. Metal-free
FO
Uitstekende bescherming tegen
penetratie van bloed en andere
lichaamsvloeistoffen. Betere
bescherming tegen chemicaliën
»»Kleur: zwart
Metal-free
»»Hoogte: 29 cm
FO
»»Zool: antistatischMetal-free
Composite

EVA premium

EVA premium

Midfoot stabilizer

Steel

Metal free

Midfoot stabilizer

Composite

Steel
Midfoot stabilizer

Metal free

NBR

EVA premium

C-Zone PRO

Midfoot
stabilizer
C-Zone
PRO

AS-System

FO

AS-System

Metal free

C-Zone PRO

FO

/

AS-System
Metal free

Maten: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

BRANDWEERLAARZEN HAIX
FIRE EAGLE VARIO

www.condorsafety.be »

M
Composite

M
Metal-free

Metal free

Steel
Composite
AS-System

Steel

Steel

Metal
free
Steel

Metal free
AS-System

Steel

AS-System

Steel

EVA premium
AS-System
Midfoot stabilizer
PU half shell

Midfoot stabilizer

NBR
Metal-free

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Wool

EV
PU half shell

Metal free

Metal free

BRANDWEERLAARZEN HAIX FIREMAN YELLOW
FO

FO

C-Zone PRO

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI
SRC - Typ F2A
»»Bovenmateriaal: Waterdicht leer,
hydrofoob, ademend (5,0 mg/
cm²/h), dikte 2,4 – 2,6 mm
»»Binnenvoering: Ademende
binnenvoering
»»Kleur: zwart
»»Hoogte: 30 cm
»»Zool: antistatisch

C-Zone PRO
Composite

C-Zone PRO

Composite

Metal free

BLH9

Metal-free

FO
Metal-free

Metal free

Metal-free
alle jaargetijden, met name
ook bij afwisselend gebruik
FO
tussen binnen en buiten. Metal-free
FO
Uitstekende bescherming tegen Metal-free
penetratie van bloed en andere
lichaamsvloeistoffen. Betere
Metal-free
bescherming tegen
chemicaliën
FO
FO
»»Kleur: zwart
Metal-free
Metal-free
»»Hoogte: 21 cm
FO
FO
Metal-free
»»Zool: antistatisch
Composite

AS-System
Steel

Steel

FO

BLH5

Steel
NBR
Composite

Maten: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

C-Zone PRO

EVA premium

AS-System

Midfoot stabilizer

FO

FO

PU half shell

C-Zone PRO
Steel
Composite
Composite

C-Zone PRO

Steel

NBR
AS-System

Midfoot stabilizer
Wool

PU h

Steel
Steel

Metal-free
Metal-free
Midfoot stabilizer
Composite

Steel

Composite

PU half shell
Steel

Midfoot stabilizer

Metal-free

Metal-free
Metal free

Metal free

Composite

Wool
Metalfree
free
Metal

AS-System
AS-System

FO
FO

Steel
AS-System

AS-System

EVA premium

NBR
C-ZonePRO
PRO
C-Zone

EVA premium

Metal-free

FO

FO

Metal free
C-Zone PRO

C-Zone PRO

Midfootstabilizer
stabilizer
Midfoot

Composite

Steel

Metal-free
Metal free

Steel
Steel

Composite

Steel

VEILIGHEIDSLAARZEN ACIFORT
FO

Metal free

Metal free
AS-System
Metal free

EVA premium

C-Zone PRO

AS-System
AS-System

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO
C-Zone PRO

AS-System

Composite

EVA premium
EVASteel
premium

Steel

Composite
Composite

Metal-free

Metal-free
PU half shell
NBR

Wool

Composite

Steel

Metal-free
PU half shell
PU half shell

AS-System
Metal
Steel free

Wool
C-Zone PRO

Composite

Metal free
AS-System
Metal free

FO
EVA premium

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO
NBR
Metal free

VEILIGHEIDSLAARZEN PUROFORT +
FO

Metal free

Metal-free
C-Zone PRO

»»Norm: EN345 S5

Composite

EVA premium
EVASteel
premium

Steel

FO

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO
C-Zone PRO

AS-System

free
EVAMetal
premium

Midfoot stabilizer
Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

Steel

Midfoot stabilizer

Composite

PU half shell

Metal free
Steel

Metal free

AS-System

KB1

KOUSEN BATA COOL MS2

PUMetal-fr
half shell

NBR
NBR
AS-System

Metal-free

FO

PU half shell
NBR

Wool

Composite

Steel

Steel
C-Zone
PRO
Steel

Metal-free
PU half shell
PU half shell

AS-System
Metal
Steel free

Wool
C-Zone PRO

FO

Wool
Wool

Midfoot stabilizer

EVA premium

PU half shell

C-ZoneNBR
PRO

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO

EVA premium

NBR

Steel

Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

FO

Midfoot stabilizer

PU half shell

C-Zone PRO

Wool

Steel

»»35% katoen + 25% polyester + 24% polyamide + 14% acryl + 1% elastaan + 1% Bekinox
»»ingebreide ventilatiekanalen voor een betere luchtcirculatie
»»antibacteriële vezel Amicor houdt voeten geurvrij
»»houdt voeten droog en koel.
Wool

KOUSEN BATA COOL MS3
»»78% polyester + 19% polyamide + 2% zilver + 1% elastaan
»»dé kousen die zorgen voor een optimale vochtafvoer, perfect te combineren met Goretex
veiligheidsschoenen
»»houdt voeten droog en warm
»»antibacteriële vezel met zilver houdt voeten geurvrij
»»badstof zool.

bestellen

Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

/

KB2

PU half shell

www.condorsafety.be »

Midfoot stabilizer

EVA premium
Midfoot
stabili

AS-System

FO
AS-System

Steel

EVA premium

Midfoot stabilizer
AS-System
AS-System

FO
»»stalen neus en stalen tussenzool
»»anatomisch gevormd
»»goede abrasie- en scheurweerstand
FO
»»vervaardigd uit geschuimd polyurethaan: 35% lichter dan PVC en rubber laarzen
»»flexibel, sterk en tegelijk soepel, ook in lage temperaturen
FO
Metal-free
»»goede thermische isolatie
»»slijtvast: gaat 2 tot 3 maal langer mee dan PVC- en rubberlaarzen
koudewerend,
»»zolen zijn vuillossend, schokabsorberend, slijtvast, gripvast,
Metal-free
anti-statisch, olie- en vetbestendig.
Composite

Wool
Wool

AS-System

Steel
Steel

Maten: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Steel

Steel
Steel

FO
PU half shell

Metal-free
Metal-free
Composite

NBR
NBR

Steel

Midfoot stabilizer
Metal free

EVAMetal
premium
free

Midfoot stabilizer
Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

Composite

NBR

Metal-free

»»Norm: EN345 S5
FO
»»stalen neus en stalen tussenzool
FO
»»vervaardigd uit PVC en nitrilrubber
»»zolen zijn olie-, benzine- & zuurresistent, anti-statisch, anti-slip, schokabsorberend,
FO
slijtvast, gripvast en koudewerend tot -10°C.

VLP+
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Metal-free
Metal-free

Maten: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Voetbescherming » Shoenen »

VLA

Composite
Composite

Voetbescherming » Shoenen »
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KH1

Maten: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

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.

KH2

Maten: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

KOUSEN HAIX MULTIFUNCTIONAL LANG
»»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.

KH3

Maten: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

KOUSEN HAIX BUSINESS

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»40% polypropyleen + 40% merinowol + 18% polyamide + 2% elastaan
»»verbeterd comfort
»»de voeten blijven aangenaam koel en droog, zelfs bij een zware inspanning.

197

KW0.GRI

KOUSEN WOOLPOWER 200 GRIJS
»»50% Merino wol + 45% polyamide + 5%
elastaan
»»200g
»»zeer comfortabele werksok voor in
de zomer, ontworpen voor gebruik in
veiligheidsschoenen
»»door de uitgekiende samenstelling
ook bijzonder geschikt voor gebruik
in schoenen met een ademende

GoreTex® voering
»»kan gecombineerd worden met dikkere
sokken
»»houdt de voet warm en transporteert
vocht
»»kan gewassen worden op 60°C.

KW1.GRI

Maten: 36-39, 40-44, 45-48

KOUSEN WOOLPOWER 400 GRIJS
»»62% Merino wol + 33% polyamide + 5%
elastaan
»»400g
»»zeer comfortabele all-season
werksok, ontworpen voor gebruik in
veiligheidsschoenen
»»door de uitgekiende samenstelling
ook bijzonder geschikt voor gebruik
in schoenen met een ademende

KW2.GRI

Voetbescherming » Shoenen »

Maten: 36-39, 40-44, 45-48

GoreTex® voering
»»heerlijk warm en zacht
»»kan gewassen worden op 60°C.

Maten: 36-39, 40-44, 45-48

KOUSEN WOOLPOWER 600 GRIJS
»»60% Merino wol + 40% polyamide
»»600g
»»zeer comfortabele warme werksok,
ontworpen voor gebruik in
veiligheidsschoenen
»»door de uitgekiende samenstelling
ook bijzonder geschikt voor gebruik
in schoenen met een ademende
GoreTex® voering

KW3.GRI

»»heerlijk warm en zacht
»»kan gewassen worden op 60°C.

Maten: 36-39, 40-44, 45-48

KOUSEN WOOLPOWER LINER CLASSIC GRIJS

KOUSEN WOOLPOWER SKILLED LINER CLASSIC
GRIJS

/

Maten: 36-39, 40-44, 45-48

»»55% Merino wol + 43% polyamide + 2%
elastaan
»»een half-hoge dunne technische kous
met vlakke naden
»»mesh inzetstukken
»»sluit perfect aan rond de voet, voorkomt
het risico op blaren en zorgt voor extra

www.condorsafety.be »

KW4.GRI

bestellen

»»60% Merino wol + 35% polyamide + 5%
elastaan
»»dunne kous voor alledaags gebruik
»»kan gewassen worden op 60°C.

steun en ventilatie waar nodig
»»kan gewassen worden op 60°C.

VERLICHTING
›››››››››››››››››››››

NORMEN

››››››››››
IS MIJN ZAKLANTAARN
CONFORM DE ATEXNORMERING?
››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Om te voldoen aan de specifieke eisen van de Atex richtlijn 2014/34/EU, zijn de Peli lampen uitgebreid getest om u er van te
verzekeren dat er geen gevaar is op ontsteking bij het werken in explosiegevaarlijke locaties. Tijdens de proeven in de gekeurde
laboratoria, zijn de lampen eveneens getest om met 100% zekerheid veilig te zijn na serieuze impact van krachten, valtesten,
blootstelling aan ernstige omgevingsfactoren en bieden ze een weerstand van IP54 tegen water- en stofindringing. De lange
levensduur en veiligheid zijn verzekerd door hun specifieke ontwerp. Iedere lamp die Atex gecertifieerd is, heeft een geprinte
code op zijn omhulsel. Deze code adviseert de gebruiker in welke zone hij de lamp kan gebruiken zonder gevaar op explosie.
RICHTLIJNEN VOOR ELEKTRICITEIT IN GEVAARLIJKE OMGEVINGEN
SUBSTANTIE

KLASSE 1

KLASSE 2

KLASSE 3

SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

Ontvlambare gassen,
dampen en vloeistoffen
(acetyleen, waterstof,
ethyleen, propaan)

Explosief stof
(metalen (enkel Div. 1),
steenkool, graan)

Ontbrandbare vezels en
rondvliegende deeltjes
(gemalen magnesium)

»»Olieraffinaderij
»»Opslagplaats voor verven
»»Olieplatform
»»Spuitcabine

EUROPESE CLASSIFICATIE

+

Zone 0
(gevaar verzekerd)
Zone 1
(gevaar waarschijnlijk)
Zone 2
(gevaar weinig waarschijnlijk)
Zone 20
(gevaar verzekerd)

»»Koolmijnen
»»Graansilo’s
»»Wapenfabrieken
»»Hooiopslagfaciliteit

Zone 21
(gevaar waarschijnlijk)
Zone 22
(gevaar weinig waarschijnlijk)

»»Papierfabriek
»»Houtbewerkingsbedrijven
»»Textielfabriek
»»Ontkorrelen van katoen

-

Een lamp die Zone 0 gekeurd is, kan eveneens gebruikt worden in Zone 1 en 2. Het omgekeerde mag niet. De info in
bovenstaande tabel is enkel een leidraad. Contacteer ons voor het juiste advies omtrent uw specifieke toepassing.

Zonediagram

BENZINESTATION

SERVICE GARAGE

Zone 0
Zone 1

Zone 2
Ontvlambare vloeistoffen

-

L41

LAMP PELI 1975Z0 (ATEX ZONE 0) GEEL
»»Norm: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
»»lichtbron: Led
»»batterijen: 2 x AAA Alkaline
(meegeleverd)
»»lengte: 14,6cm
»»gewicht met batterijen: 54g
»»lichtsterkte (lumen): 117
»»autonomie: 2u15min
»»straalafstand: 24m

»»straalintensiteit: 141cd
»»waterbestendigheid: IPX4

Verlichting » Lampen »
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L21

LAMP PELI 3315Z0 (ATEX ZONE 0) GEEL
»»Norm: II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T130°C Da
»»lengte: 15,6cm
»»waterbestendigheid: IP67
»»lichtbron: LED
»»met draaglint.
»»batterijen: 3 x AA Alkaline (meegeleverd)
»»gewicht met batterijen: 176g
»»lichtsterkte (lumen): 138
»»autonomie: 19u
»»straalafstand: 146m
»»straalintensiteit: 5350cd

L34

LAMP PELI 3315RZ0 (ATEX ZONE 0) GEEL
»»Norm: II 1G Ex ia op is IIC TA Ga
»»lengte: 15,5cm
»»lichtbron: LED
»»herlaadbaar
»»oplaadtijd: 10u
»»continue batterijniveau-indicator
»»gewicht met batterijen: 176g
»»lichtsterkte (lumen): 132 (hoog) / 15
(laag)

»»autonomie: 5u (hoog) / 34u (laag)
»»straalafstand: 108m (hoog) / 35m (laag)
»»straalintensiteit: 2931cd (hoog) / 308cd
(laag)
»»waterbestendigheid: IP67
»»met draaglint
»»lichtmodus: hoog/laag/knipperlicht.

L35

LAMP PELI 3325Z0 (ATEX ZONE 0) GEEL
»»waterbestendigheid: IPX7
»»het fotoluminiscerende omhulsel maakt
de zaklamp lichtgevend in het donker
»»schakelaar op uiteinde lamp.

L31

»»Norm: II1G Ex ia op is IIC T4 Ga
»»lichtbron: LED
»»batterijen: 3 x AA Alkaline (meegeleverd)
»»lengte: 18,9cm
»»gewicht met batterijen: 272g
»»lichtsterkte (lumen): 329
»»autonomie: 6u
»»straalafstand: 133m
»»straalintensiteit: 4425cd

»» waterbestendigheid: IPX8
»»verlichting mogelijk dichtbij en op
afstand
»»beide zijn apart of samen in te
schakelen
»»de scharnierende lichtkop, de
geïntegreerde clip en de magneet
zorgen voor een handsfree gebruik.

www.condorsafety.be »
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LAMP PELI 3415Z0 (ATEX ZONE 0) GEEL

bestellen

»»Norm: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
»»lichtbron: LED
»»batterijen: 3 x AA Alkaline (meegeleverd)
»»lengte: 15,7cm
»»gewicht met batterijen: 173g
»»lichtsterkte (lumen): 155
»»autonomie: 16u
»»straalafstand: 140m
»»straalintensiteit: 4926cd

Verlichting » Lampen »
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L23

LAMP PELI 9415Z0 (ATEX ZONE 0) GEEL
»»Lichtbron: LED
»»batterijen: 4 x D Ni-MH (meegeleverd)
»»laadtijd: 5u30min
»»lengte: 22,2cm
»»gewicht met batterijen: 1650g
»»lichtsterkte (lumen): 503 (hoog)
»»202 (laag)
»»autonomie: 4u 30min (hoog) / 11u (laag)
»»straalafstand: 392m (hoog) / 234m (laag)
»»straalintensiteit: 32767cd (hoog) / 13747cd (laag)
»»waterbestendigheid: IPX4
»»120° draaiende kop, indicator voor batterijstatus en schakelaar voor 2 modi
(hoog, laag)
»»geleverd met lader.

L36

LAMP PELI 2360
»»Lengte: 15,7cm
»»lichtbron: LED
»»2 x AA Alkaline batterijen (meegeleverd)
»»continue batterijniveau-indicator
»»gewicht met batterijen: 153g
»»lichtsterkte (lumen): 375 (hoog) / 29 (laag)
»»autonomie: 2u30min (hoog) / 13u (laag)
»»straalafstand: 192m (hoog) / 53m (laag)
»»straalintensiteit: 9187cd (hoog) / 705cd (laag)
»»waterbestendigheid: IPX8
»»3 lichtmodussen: hoog / knipperlicht / laag
»»de gebruiker kan kiezen tussen 4 voorgeprogrameerde modussen.

L37

www.condorsafety.be »
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bestellen

LAMP PELI 7600
»»Lengte: 15,7cm
»»lichtbron: LED
»»oplaadbare lithium-ion batterij
»»continue batterijniveau-indicator
»»oplaadtijd: 5u
»»gewicht met batterijen: 196g
»»lichtsterkte (lumen): 944 (hoog) / 479 (medium) / 37 (laag)
»»autonomie: 3u15min (hoog) / 4u30min (medium) / 29u (laag)
»»straalafstand: 229m (hoog) / 157m (medium) / 44m (laag)
»»straalintensiteit: 12693cd (hoog) / 6172cd (medium) / 480cd (laag)
»»waterbestendigheid: IPX8
»» 4 lichtmodussen: hoog / knipperlicht / medium / laag

LAMP PELI 8060
»»Lichtbron: LED
»»batterijen: 4 x C NiMH (meegeleverd)
»»laadtijd: 4u30min
»»lengte: 32,2cm
»»gewicht met batterijen: 658g
»»lichtsterkte (lumen): 803 (hoog) / 447 (medium) / 25 (laag)
»»autonomie: 2u30min (hoog) / 4u (medium) / 69u (laag)
»»straalafstand: 359m (hoog) / 265m (medium) / 62m (laag)
»»straalintensiteit: 32252cd (hoog) / 17492cd (medium) / 958cd (laag)
»»waterbestendigheid: IPX4.

Verlichting » Lampen »
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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: 8u45min (hoog), 190u (laag)
»»straalafstand: 240m (hoog), 81m (laag)
»»straalintensiteit: 14500cd (hoog), 1649cd (laag)
»»waterbestendigheid: IPX7
»»het fotoluminiscerende omhulsel maakt de zaklamp lichtgevend in het donker
»»knipperlicht-modus.

L6

/
www.condorsafety.be »

»»Lichtbron: LED
»»batterijen: 4 x D Ni-MH (meegeleverd)
»»laadtijd: 8u
»»lengte: 22,2cm
»»gewicht met batterijen: 1267g
»»lichtsterkte (lumen): 1203 (hoog) / 553 (laag)
»»autonomie: 4u30min (hoog) / 10u30min (laag)
»»straalafstand: 430m (hoog) / 287m (laag)
»»straalintensiteit: 46328cd (hoog) / 20616cd (laag)
»»waterbestendigheid: IPX4
»»120° draaiende kop, indicator voor batterijstatus en schakelaar voor 3 modi
(Hoog, Laag, Knipperend)
»»geleverd met lader.

bestellen

LAMP PELI 9410L LED GEEL

Verlichting » Lampen »
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HLP17

HOOFDLAMP PETZL PIXA 1 (ATEX ZONE 2/22) E78AHB
»»Norm: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
»»robuste hoofdlamp: uitstekende weerstand tegen vallen (2m), schokken en verplettering
(80kg)
»»2 verlichtingsniveaus: verlichting op 10m gedurende 16u (20 lum) + verlichting op 15m
gedurende 3,5u (60 lum)
»»oriënteerbare lichtbron
»»comfortabele en regelbare hoofdband
»»waterdicht op -1m gedurende 30min, IP 67
»»2 AA batterijen meegeleverd
»»160g.

HLP18

HOOFDLAMP PETZL PIXA 2 (ATEX ZONE 2/22) E78BHB
»»Norm: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4 -robuste hoofdlamp: uitstekende weerstand tegen vallen
(2m), schokken en verplettering (80kg)
»»2 verlichtingsniveaus: verlichting op 25m gedurende 26u (20 lum) + verlichting op 55m
gedurende 3,5u (80 lum)
»»oriënteerbare lichtbron- comfortabele en regelbare hoofdband
»»waterdicht op -1m gedurende 30min, IP 67
»»2 AA batterijen meegeleverd
»»160g.

HLP19

www.condorsafety.be »
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bestellen

HOOFDLAMP PETZL PIXA 3 (ATEX ZONE 2/22)
E78CHB2
»»Norm: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
»»robuste hoofdlamp: uitstekende weerstand tegen vallen (2m), schokken en verplettering
(80kg)
»»3 verlichtingsniveaus: verlichting op 15m gedurende 26u (20 lum) + verlichting op 45m
gedurende 6,5u (60 lum) + verlichting op 90m gedurende 3,5u (100 lum)
»»oriënteerbare lichtbron
»»comfortabele en regelbare hoofdband
»»waterdicht op -1m gedurende 30min, IP 67
»»2 AA batterijen meegeleverd
»»160g.

AKP2

ADAPTOR KIT VOOR HOOFDLAMP PETZL PIXADAPT
»»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.

HLP20

HOOFDLAMP PETZL PIXA 3R E78CHR
»»Norm: Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4
»»robuste hoofdlamp: uitstekende weerstand tegen vallen (2m), schokken
en verplettering (80kg)
»»3 verlichtingsniveaus: verlichting op 15m gedurende 11,5u (20 lum)
+ verlichting op 45m gedurende 5u (55 lum) + verlichting op 90m
gedurende 3,5u (90 lum)
»»oriënteerbare lichtbron
»»comfortabele en regelbare hoofdband
»»waterdicht op -1m gedurende 30min. (IP 67)
»»geleverd met de geïntegreerde herlaadbare lithium-ion polymeer batterij
»»145g.

HLP21

HOOFDLAMP PETZL PIXA Z1 (ATEX ZONE
1/21) E78DHB 2
»»Norm: II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db
»»robuste hoofdlamp: uitstekende weerstand tegen vallen (2m), schokken
en verplettering (80kg)
»»3 verlichtingsniveaus: verlichting op 15m gedurende 56u (30 lum)
+ verlichting op 50m gedurende 23u (70 lum) + verlichting op 95m
gedurende 16u (100 lum)
»»oriënteerbare lichtbron
»»comfortabele en regelbare hoofdband
»»waterdicht op -1m gedurende 30min. (IP 67)
»»geleverd met 2 AA batterijen
»»160g.
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HLP25
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HOOFDLAMP PETZL DUO Z1 (ATEX ZONE 1/21)
E80BHR
»»Een maximale lichtsterkte van 360 lumen in BOOST modus met een herlaadbare batterij
»»deze lamp met multilichtbundel biedt 4 verlichtingsmodi zodat u hem aan elke situatie kunt
aanpassen: binnen handbereik, nabij, verplaatsingen en zicht veraf
»»dankzij de FACE2FACE antiverblindingsfunctie kunnen teamleden met de DUO Z1 lamp in
elkaars gezichtsveld werken zonder elkaar te verblinden
»»u kunt hem met de meegeleverde plaatjes op de PETZL helm bevestigen.

HLP26

HOOFDLAMP PETZL DUO Z2 (ATEX ZONE 2/22)
E80AHB
»»Krachtige hoofdlamp haalt 430 lumen in BOOST modus, op batterijen
»»deze lamp met multilichtbundel biedt 4 verlichtingsmodi zodat u hem aan elke situatie kunt
aanpassen: binnen handbereik, nabij, verplaatsingen en zicht veraf
»»dankzij de FACE2FACE antiverblindingsfunctie kunnen teamleden met de DUO Z2 lamp in
elkaars gezichtsveld werken zonder elkaar te verblinden
»»u kunt hem met de meegeleverde plaatjes op de PETZL helm bevestigen.

HLP24

HOOFDLAMP PETZL DUO S E80CHR
»»Herlaadbare ultrakrachtige hoofdlamp
»»haalt 1100 lumen in BOOST modus, en is hiermee de krachtigste herlaadbare hoofdlamp
van Petzl
»»biedt vijf verlichtingsmodi zodat u hem aan elke situatie kunt aanpassen: binnen handbereik,
nabij, verplaatsingen, snelle verplaatsingen en zicht veraf
»»dankzij de FACE2FACE antiverblindingsfunctie kunnen teamleden met de DUO S lamp in
elkaars gezichtsveld werken zonder elkaar te verblinden.

Met

Zonder

FACE 2 FACE

FACE 2 FACE

www.condorsafety.be »
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Efficiënt en comfort tijdens teamwerk

De FACE2FACE functie vermijdt dat u andere mensen
verblindt. De functie activeert een sensor die andere
DUO lampen binnen een straal van 8 meter opspoort
en de verlichting automatisch vermindert wanneer de
lampen in elkaars gezichtsveld komen. De lamp schakelt
opnieuw over op de oorspronkelijke lichtsterkte, zodra de
andere lamp weer uit het gezichtsveld verdwenen is.

HLP25

CERTIFICATIE

CONSTANT
LICHTING

CE,
ATEX:
Zone1/21

VERLICHTINGSMODI

Werken binnen handbereik

70 lm

20 m

23 u

Dichtbij

170 lm

35 m

12 u

Verplaatsing

300 lm

90 m

7u

Verreikend zicht

140 lm

100 m

17 u

BOOST modus

360 lm

115 m

-

Reserve

HLP26

CE,
ATEX:
Zone2/22

CE

50 lm

17 m

15,5 u

Dichtbij

120 lm

30 m

6,75 u

Verplaatsing

220 lm

80 m

2u

Verreikend zicht

180 lm

120 m

2,75 u

BOOST modus

430 lm

115 m

-

360 g

10 lm gedurende 1 u

Werken binnen handbereik

80 lm

20 m

23 u

Dichtbij

180 lm

35 m

12,5 u

Verplaatsing

330 lm

70 m

6u

Snelle Verplaatsing

700 lm

160 m

3,5 u

Verreikend zicht

450 lm

190 m

4,5 u

BOOST modus

1100 lm

200 m

-

Reserve

370 g

10 lm gedurende 1,5 u

Werken binnen handbereik

Reserve

HLP24

MAX
MAX
MAX
BRIGHTNESS DISTANCE AUTONOMY

20 lm gedurende 45 min

Langdurig gegarandeerde verlichting

CONSTANT
LICHTING

Dankzij de CONSTANT LIGHTING technologie blijft de verlichting ook stabiel naarmate
de (niet-) herlaadbare batterijen opgebruikt worden. Wanneer de (niet-) herlaadbare
batterijen bijna leeg zijn, schakelt de lamp automatisch over op de reservemodus met
een zwakke lichtsterkte om de verlichtingsprestaties te verlengen.

www.condorsafety.be »
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Certificaties enkel gegarandeerd met alkalinebatterijen

370 g

bestellen
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L1.GE

LAMP PELI 9430C LED GEEL
»»Conform RoHS
»»lichtbron: 6 x High Flux Leds
»»lichtbundel: 125°
»»batterij: 12V herlaadbare batterij
»»lichtsterkte (lumen): 1500 (laag) / 3000 (hoog)
»»autonomie: 15u (laag) / 8u (hoog)
»»afmetingen: 20 x 40 x 23cm
»»hoogte van uitgeschoven mast: 82cm
»»gewicht: 10,27kg
»»zijn compacte afmetingen en uitschuifbare mast met 360° draaibare lampkop
zorgen voor een optimaal gebruik in kleinere ruimtes
»»geleverd met 230V lader.

L24.GE

LAMP PELI 9490 LED GEEL
»»Conform RoHS
»»lichtbron: 10 x High Flux Leds
»»lichtbundel: 125°
»»batterij: 12V herlaadbare batterij
»»lichtsterkte (lumen): 6000 (hoog)
»»autonomie: 24u (laag) / 12u (midden) / 3u30min (hoog)
»»afmetingen: 50,8 x 16,5 x 28,6cm
»»hoogte mast: 182,8cm
»»gewicht: 14,51kg
»»autonome lamp
»»herlaadbare en verwisselbare batterij
»»onderhoudsvrije lichtbron op basis van LED-technologie met een verwachte
levensduur van 50.000 uren
»»uitschuifbare mast
»»draaibare lampkop met Bluetooth-technologie.

L2
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LAMP PELI 9460C LED GEEL
»»Conform RoHS
»»lichtbron: 2 x 10 High Flux Leds
»»lichtbundel: 120°
»»batterij: 12V herlaadbare batterij
»»lichtsterkte (lumen): 2000 (laag), 12000 (hoog)
»»autonomie: 24u (laag) / 3u (hoog)
»»afmetingen: 59.1 x 35,6 x 23,5cm
»»hoogte van uitgeschoven mast: 201,9cm
»»gewicht: 27,7kg
»»makkelijk te transporteren dankzij de uitschuifbare handgreep en robuuste
wielen
»»geleverd met 230V lader.

L15
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»»Norm: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
»»lichtbron: 10 x High Flux Leds
»»lichtbundel: 125°
»»batterij: 10.8V herlaadbare batterij
»»lichtsterkte (lumen): 800 (laag) / 1600 (hoog)
»»autonomie: 10u (laag) / 5u (hoog)
»»afmetingen: 20 x 39 x 23cm
»»hoogte van uitgeschoven mast: 80cm
»»gewicht: 7,3g
»»dezelfde eigenschappen als de Peli 9430C, maar deze lamp is gecertificeerd
voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimtes, Atex zone 0.

Verlichting » Lampen »

LAMP PELI 9455 LED (ATEX ZONE 0)

Een gevaarlijke zone werd nog nooit zo
helder verlicht

Opgeladen voor een volledige werkshift

70°

125°

TorchP

eli™ 9455Z0 RALS

Dankzij de NiMH batterij, kan de Peli 9455Z0 RALS 10 uur
licht geven. 30 minuten voordat de batterij dient herladen te
worden, krijg je via een knipperlicht een waarschuwing.

om 1600 lumen te geven, en zo een zuiver en helder licht te
produceren in explosiegevaarlijke omgevingen.

Zie ieder hoekje en gaatje

Past zich aan aan uw werk

De lichtbundel van de Peli 9455Z0 RALS is 125° breed. De
meeste standaard zaklampen hebben een veel smallere
lichtbundel. Met een lichtbundel van 125° kan je de volledige
werkplaats verlichten. Zo is de uit te voeren taak verlicht
maar ook eventuele gevaren in de omgeving en is er een
betere inschatting van het te verrichten werk.

Compromisloze lichtsterkte

Explosiegevaarlijke omgevingen, we zorgen
voor uw veiligheid.
Het gebruik van lampen kan ofwel door de warmte van de
lampkop of door de ontstekingsschakelaar voor een vonk
zorgen in een explosiegevaarlijke omgeving. De oplossing
wordt geboden door het vasthouden of reduceren van de
warmte en de schakelaar in een luchtdicht omhulsel in te
bouwen.

ZONE 2

Zone 0/1

Waarbij vluchtige stoffen kunnen aanwezig zijn, de hele tijd of een deel van de tijd,
onder normale werkomstandigheden
ZONE 0/1
Beslote ruimtes

Zone 2

Waarbij vluchtige stoffen waarschijnlijk niet aanwezig zijn onder normale
werkomstandigheden

www.condorsafety.be »
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De meeste Atex gekeurde lampen hebben een vrij lage
lichtsterkte om zo de warmteproductie van de lampkop te
minimaliseren. Dit resulteert in onvoldoende licht en een
onveilige werksituatie. De Peli 9455Z0 is sterk op alle fronten. De Peli ingenieurs ontwikkelden de Peli 9455Z0 RALS

Van besloten ruimtes tot smalle mangaten, niets weerhoudt
deze lamp om uw werkruimte te verlichten. Je hebt volledige controle over de te verlichten omgeving dankzij de uitschuifbare mast (tot 80cm) en de 360° roterende lampkop.

bestellen

Nu kan je een mobiele schijnwerper meenemen naar om
het even welke explosiegevaarlijke omgeving op aarde. De
Peli 9455Z0 RALS is onze eerste Atex Zone 0 gekeurde
schijnwerper. Hij laat je toe te werken in omgevingen waar
ontvlambare gassen, dampen en vloeistoffen aanwezig zijn.
Met slecht een gewicht van 7,3kg en een volledig inklapbare
mast, is deze lamp eenvoudig mee te nemen en op te zetten
voor om het even welke taak.

LLU1

LAMP LUMAPHORE 400XL
»»Lichtsterkte : 47280 lumen
»»beschermingsgraad IP65
»»8 LED-modules + 4 COBS
»»belichte oppervlakte: 2400m²
»»vermogen: 360W
»»spanning: 230V
»»kabel van 7m
»»verpakt in een flight case
»»afmetingen Lumaphore: 910x225mm
»»gewicht Lumaphore: 6,5 kg
»»gewicht Lumaphore + flight case: 9 kg
»»voordeel van het XL-gamma: toevoeging van LEDs om de directe
verlichting op de grond te verbeteren met behoud van een verlichting
van 360°.

DPLLU1

DRIEPOOT VOOR LAMP LUMAPHORE
400XL
»»max. hoogte: 396cm
»»lengte tijdens transport: 168cm
»»telescopisch verstelbaar, handmatig
»»elektro gegalvaniseerd
»»gewicht: 13,6kg
»»Ø op de grond: 154cm..

LLU2

LAMP LUMAPHORE 1000XL
»»Lichtsterkte: 129000 lumen
»»beschermingsgraad IP54
»»24 LED-modules + 8 COBS
»»belichte oppervlakte: 4000m²
»»vermogen: 984W
»»spanning: 230V
»»kabel van 10m
»»verpakt in een flight case
»»afmetingen Lumaphore: 930x400mm
»»gewicht Lumaphore: 16kg
»»voordeel van het XL-gamma : toevoeging van LEDs om de directe
verlichting op de grond te verbeteren met behoud van een verlichting
van 360°.

DPLLU2

DRIEPOOT VOOR LAMP LUMAPHORE
1000XL
»»max. hoogte: 510cm
»»lengte tijdens transport: 165cm
»»telescopisch verstelbaar, met lier
»»zwart, teflonverf op schuivende onderdelen
»»gewicht: 25kg
»»Ø op de grond: 174cm.

www.condorsafety.be »
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Toepassingen

SIGA PBI PLUS 5
PBI® Gold | PROmarble
Extreme heat performance
protection and best grip

Product technology
GORE-TEX + Gore Grip
waterproof and breathable

Patented fire resistant
protectors against heat
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HANDBESCHERMING
››››››››››››››››››››››››››››››››

NORMEN

››››››››››

EN 388:2016 -bescherming tegen mechanische gevaren
De cijfers in de tabel voor EN-norm geven de resultaten aan die voor elke test zijn verkregen. De
testresultaten worden gegeven in de vorm van een zes cijferige code. Het hoogste cijfer is het beste
resultaat. Schuurweerstand (0-4), Snijweerstand - CCUP test (0-5), Scheurweerstand (0-4), Prikweerstand
(0-4), Snijweerstand nieuwe test ISO 13997 (A-F), Weerstand tegen impact (Pof x): geslaagd of nietgeslaagd.
TEST / PRESTATIENIVEAU
abcdef

0

1

a. Schuurweerstand
(omwentelingen)

< 100

100

500 2000 8000

-

b. Snijweerstand (factor)

< 1,2

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

c. Scheurweerstand (newton)

< 10

10

25

50

75

-

d. Prikweerstand (newton)

< 20

20

60

100

150

-

TEST / PERFORMANCE LEVEL

<A

B

C

D

E

F

e. Snijweerstand nieuwe test
(newton)

<2

5

10

15

22

30

f. Weerstand tegen impact (5J)

2

3

4

5

P of X: geslaagd of niet-geslaagd

EN 388: 2016: Wat is er veranderd en waarom?
Samenvatting van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van EN388: 2003
»»Slijtage: een nieuw schuurpapier zal worden gebruikt voor het testen
»»Snijden: nieuwe norm EN ISO 13997, ook bekend als TDM-100 testmethode. De resultaten van de snijtest
worden gerangschikt van A tot en met F voor een snijbestendige handschoen.
»»Impact: nieuwe testmethode (P=pass, voor zones met bescherming tegen impact)
»»Een nieuwe markering met 6 prestatieniveaus

Waarom een nieuwe snijtestmethode
De Coup-test gaf problemen bij het testen van materialen zoals hoogwaardige stoffen op basis van
glasvezel- of roestvrijstalen materialen, die allemaal een bot makend effect hebben op het mes.
Daardoor kan de test een onnauwkeurig resultaat geven, wat een niveau van snijbescherming oplevert
dat misleidend is als een indicatief teken van de werkelijke snijweerstand van het weefsel. De TDM-100
testmethode is ontworpen om situaties in het echte leven beter te simuleren, zoals een toevallige knip of
snede.
Voor materialen met een bot snijblad, zal de nieuwe EN388: 2016 een EN ISO13997-score aangeven: van
niveau A tot niveau F

EN 374› Bescherming tegen chemicaliën en/of micro-organismen
Het pictogram voor chemisch bestendige handschoenen moet gepaard gaan met een code van minstens
3 letters. Deze verwijzen naar de codeletters voor 3 chemicaliën (uit een lijst van 12 gedefinieerde
standaardchemicaliën - zie onderstaande tabel), waarvoor een doorbraaktijd van minstens 30 minuten
werd bereikt.

CODE CHEMISCHE STOF CAS - NUMMER

ABC

CATEGORIE

A

Methanol

67-56-1

Primaire alcohol

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-08

Nitrilsamenstelling

D

Dichloormethaan

75-09-2

Gechloreerde paraffine

E

Koolstofsulfide

75-15-0

Zwavel met organische stoffen

F

Tolueen

108-88-3

Aromatische koolwaterstof

G

Diëthylamine

109-89-7

Amine

H

Tetrahydrofuraan

109-99-9

Heterocyclische en ethersamesntaelling

I

Ethylacetaat

141-78-6

Ester

J

n-Heptaan

142-85-5

Verzadigde koolwaterstof

K

Natriumhydroxide
40%

1310-73-2

Anorganische base

L

Zwavelzuur 96%

7664-93-9

Anorganisch mineraal zuur

Handbescherming » Handschoenen »
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EN 511› Bescherming tegen koude
Hier wordt gemeten hoe het materiaal in de handschoen de koude geleidt en wat het
isolatievermogen van het materiaal is (bij contact). Het laatste cijfer bij het pictogram geeft aan
of er na 30 minuten sprake is van waterindringing. Bij het pictogram staat een code die uit drie
cijfers bestaat.
»»het eerste cijfer geeft de weerstand tegen geleidelijk binnendringende koude aan (prestatieniveau 0-4)
»»het tweede cijfer toont de weerstand bij direct contact met een koud voorwerp (prestatieniveau 0-4). Des te
hoger het prestatieniveau, des te beter de isolerende eigenschappen.
»»het derde cijfer geeft de weerstand tegen waterindringing aan (prestatieniveau 0 of 1)
0 = waterindringing na 30 min / 1 = geen waterindringing na 30 min

/
www.condorsafety.be »

Deze norm beschrijft hoe handschoenen gevormd moeten zijn om de hand en pols te
beschermen bij lassen en soortgelijke werkzaamheden en is een combinatie van de
testen in EN 388 en EN 407. Lashandschoenen moeten o.a. bescherming bieden tegen
spatten gesmolten metaal, korte blootstelling aan open vuur, stralingshitte en contacthitte. Daarnaast
moeten lashandschoenen beschermen tegen mechanische risico’s. Men beoordeelt de handschoenen ook
op hun uitvoering en doel, waarbij:
»»Type A staat voor handschoenen met een iets hogere bescherming tegen hitte, die daardoor iets minder
flexibel en soepel zijn.
»»Type B staat voor handschoenen met een iets lagere bescherming tegen hitte, die daardoor flexibeler en
soepeler zijn.

bestellen

EN 12477› Lashandschoenen

Handbescherming » Handschoenen »

218

TECHNOLOGIE

WONDER GRIP TECHNOLOGIE TM
ONZE UNIEKE AFWERKINGSTECHNIEK, CREËERT EEN SPONSEFFECT OP DE
COATING. DEZE TECHNIEK CREËRT DUIZENDEN KLEINE ONEFFENHEDEN,
VERGELIJKBAAR MET DE ZUIGNAPPEN VAN EEN OCTOPUS. DEZE MICRO
ONEFFENHEDEN VERSPREIDEN DE VLOEISTOFFEN ZOALS WATER EN OLIE,
WEG VAN HET CONTACTOPPERVLAK, ZODAT ER EEN VEEL BETERE EN
GECONTROLEERDE GRIP MOGELIJK IS.

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
STANDAARD HANDSCHOENEN
Grip oppervlak

WONDER GRIP HANDSCHOENEN

Wrijvingscoëfficiënt

Gerimpelde
Latex (finish)

Grip oppervlak
Latex
Liner

Wonder Grip Latex

Gerimpelde Latex (finish)
Effen nitril
(finish)

Nitril
Liner

+ 58% Wrijvingscoëfficiënt

+ 36% Wrijvingscoëfficiënt

Soepele Latex handschoenen

Oliebestendige en Slijtvaste
Nitril handschoenen

Latex
Liner

Wonder Grip Latex

Wonder Grip Nitril

Nitril
Liner

Effen nitril (finish)

»»Ergonomische en voorgevormde handschoenen: Onze
handschoenen zijn vervaardigd met behulp van onze Thermoset Pre-Curved Design Technology (TPDT). Elke handschoen
is gecoat op een ergonomische vorm en reproduceert de
natuurlijke vorm van een hand in rust. De handschoenen
worden vervolgens driemaal op de mal gewassen en gedroogd
om de best mogelijke pasvorm te garanderen. Het resultaat
is dat over het algemeen de vermoeidheid van de hand
wordt verminderd, met name wanneer de Wonder Griphandschoenen worden vergeleken met handschoenen van
concurrenten die handschoenen maken in een vlakke vorm.

www.condorsafety.be »
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Is een zeer resistente polyethyleen vezel met uitstekende
anti-slijtage eigenschappen. Deze vezel is ook ideaal
voor het maken van handschoenen met een zachte en
comfortabele textuur. Er wordt geen oplosmiddel gebruikt
bij de vervaardiging van deze vezel, die daarom hygiënischer
en gezonder is in gebruik dan andere polyethyleenvezels.

REACH
We verklaren dat alle grondstoffen die worden
gebruikt bij de productie van onze producten
voldoen aan de richtlijnen van de Europese Unie
voor de “regulering van chemicaliën en hun veilig
gebruik”, bekend als REACH (EU_richtlijn EC 1907
/ 2006). REACH staat voor Registratie, Evaluatie,
Autorisatie en Beperkingen van Chemische Stoffen.
Het hoofddoel van de richtlijn is het optimale niveau
van bescherming en veiligheid te bieden aan de
mens en zijn omgeving.

»»Lagere manchetten versus
industrie standaarden:
Daardoor blijven de
handschoenen perfect om
de pols zitten, voor extra
veiligheid en comfort

TSUNOOGA-vezel heeft ook specifieke eigenschappen
zoals een hoge thermische geleidbaarheid, vaardoor ze de
lichaamswarmte kan absorberen en verspreiden. Door het
gebruik van TSUNOOGA-vezels geven de handschoenen
een koeler gevoel op de huid.

Öeko-tex ®
Bij Wonder Grip streven we ernaar onze klanten
meerwaarde te bieden. Een van de belangrijkste
redenen waarom we om deze certificering hebben
gevraagd, is om onze klanten te laten zien dat Wonder
Grip anders is dan concurrenten die nog steeds giftige
oplosmiddelen gebruiken. Deze oplosmiddelen zijn niet
alleen gevaarlijk voor de arbeiders die ze produceren of
voor de dragers van onze handschoenen, maar dragen
ook bij aan de vervuiling van het milieu.
Registratie Wonder Grip No. 17.HCN.14623

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-500 FLEX
»»Norm: EN388 4131X
»»gebreide liner in nylon
»»naadloos
»»enkelvoudige nitrilcoating op de palm
»»een handschoen van hoge kwaliteit
voor algemeen gebruik
»»ontworpen om optimale grip en comfort
te bieden bij taken zoals assemblage
van onderdelen en magazijnwerk
»»zeer goed prestatie in zowel droge als
olieachtige omstandigheden.

HSWG4

Maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-555 DUO
»»Norm: EN388 4121X
»»naadloos
»»enkelvoudige nitrilcoating op de palm
»»dubbele gebreide innovatieve liner in
nylon
»»een nylon manchet ondersteunt de pols
en de hand tot aan de kneukels, om een
perfecte fit te garanderen
»»ter hoogte van de vingers en kneukels

HSWG5

biedt de liner in microvezel een
uitstekende vingergevoeligheid en een
ongeëvenaard comfort voor het lang
behouden van frisse handen.

Handbescherming » Handschoenen »

HSWG3
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Maten: 7, 8, 9, 10, 11

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-310
COMFORT
»»Norm: EN388 2131
»»naadloos
»»dubbele latexcoating op de palm
»»nylon gebreide liner, fluogeel
»»biedt een hoog niveau van comfort en
vingergevoeligheid voor het uitvoeren
van precisietaken in een droge of natte
omgeving

HSWG18

»»de dubbele coating verbetert de
slijtvastheid voor een langere
levensduur.

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-333 ROCK &
STONE

HSWG2

»»combineert bescherming tegen koude en
contacthitte
»»goede grip
»»beschermt tegen enigszins scherpe
materialen
»»tijdens het ontwerp is rekening gehouden
met de natuurlijke vorm van de hand,
waardoor het draagcomfort zeer hoog is.
Maten: 7, 8, 9, 10, 11

»»Norm: EN388 2131
»»naadloos
»»gebreide liner in nylon
»»dubbele latex coating tot aan de pols
»»volledig waterdicht, om het comfort en
de grip te garanderen aan de gebruiker,
zelfs voor taken waar veel water aan te
pas komt
»»de dubbele latexcoating is zeer

flexibel, om een uitstekend niveau van
gevoeligheid en flexibiliteit te behouden.

www.condorsafety.be »
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HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-318 AQUA
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»»Norm: EN388 3242B + EN511 X1X +
EN407 X2XXXX
»»naadloos
»»dubbele latex coating op palm
»»liner in polyester & katoen
»»ideaal voor werkzaamheden waar
resistentie en vingergevoeligheid
belangrijk zijn

Handbescherming » Handschoenen »
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HST1

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN TROPIC
»»Norm: EN388 3122
»»nappaleder met blauwe katoenen rugzijde
»»goede vingergevoeligheid.

HSG14

Maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12

HANDSCHOENEN GUIDE 766
»»Norm: EN388 1121
»»dunne werkhandschoen in synthetisch leder
»»zeer ademend en voorzien van open manchet
»»synthetisch alternatief voor de lederen Tropic handschoenen.

HSG6

Maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12

HANDSCHOENEN GUIDE 54
»»Norm: EN388 2121
»»palm in geitenleder
»»rug in elastisch textiel
»»elastische polsmanchet met velcrosluiting
»»zeer goede pasvorm.

www.condorsafety.be »
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HSKF1

HANDSCHOENEN KEILER FIT
»»Norm: EN388 3124
»»nappaleder met blauwe rugzijde in nylon-spandex
»»versterkte handpalmen en duimen
»»zeer dun en soepel leder, voor een goed contactgevoel in de vingers
»»klittenbandsluiting aan pols.

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HSG31

221
Maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Handbescherming » Handschoenen »

HANDSCHOENEN GUIDE 26
»»Norm : EN388 2111X
»»werkhandschoen uitgevoerd in synthetisch leder
»»TPR versterkingen op de bovenhand
»»duurzame serino PU
»»gewatteerde handpalm
»»voorgevormde pasvorm.

HSG30

Maten: 8, 9, 10, 11, 12

HANDSCHOENEN GUIDE 5001
»»Norm : EN388 2121
»»zware werkhandschoenen in synthetisch leder
»»luchtig en fris
»»duurzaam
»»kneukelbescherming
»»nauw aansluitend.

2XA2

Maten: 8, 9, 10, 11, 12

/
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»»Norm: EN388 3122
»»100% geitenleder
»»nauwsluitend voor een goede grip
»»impact- en vibratieabsorberend rubber in de palm van de hand
»»luchtdoorlatend inzetstuk in polyamide/spandex aan de bovenzijde van de hand
voor een grotere soepelheid (96% polyamide en 4% spandex)
»»elastische manchet met klittenbandsluiting
»»bovenzijde in opvallend kleur voor een betere zichtbaarheid.

bestellen

HANDSCHOENEN SIP PROTECTION
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HSWG13

Maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-640 LITE CUT
»»Norm: EN388 4342
»»naadloos
»»enkelvoudige microfoam palmcoating
»»liner in high performance nylon en glasvezel
»»combineert de flexibiliteit, beweeglijkheid en grip
»»de ideale handschoen voor alle toepassingen die een intermediair niveau van
bescherming tegen snijrisico’s bieden, zowel in een droge omgeving als in natte en vettige
omstandigheden.

HSWG1

Maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-787 DEXCUT
»»Norm: EN388 4542D
»»naadloos
»»nitril coating op palm
»»HPPE, Tsunooga vezels en Spandex
»»een snijbeschermingsniveau 5 (EN388-2016), terwijl flexibiliteit en ademend vermogen hoog zijn
»»maakt gebruik van Tsunooga, de hoogwaardige vezel van Toyobo, om snijweerstand op een
hoog niveau te bieden met behoud van het comfort dat nodig is voor applicaties in droge of
olieachtige omstandigheden.

HSWG14

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-780 DEXCUT TM
»»Norm: EN388 4543D + EN511 X1X
»»naadloos
»»enkelvoudige nitril coating
»»liner in Aramide, Tsunooga en Spandex
»»biedt een dubbele weerstand: anti-koude (EN511 niveau 1) en bescherming tegen
snijrisico’s (EN388-2016) niveau 5
»»biedt een ongeëvenaard niveau van comfort: de nitrilcoating van deze handschoen is
speciaal ontwikkeld om flexibel te blijven, zelfs in zeer koude omstandigheden, tot -20°C,

www.condorsafety.be »

/

bestellen

HSWG15

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-718 DEXCUT
»»Norm: EN388 4543D
»»naadloos
»»drievoudige nitril coating
»»liner in Tsunooga, glasvezel en Spandex
»»combineert een EN388-2016 niveau 5 snijbescherming met uitstekende
slijtvastheidseigenschappen evenals een totale ondoordringbaarheid voor industriële en
vloeibare oliën.

HSG4

Maten: 8, 9, 10, 11, 12

HANDSCHOENEN GUIDE 6401 CPN

»»Norm: EN388 4534
»»in zacht kunstleder
»»biedt hoge bescherming tegen snijden en perforatie
»»extra PVC-versteviging in de handpalm voor een betere duurzaamheid
en grip
»»15 lagen Alycore in de handpalm
»»5 lagen Alycore aan de binnenkant de vingers, over de vingertoppen en
bovenaan de vingertoppen
»»in hogezichtbaarheidskleur
»»voorgevormde vingers
»»speciaal ontworpen voor grove werkzaamheden waarbij het risico op
snij- en prikwonden bestaat.

HSG5

Maten: 8, 9, 10, 11, 12

HANDSCHOENEN GUIDE 6502 CPN

»»Norm: EN388 4523
»»in zacht kunstleder
»»biedt hoge bescherming tegen snijden en perforatie
»»extra PVC-versteviging in de handpalm voor een betere duurzaamheid
en grip
»»voorgevormde vingers
»»8 lagen Alycore in de handpalm
»»4 lagen Alycore aan de binnenkant van de vingers, over de vingertoppen
en bovenaan de vingertoppen
»»2 lagen Alycore op de rug van de hand
»»impactdempende TPR-knokkelbescherming op de vingers en knokkels
voor een betere mechanische bescherming.

Handbescherming » Handschoenen »
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HSWG10

Maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-510 OIL
»»Norm: EN388 4121
»»naadloos
»»dubbele nitrilcoating
»»liner in nylon en spandex
»»zorgt voor een uitstekende bescherming
tegen olie: ze voorkomt doordringing en

geeft een hoger niveau van weerstand
tegen slijtage.

HSWG11

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-518W OIL PLUS
»»Norm: EN388 4121
»»naadloos
»»dubbele nitrilcoating
»»liner in nylon
»»zorgt voor een uitstekende grip voor
droge, vochtige en vette toepassingen

»»de dubbele nitrilcoating biedt
duurzaamheid en slijvastheid
»»de zijdezachte afwerking van de
coating zorgt voor een hoge mate van
vingergevoeligheid en flexibiliteit.

HSWG12

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-528W OIL
GUARD
»»Norm: EN388 4132
»»naadloos
»»drievoudige nitrilcoating
»»liner in nylon
»»deze handschoen biedt een
ongeëvenaard niveau van
scheurweerstand, terwijl hij perfect

bestand is tegen industriële en vloeibare
oliën
»»de lichtgewicht constructie en
zijdeachtige afwerking van de coating
stelt de gebruiker in staat om een hoge
mate van vingergevoeligheid en comfort
te behouden.

HSWG17

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP OP-600L
»»Norm: EN388 4121X + EN ISO 374-1 B
AJK + EN ISO 374-5
»»naadloos
»»driedubbele PVC coating
»»liner in katoen
»»beschermt tegen chemicaliën in droge,

vettige of natte omstandigheden
»»dankzij de ruwe afwerking op de
handpalm, is de grip zeer goed onder
alle omstandigheden
»»zeer olieresistent
»»lengte: 30cm.

HSG23

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

www.condorsafety.be »
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bestellen

HANDSCHOENEN GUIDE 4011
»»Norm: EN388 4101 + EN374 AJKL
»»chemisch bestendige handschoen
»»nitril coating
»»33cm lang
»»0,38mm dik

HSG24

»»gevlokte wollige voering
»»eveneens goedgekeurd voor de
voedingsindustrie.

HANDSCHOENEN GUIDE 4013
»»Norm: EN388 3131 + EN374 AKL
»»chemisch bestendige handschoen
»»in neopreen
»»33cm lang
»»0,35m dik
»»gevlokte wollige voering.

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

225
Maten: 8, 9, 10, 11, 12

LASHANDSCHOENEN GUIDE 275
»»Norm: EN388 3132 + EN407 413X4X
»»lashandschoen voor TIG en MIG lassen
»»handpalm in geitenleder
»»rug en manchet in splitleder
»»naden in Kevlar
»»lengte: 31cm.

HSG25

Maten: 8, 9, 10, 11

LASHANDSCHOENEN GUIDE 225

Handbescherming » Handschoenen »

HSG19

»»Norm: EN388 2111X + EN407 413X4X
»»lashandschoen voor TIG lassen
»»volledig in geitenleder
»»naden in Kevlar
»»lengte: 34cm.

HSG26

Maten: 8, 9, 10, 11

LASHANDSCHOENEN GUIDE 269
»»Norm: EN388 3122 + EN407 413X4X
»»lashandschoen voor MIG lassen
»»in rundssplitleder
»»naden in Kevlar
»»lengte: 34cm.

bestellen

»»Norm: EN388 3122 + EN407 413X4X
»»lashandschoen voor MIG lassen
»»in rundssplitleder
»»naden in Kevlar
»»lengte: 34cm.

/

LASHANDSCHOENEN GUIDE 480

Maten: 8, 10

www.condorsafety.be »
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HSWG6

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-320 THERMO
LITE
»»Norm: EN388 2131
»»naadloos
»»dubbele latex palmcoating
»»nylon gebreide liner, fluooranje
»»een extra niveau van isolatie tegen de kou, terwijl de spandex zorgt voor het behoud van
flexibiliteit, vingergevoeligheid en comfort.

HSWG7

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-380 THERMO
»»Norm: EN388 2231+ EN511 X1X
»»naadloos
»»dubbele latex palmcoating
»»geborstelde liner in Acryl om de handen perfect te beschermen tegen de koude, zelfs bij
vriestemperaturen
»»bijzonder soepel en heeft een zeer goede vingergevoeligheid.

HSWG8

Maten: 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-338 THERMO
PLUS
»»Norm: EN388 2231+ EN511 01X
»»naadloos
»»dubbele latex palmcoating
»»liner in Acryl en Spandex
»»waterdicht en gevoerd tegen de koude

www.condorsafety.be »
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bestellen

HSWG9

Maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-538 FREEZE FLEX
PLUS
»»Norm: EN388 4131X+ EN511 X2X
»»naadloos
»»dubbele nitrilcoating
»»liner in Acryl
»»de nieuwste innovatie van Wonder Grip voor koudebestendige handschoenen
»»biedt hoge bescherming tegen de koude (EN511 Niveau 2), houdt de handen warm tot -22°C
»»de revolutionaire nitrilcoating blijft flexibel en comfortabel, zelfs bij temperaturen onder nul,
terwijl de slijtvastheid hoog blijft.

227
Maten: 8, 9, 10, 11, 12

HANDSCHOENEN GUIDE 5148W
»»Norm: EN388 2221 + EN511 12X
»»gevoerde winterhandschoen met PU palm en een ademend waterproof membraan
»»rug in Hi-Viz Spandex
»»veiligheidsmanchet
»»fleece voering

HSG21

Maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12

HANDSCHOENEN GUIDE 775W

Handbescherming » Handschoenen »

HSG28

»»Norm: EN388 1121 + EN511 X2X
»»winterhandschoen met PU palm en polyester rug
»»fleece voering
»»wind en waterdicht membraan
»»goede grip
»»velcro sluiting.

HSG29

Maten: 8, 9, 10, 11

HANDSCHOENEN GUIDE 5151W
»»Norm: EN388 2221 + EN511 12X
»»winterhandschoen met fleece voering en PU palm
»»veiligheidsmanchet

bestellen

»»Norm: EN388 2121 + EN407 X1XXX
»»warmte isolerende handschoen
»»ademend, afvoer van vocht waardoor de handen droog blijven
»»kan zowel op zichzelf of als onderhandschoen gedragen worden.

/

HANDSCHOENEN GUIDE 715

Maten: 8, 10

www.condorsafety.be »
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BHE4

Maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

BRANDWEERHANDSCHOEN ESKA TRITON 5*
LANGE MANCHET
»»Norm: EN659:2003 + A1:2008 + EN388 4534
»»zeer goede vingergevoeligheid
»»ergonomische pasvorm
»»lange manchet in hittebestendig leder met hittebestendige velcrosluiting
»»vuurbestendig kneukelbescherming
»»buitenstof op handrug en handpalm: hittebestendig leder
»»binnenstof op handrug: 100% Kevlar
»»binnenstof op handpalm: Kevlar met staal-glasvezel en zilveren vezels
»»GORETEX membraan
»»beschikbaar met gebreide manchet in Kevlar (BHE4E)

BHE4E

BHE5

Maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

BRANDWEERHANDSCHOEN ESKA SUPER MARS
5* LANGE MANCHET
»»Norm: EN659:2003 + A1:2008 + EN388 4543
»»zeer goede vingergevoeligheid
»»ergonomische pasvorm
»»lange manchet in hittebestendig leder met hittebestendige velcrosluiting, 700g
»»buitenstof op handrug en handpalm: hittebestendig leder
»»binnenstof op handrug: 100% Kevlar
»»binnenstof op handpalm: Kevlar met staal-glasvezel en zilveren vezels
»»GORETEX membraan
»»beschikbaar met gebreide manchet in Kevlar (BHE5E)

BHE5E

BHE7

Maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

www.condorsafety.be »
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BRANDWEERHANDSCHOEN ESKA MARS 2
LANGE MANCHET
»»Norm: EN659:2003 + A1:2008 + EN388 4234
»»zeer goede vingergevoeligheid
»»ergonomische pasvorm
»»lange manchet in hittebestendig leder met hittebestendige velcrosluiting
»»buitenstof op handrug: hittebestendige leder
»»buitenstof op handpalm: hittebestendig leder
»»strategisch geplaatste zones op handpalm met silicone/carbon coating
»»binnenstof: 100% Kevlar.

BRANDWEERHANDSCHOEN ESKA SIGA PBI
PLUS 5* LANGE MANCHET
»»Norm: EN659:2003 + A1:2008 + EN388 4543
»»machinewasbaar op 40°C
»»zeer goede vingergevoeligheid
»»ergonomische pasvorm
»»lange manchet in PBI met 2 hittebestendige velcrosluitingen
»»vuurbestendig kneukelbescherming op de handrug
»»buitenstof op handrug: PBI Powershell
»»buitenstof op handpalm: PBI Gold met PROmarble coating
»»lange manchet in PBI Gold
»»GORETEX membraan
»»beschikbaar met gebreide manchet in Kevlar (BHE6E)

BHE6E

BHE2
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BHE6
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Maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

BRANDWEERHANDSCHOEN ESKA PHÖNIX 5*
LANGE MANCHET
»»Norm: EN659:2003 + A1:2008 + EN388 4543
»»machinewasbaar op 60°C
»»zeer goede vingergevoeligheid
»»ergonomische pasvorm
»»lange manchet met 2 hittebestendige velcrosluitingen
»»stretch zones op de vingers en kneukels zijn voorzien van luchtkussens, deze
bieden een hoge bescherming tegen stoten, schokken en hitte
»»GORETEX membraan
»»beschikbaar met gebreide manchet in Kevlar (BHE2E)

BHE2E

BHE3

Maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

BHE3E

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN659:2003 + A1:2008 + EN388 4543
»»machinewasbaar op 60°C
»»zeer goede vingergevoeligheid
»»ergonomische pasvorm
»»lange manchet met hittebestendige velcrosluiting
»»buitenstof op handrug: hittebestendige Aramide/Viscose
»»buitenstof op handpalm: Kevlar met silicone/carbon coating
»»GORETEX membraan
»»beschikbaar met gebreide manchet in Kevlar (BHE3E)

bestellen

BRANDWEERHANDSCHOEN ESKA JUPITER 5*
LANGE MANCHET

GEHOORBESCHERMING
››››››››››››››››››››››››››››››››››››

NORMEN

››››››››››

EN 352› Gehoorbeschermers - Algemene eisen.
EN 352-1› Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 1: Gehoorkappen.
EN 352-2› Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 2: Oorproppen.
EN 352-3› Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 3: Aan industriële
veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen.

dB(A)
Pijndrempel

»»Een korte blootstelling kan blijvende
gehoorschade veroorzaken.

»»Een dagelijkse blootstelling
veroorzaakt een gehoorbeschadiging
van medium tot ernstige aard.
Gehoorbescherming extra zorgvuldig
dragen.
»»Een dagelijkse blootstelling
veroorzaakt een gehoorbeschadiging
van medium tot ernstige aard.

140
130
120
110
100
90

Utilisation à 100 %
»»De gehoorbeschadiging is
niet alleen afhankelijk van
het geluidsniveau, maar
ook van hoe lang men aan
lawaai wordt blootgesteld.
Vijf minuten nalatigheid
binnen een achturige
werkdag kan leiden tot
levenslang gehoorverlies.
Daarom is in een lawaaierige
omgeving ononderbroken
gehoorbescherming belangrijk.
Kies dan ook een comfortabele
gehoorbeschermer die voldoet
aan uw wensen.
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GEMAKKELIJK BESCHADIGD,
GEMAKKELIJK BESCHERMD
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

80

Gehoorbescherming vereist.

70
»»Dagelijkse blootstelling veroorzaakt
een lichte gehoorbeschadiging.
Gehoorbescherming aanbevolen.

60
50

»»100% draagtijd De verwachte
»»bescherming is gegarandeerd.

40
30

0
dB(A)

/

Pijndrempel
van het
gehoor

»»99% draagtijd Een kleine vijf
minuten nalatigheid per
dag kan het effect van de
gehoorbeschermer wezenlijk
verminderen.

»»90% draagtijd Praktisch geen
bescherming.

www.condorsafety.be »
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bestellen
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GPX4A

GEHOORBESCHERMER X4 HOOFDBEUGEL
»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 33 dB(A)
»»hoofdband in roestvrij staal, overtrokken met een zacht plastiek voor
extra comfort en elektrische isolatie
»»nieuwe dempingpads voor een hogere demping
»»spacer: een extra dichtingsring die de resonantie vermindert
»»gemakkelijk aanpasbaar door “grip areas” boven- en onderaan,
duurzaam, ergonomisch en zeer licht ten opzichte van een hoge
demping.

32 dB
GPX4P3E

GPX5A

GEHOORBESCHERMER X5 HOOFDBEUGEL
»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 37 dB(A)
»»hoofdband in roestvrij staal, overtrokken met een zacht plastiek voor
extra comfort en elektrische isolatie
»»dubbelgegoten (TPU/ABS) schelpen
»»nieuwe dempingpads voor een hogere demping
»»spacer: een extra dichtingsring die de resonantie vermindert
»»makkelijk aanpasbaar door “grip areas” boven- en onderaan, duurzaam
en ergonomisch

36 dB

GPX5P3E

GEHOORBESCHERMER OPTIME I HOOFDBEUGEL
»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 27 dB(A)
»»door zijn licht gewicht en kleine dempingschalen is deze aangenaam om dragen

26 dB
GPO1P3E

Gehoorbescherming » Gehoordbeschermer »

GPO1A

235

GPO2A

GEHOORBESCHERMER OPTIME II
HOOFDBEUGEL
»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 31 dB(A)
»»de brede en comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een combinatie van
vloeistof en schuim die zorgen voor optimale afdichting en hoge demping

30 dB

GPO2P3E

GPO3A

34 dB

GPO3P3E

www.condorsafety.be »
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»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 35 dB(A)
»»de gehoorbeschermers bestaan uit dubbele kapschalen en zijn ontworpen voor
het gebruik in extreem lawaaierige omgevingen

bestellen

GEHOORBESCHERMER OPTIME III
HOOFDBEUGEL
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GPWTA

GEHOORBESCHERMER WORKTUNES PRO FM-RADIO
HOOFDBAND

31 dB

GPWTP3E

»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 32dB(A)
»»combinatie van gehoorbescherming en FM-radio
»»compleet geleverd met 2 x 1,5V AA batterijen
»»zoekt de zenders digitaal
»»5 zenders kunnen opgeslagen worden
»»spraakgestuurd menusysteem met aankondiging frequenties
»»ingebouwde antenne.

GPPA

GEHOORBESCHERMER PROTAC III HOOFDBEUGEL

31 dB

»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 32dB(A)
»»gehoorbeschermer uitgerust met 2 microfoons die de omgevingsgeluiden waarnemen
»»plotse harde en schadelijke geluiden worden onmiddellijk verzacht zodat je gehoor niet
beschadigd wordt
»»compleet geleverd met 2 x 1,5V AA batterijen
»»gebruiksduur: 100 uur.

GPPP3E

GPAA

GEHOORBESCHERMER ALERT HOOFDBEUGEL

32 dB

GPAP3E

»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 32dB(A)
»»combinatie van gehoorbescherming en FM-radio
»»2 microfoons nemen de omgevingsgeluiden waar
»»plotse harde en schadelijke geluiden worden onmiddellijk verzacht, zodat je gehoor niet
beschadigd wordt
»»compleet geleverd met 2 x 1,5V AA batterijen
»»gebruiksduur: 100 uur

GPWSAA

www.condorsafety.be »
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bestellen

GEHOORBESCHERMER ALERT WS XPI HOOFDBEUGEL

30 dB

GPWSAP3E

»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 30dB(A)
»»draadloze communicatie via Bluetooth®
»»geluidsneutraliserende microfoon
»»ingebouwde FM radio
»»niveau-afhankelijke functie voor omgevingsbewustzijn
»»WS™ ALERT™ XPI Headset helpt je niet alleen te beschermen tegen schadelijke
geluidsniveaus, maar maakt het je gemakkelijk om handsfree te telefoneren in lawaaierige
omgevingen

CSLCA

COMMUNICATIESET LITE COM
HOOFDBEUGEL
»»Norm: EN352
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR) : 32dB(A)
»»gehoorbeschermer met ingebouwd communicatiesysteem om te
communiceren met andere LiteCom systemen of walkie-talkies
»»8 kanalen
»»VOX systeem opent de microfoon automatisch en handenvrij
»»instellingen worden slechts via 3 knoppen bediend
»» 2 x 1,5V AA batterijen meegeleverd

32 dB

CSLCP3E

CSLCPA

COMMUNICATIESET LITE COM PLUS
HOOFDBEUGEL
»»Norm: EN352
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR): 34dB(A)
»»gehoorbeschermer met ingebouwd communicatiesysteem, om te
communiceren met andere LiteCom systemen of walkie-talkies
»»8 kanalen
»»VOX systeem opent de microfoon automatisch en handenvrij
»»instellingen worden slechts via 3 knoppen bediend
»»ingebouwde niveau-afhankelijke werking waarmee de gebruiker
omgevingsgeluid kan horen
»»compleet geleverd met herlaadbare batterij, batterijlader, hygiëneset en
microfoonbescherming.

32 dB

CSLCPP3E

GPP1.RO

GEHOORBESCHERMER VOOR PROTOS
HELM ROOD
»»Norm: EN352-3
»»gemiddelde dempingswaarde: 27 dB(A).

GEEL

ROOD

BLAUW

ORANJE

GROEN

WIT

CSPR1.GEF

COMMUNICATIESET BLUETOOTH PROTOS
BT-COM FLUOGEEL
»»Garandeert een storingsvrije communicatie
»»geen enkel extern radiosysteem verstoort de connectie dankzij
Bluetooth®
»»de microfoon dempt eveneens de omgevingsgeluiden
»»te connecteren met een Smartphone of met een ander Protos
Bluetooth systeem
»»tot 4 gebruikers
»»de bediening gebeurt met 1 vinger, zelfs met handschoenen aan
»»geen enkele kabel beperkt de bewegingsvrijheid: het volledig systeem
zit in de kap van de gehoorbescherming.

BLAUW

WIT

ZWART

GEEL

ROOD

GROEN

OLIJF

ORANJE

FLUO GEEL

2

HYGIENESET

3

9
Om verzekerd te blijven van een optimale
bescherming en het best mogelijke
draagcomfort dient u 2 maal per jaar 1 minuut
aan uw gehoorbeschermers te besteden
om de 2 afdichtingringen en dempkussens
te vervangen. Het vervangen is in een
handomdraai gebeurd.

7

5

6

4

BPR1

BEUGEL VOOR MONTAGE 3M LITE COM OP PROTOS
HELM
»»Peltor en Pfanner hebben speciale
beugels ontwikkeld om de Lite Com van
3M op de Protos® Integral te monteren
»»hoogte en druk van de oorkappen zijn
regelbaar dankzij deze beugel
»»oorschelpen kunnen naar de achterzijde
van het hoofd kantelen

»»met het nieuwe radiosysteem van
Peltor is de microfoon afzonderlijk op
de beugel bevestigd
»»getest en gecertificeerd door 3M Peltor.

ODP2

OORDOPJES E-A-R SOFT YELLOW NEONS (250 PAAR)

OORDOPJES + KOORDJE EAR ULTRA FIT
»»Norm: EN352-2
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR):
35 dB(A)
»»geleverd met koordje en opbergdoosje
»»vochtbestendig
»»herbruikbaar
»»hoeft niet samengerold te worden.

/

ODP1

bestellen

»»Norm: EN352-2
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR):
36 dB(A).
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1. HYPEX4
voor X4
2. HYPEX5
voor X5
3. HY51
voor Optime I
4. HY52
voor Optime II
5. HY54
voor Optime III
6. HY220
voor Worktunes
7. HY79
voor Alert, Protac,
Litecom
8. HYPR1
voor Protos
9. VMPR1
voor Protos
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1

KOFFERS
›››››››››››››››
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KARAKTERISTIEKEN
›››››››››››››››››››››››››››››››

1

2

Zeer robuust concept

Getest

3
Kogellagers

5

www.condorsafety.be »
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Hangslotbeschermers
in RVS

4
Hoge bescherming

6
Waterdicht

7
Automatische
drukregeling

8

Plukschuim of
schuiminsert
op maat

KOFFER PELI 1450 MET SCHUIMRUBBER ZWART
»»Binnenafmetingen: 37,4 x 26 x 15,4cm
»»water- en stofdicht
»»drukbestendig
»»2-stap sluitingen
»»sterk
»»gewicht: 2,9kg
»»o-ring afdichting
»»automatisch drukegalisatieventiel
»»roestvrij stalen hangslotbeschermers

»»comfortabele, rubberen gevormde
handgreep
»»plukschuim
»»onvoorwaardelijke garantie
»»verkrijgbaar in zwart, oranje, zilver en geel.

Koffers » Koffers »

243

KOP15S.ZW

KOP10S.ZW

KOFFER PELI 1500 MET SCHUIMRUBBER ZWART
»»Binnenafmetingen: 42,8 x 28,6 x 15,5 cm
»»water- en stofdicht
»»drukbestendig
»»2-stap sluitingen
»»sterk
»»gewicht: 3,2 kg
»»o-ring afdichting
»»automatisch drukegalisatieventiel
»»roestvrij stalen hangslotbeschermers

»»comfortabele, rubberen gevormde
handgreep
»»plukschuim
»»onvoorwaardelijke garantie
»»verkrijgbaar in zwart, oranje, zilver en geel.

KOP4S.ZW

KOFFER PELI 1510 MET SCHUIMRUBBER ZWART
»»Binnenafmetingen: 50,1 x 27,9 x 19,3cm
»»water- en stofdicht
»»drukbestendig
»»2-stap sluitingen
»»sterk
»»gewicht: 6,2kg
»»o-ringafdichting
»»stevige wielen uit polyurethaan met
roestvrij stalen lagers
»»automatisch drukegalisatieventie

»»comfortabele, rubberen gevormde
handgreep
»»maximale toegelaten handbagage
»»roestvrij stalen structuur
»»uittrekbaar handvat
»»plukschuim
»»onvoorwaardelijke garantie
»»verkrijgbaar in zwart, geel en zandkleur.

»»comfortabele, rubberen gevormde
handgreep
»»plukschuim
»»onvoorwaardelijke garantie
»»verkrijgbaar in zwart, zandkleur, groen,
oranje, grijs en geel.

/

»»Binnenafmetingen: 47,3 x 36 x 19,4 cm
»»water- en stofdicht
»»drukbestendig
»»2-stapsluitingen
»»sterk
»»gewicht: 6,17 kg
»»o-ring afdichting
»»automatisch drukegalisatieventiel
»»roestvrij stalen hangslotbeschermers

www.condorsafety.be »

KOFFER PELI 1550 MET SCHUIMRUBBER ZWART

bestellen

KOP2S.ZW
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KOP11S.ZW

KOFFER PELI 1560 MET SCHUIMRUBBER ZWART
»»Binnenafmetingen: 50,6 x 38 x 22,9cm
»»water- en stofdicht
»»drukbestendig
»»2-stap sluitingen
»»sterk
»»gewicht: 9,1kg
»»o-ring afdichting
»»stevige wielen uit polyurethaan met
roestvrij stalen lagers
»»automatisch drukegalisatieventiel

»»roestvrij stalen hangslotbeschermers
»»comfortabele, rubberen gevormde
handgreep
»»uittrekbaar handvat
»»plukschuim
»»onvoorwaardelijke garantie
»»verkrijgbaar in zwart, oranje, zandkleur en
geel.

KOP12S.ZW

KOFFER PELI 1610 MET SCHUIMRUBBER ZWART
»»Binnenafmetingen: 55,1 x 42,2 x 26,8cm
»»water- en stofdicht
»»drukbestendig
»»2-stap sluitingen
»»open celkern met stevig wandontwerp
»»sterk
»»gewicht: 10,2kg
»»o-ring afdichting
»»stevige wielen uit polyurethaan met

roestvrij stalen lagers
»»automatisch drukegalisatieventiel
»»roestvrij stalen hangslotbeschermers
»»comfortabele, rubberen gevormde
handgreep
»»plukschuim
»»onvoorwaardelijke garantie
»»verkrijgbaar in zwart,

KOP13S.ZW

KOFFER PELI 1630 MET SCHUIMRUBBER ZWART
»»Binnenafmetingen: 70,4 x 53,3 x 39,4cm
»»water- en stofdicht
»»drukbestendig
»»2-stap sluitinge
»»sterk
»»gewicht: 16,3kg
»»o-ring afdichting
»»4 stevige wielen uit polyurethaan met
roestvrij stalen lagers

»»automatisch drukegalisatieventiel
»»roestvrij stalen hangslotbeschermers
»»comfortabele, inklapbare handgreep
»»uittrekbaar handvat
»»plukschuim
»»onvoorwaardelijke garantie
»»verkrijgbaar in zwart.

www.condorsafety.be »
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bestellen

KOP14S.ZW

KOFFER PELI 0350 MET SCHUIMRUBBER ZWART
»»Binnenafmetingen: 50,8 x 50,8 x 50,8cm
»»water- en stofdicht
»»drukbestendig
»»2-stap sluitingen
»»sterk
»»gewicht: 14,5kg
»»o-ring afdichting
»»automatisch drukegalisatieventiel
»»2 neerklapbare handvaten om de koffer

met 2 personen te dragen
»»plukschuim
»»onvoorwaardelijke garantie
»»verkrijgbaar in zwart.

• 3.000 Lumen per lichtkop
• Brede spreidingshoek. Donkere plekken worden vermeden!
• Stapelbare lichtkoppen voor efficiënt transport en opslag
• Impact- en trillingsabsorberend ontwerp

PELI

ANDEREN
De Peli™ 9600 LED Modular Light verspreidt een heldere,
vloeiende lichtbundel dat donkere plekken voorkomt.
Lichten van de concurrenten verspreiden een doffe, ongelijke
lichtbundel.

EMEA HOOFDKANTOOR: Peli Products, S.L.U. • Spain • Tel +34 93 467 4999

Alle handelsmerken zijn geregistreerde en/of niet-geregistreerde handelsmerken van Pelican Products, Inc.,
haar filialen en/of dochterondernemingen. Zie Peli.com voor de volledige garantiegegevens.

PEL I™ 960 0 L ED
MODUL AIR
L ICHTSYST EEM
Nu is het uiterst makkelijk om grote bouwterreinen,
lange stukken spoorbaan of tunnels te verlichten
zonder het gedoe van conventionele lichtmasten.
De Peli™ 9600 LED Modular Light maakt gebruik van
speciale optieken, waardoor donkere plekken tussen
de lichteenheden vermeden worden om volledig
te voldoen aan de HSE-vereisten (Health, Safety,
Environment) voor verlichting.

PELI.COM

ADEMHALINGSBESCHERMING

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

NORMEN

››››››››››

EN136› Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Volgelaatmaskers
EN140› Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfmaskers en
kwartmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken (+ AC:1999)
EN143› Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Deeltjesfilters
EN149› Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filtrerende halfmaskers
ter bescherming tegen deeltjes
EN166› Oogbescherming
EN12941› Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Aangedreven filters
gecombineerd met een helm of een kap

STOFMASKER 3M 8832 FFP3 MET
UITADEMVENTIEL (10 STUKS)
»»Norm: EN149:2001 FFP3 NR D
»»klassieke, cup-vormige onderhoudsvrije stofmasker biedt een veilige en
comfortabele bescherming tegen stof en nevel
»»lichtgewicht ontwerp met dubbele banden, een duurzame binnenschelp die
bestand is tegen inklappen en een bolle vorm
»»is voorzien van een neusbeugel en zacht neusschuim
»»3M™ Cool Flow™ uitademventiel beperkt de warmteopbouw.

Ademhalingsbescherming » Stofmaskers »

SM3M5
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SM3M6

STOFMASKER 3M AURA 9332+ FFP3 MET
UITADEMVENTIEL (10 STUKS)
»»Norm: EN149:2001 FFP3 NR D
»»AEM filtertechnologie met lage ademweerstand
»»ingenieus design met 3 panelen: geschikt voor veel verschillende
gezichtsvormen en -maten
»»past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken wat het
draagcomfort verbetert
»»eenvoudig op te bergen
»»gebogen neuspaneel: gebogen ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de
neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld en verbetert compatibiliteit
met brillen

SM3M3

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN149:2001 FFP3 R D
»»herbruikbaar
»»soepele geweven rand + gevlochten hoofdband voor comfortabele en veilige
pasvorm
»»3M™ Advanced Electret filtermateriaal om gemakkelijker te ademen door het
stofmasker
»»3M™ Cool Flow™ uitademventiel vermindert warmte- en vochtopbouw, zelfs in
warme en vochtige omstandigheden
»»superzachte en gewatteerde voering
»»FFP3 (rode elastiek) houdt 98% van het ingeademende stof tegen.

bestellen

STOFMASKER 3M 8833 FFP3 MET
UITADEMVENTIEL (10 STUKS)

Ademhalingsbescherming » Half - en volgelaatsmaskers »
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HGM3M1

Maten: S, M, L

HALFGELAATSMASKER 3M SERIE 6000
»»Norm: EN140:1998
»»herbruikbaar halfgelaatsmasker in elastomeer
»»licht in gewicht
»»V-vormige ophanging voor goede pasvorm en draagcomfort
»»brede keuze aan filters
»»filters worden zijdelings gemonteerd voor een evenwichtiger gevoel en een beter
gezichtsveld
»»3M bajonet filteraansluiting
»»uitademventiel
»»gemakkelijk te bevestigen nekband.

HGM3M2

Maten: S, M, L

HALFGELAATSMASKER 3M SERIE 7500
»»Norm: EN140:1998
»»herbruikbaar halfgelaatsmasker in silicone
»»3M bajonet filteraansluiting
»»dunne neusbrug voor meer comfort
»»volledig te onderhouden
»»Cool Flow™ uitademventiel: minder warmte- en vochtopbouw, lage ademweerstand
»»brede keuze aan filters
»»laag gewicht: 136g.

VGM3M1

Maten: S, M, L

VOLGELAATSMASKER 3M SERIE 6000

VBVGM3M1

VIZIERBESCHERMING VOOR VOLGELAATSMASKER 3M
SERIE 6000

www.condorsafety.be »
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»»Norm: EN136:1998
»»grote lens voor een breed gezichtsveld
»»lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp
»»siliconen gelaatsafdichting voor meer comfort en duurzaamheid
»»bevestiging met vier banden, eenvoudig op- en af te zetten
»»3M Cool Flow Ventiel voor gemakkelijker ademhalen en minder ophoping van warmte en
vocht
»»zacht, hypoallergeen gelaatsmasker van elastomeer.

»»Transparante verwijderbare vizierbedekking voor de 3M 6000 serie volgelaatsmaskers
»»zelfklevende vizierbeschermfolie die eenvoudig aan te brengen en te verwijderen is
»»beschermt het vizier tegen vuil en krassen.

F3M6035

FILTER TEGEN STOF P3 VOOR 3M MASKERS (2
STUKS)
»»Norm: EN143:2000
»»P3 stoffilter met bajonetsluiting voor
3M masker van de 6000 serie
»»biedt bescherming tegen vaste en
vloeibare deeltjes

»»in een stabiele kunststof behuizing.

F3M6059

FILTER ABEK1 VOOR 3M MASKERS (2 STUKS)
»»Norm: EN14387:2004 + A1:2008
»»beschermt tegen anorganische &
organische gassen en dampen met
kookpunt >65°C, zwaveldioxide, zure
gassen & dampen, ammoniak en
organische ammoniak derivaten
»»stoffilters 5911, 5925 en 5935 kunnen

worden gemonteerd op gasfilter mits
gebruik van stoffilterhouder 501
»»filter van klasse 1: tot max concentratie
van 0,1 %
»»geschikt voor de 3M™ half- en
volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000
serie.

F3M6099

FILTER ABEK2P3 VOOR 3M MASKERS (2 STUKS)
»»Norm: EN14387:2004 + A1:2008
»»beschermt tegen zure gassen,
ammoniak, anorganische gassen,
organische dampen (kookpunt >65
graden) en stof

»»geschikt voor de 3M™ half- en
volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000
serie.

Ademhalingsbescherming » Half - en volgelaatsmaskers »
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F3M6055

FILTER TEGEN ORGANISCHE DAMPEN 3M (PER 2)
»»Norm: EN14387:2004 + A1:2008
»»beschermt tegen organische dampen
(A2)
»»geschikt voor de 3M™ half- en
volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000
Serie

»»bajonet aansluiting zorgt voor een
snelle en veilige bevestiging van de
filters.

F3M5935

FILTERHOUDER 3M 501 (2 STUK)
»»Norm: EN143:2001
»»filterhouder om inlegfilter 5935 te
monteren op 3M gasfilters.

/

FH3M1

www.condorsafety.be »

»»Norm: EN143:2000
»»beschermt tegen vaste en vloeibare
deeltjes (P3 R)
»»inlegfilter voor gasfilters 6059 en 6055
mits gebruik van stoffilter 501.

bestellen

INLEGFILTER TEGEN STOF P3 3M (2 STUKS)

Ademhalingsbescherming » Ademhalingsbescherming »
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ADEMHALINGSSYSTEMEN
›››››››››››››››››››››››››››››››››››››
BENT U OP ZOEK NAAR EEN MOTORAANGEDREVEN
ADEMHALINGSSYSTEEM DIE U NAAST STOF OOK
TEGEN GASSEN EN DAMPEN BESCHERMT?

Motoraangedreven ademhalingssystemen

Motorunit:

De met batterij aangedreven motor zuigt verse lucht aan.
Tijdens werkzaamheden waar constant veel stof aanwezig
is, kan u met deze motorunits gedurende lange tijd toch
comfortabel werken.

Hierbij stellen wij u 2 eenvoudige starterspakketen voor
met alle onderdelen om direct aan de slag te gaan.

JUPITER POWERED AIR
TURBO:
Dit starterspakket bevat:
»»Jupiter Turbo met riem en clip
»»luchtstroomindicator
»»kalibratieslang
»»paar filters voor organische dampen en deeltjes (A2P)
»»pre - filters
»»ademslang in lengte aanpasbaar
»»oplaadbare batterij met autonomie van 8 uur inclusief batterij
lader

/

bestellen

VERSAFLO TR-315:

www.condorsafety.be »

CONTACTEER
ONS GERUST
VOOR MEER
INFO

Deze starterskit bevat:
»»TR-302E+ motorunit
»»P-filter
»»voorfilter Turbo unit
»»deeltjesfilter
»»pre-filter
»»2 vonkenvangers
»»standaard riem
»»hoge capaciteit batterij
»»batterijlaadstation
»»ademhalingslang met verstelbare lengte
»»keuze uit 2 luchtstroomsterktes
»»185l/mn en 205l/mn

U dient enkel nog de benodigde hoofdkap toe te voegen;

»»hoofdkap met geïntegreerde hoofdband
»»de S-133 hoofdkap bedekt uw hoofd en gezicht
»»beschermt uw ogen en gezicht
»»het vizier met kleine kromming zorgt voor minder reflecties en
schitteringen en biedt een uitstekend gezichtsveld biedt.
»»gewicht: 110g
»»NPF (nominale beschermingsfactor): 500 indien aangesloten
op Jupiter en TR-315 motorunit

3M S-655 PREMIUM
HOOFDKAP
»»vervangbare kappen (S-605)
»»zeer rendabel bij intensief gebruik
»»extern afstelbare luchtstroom
»»gebreide binnenkraag
»»de premium hoofdkap met schouderbedekking biedt bedekking
van het hoofd, gezicht, nek en schouders
»»geeft ook oog- en gezichtsbescherming tegen spatten van
vloeistoffen en tegen impact met lage energie
»»NPF: 500

Ademhalingsbescherming » Ademhalingsbescherming »

3M S-133 HOOFDKAP
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3M M-307 VIZIERHELM

/

»»de M-306 heeft een comfortabele gelaatsafdichting van
polyamide met polyurethaancoating
»»te gebruiken met de TR-315 motorunit of de Jupiter motorunit
»»NPF: 500 (EN12941 TH3) indien aangesloten op de TR-315
motorunit
»»NPF: 50 (EN12941 TH2) indien aangesloten op de Jupiter
motorunit

www.condorsafety.be »

3M M-306 VIZIERHELM
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»»de M-307 heeft een comfortabele gelaatsafdichting van
brandwerend polyester voor bescherming tegen hete deeltjes
»»te gebruiken met de TR-315 motorunit of de Jupiter motorunit
»»NPF: 500 (EN12941 TH3) indien aangesloten op de TR-315
motorunit
»»NPF: 50 (EN12941 TH2) indien aangesloten op de Jupiter
motorunit
»»gewicht: 832 g

VMH1

VLUCHTMASKER HONEYWELL BIO-S-CAPE
FULL (STAAL)
»»De Bio-S-Cape is een noodbeademingsapparaat voor vluchtsituaties
»»zit in een draagzak die, wanneer geopend, automatisch zorgt voor de
toevoer van adembare lucht uit de cilinder
»»een alarmfluit geeft aan wanneer de luchttoevoer bijna zal stilvallen
»»met stalen luchtcilinder 3L, 200 bar, 15 minuten
»»gewicht: 5,25kg.

VMH2

VLUCHTMASKER HONEYWELL BIO-S-CAPE
FULL (CARBON)
»»De Bio-S-Cape is een noodbeademingsapparaat voor vluchtsituaties
»»zit in een draagzak die, wanneer geopend, automatisch zorgt de
toevoer van adembare lucht uit de cilinder
»»een alarmfluit geeft aan wanneer de luchttoevoer bijna zal stilvallen
»»met luchtcilinder in carbon 3L, 200 bar, 15 minuten
»»gewicht: 3,45kg.

BESTEL GEMAKKELIJKER
MET ONZE

E
W
U
E
I
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GASDETECTIE

›››››››››››››››››››
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BW CLIP

ENKELGASDETECTOREN

›››››››››››››››››››››››››››
H²S, CO, O², SO²

DE MEEST GEBRUIKSVRIENDELIJKE,
BETROUWBARE EN RENDABELE
MANIER OM DE VEILIGHEID,
NALEVING EN PRODUCTIVITEIT TE
GARANDEREN.

ALGEMENE SPECIFICATIES
AFMETINGEN

4,1 x 5,0 x 8,7 cm

GEWICHT

92 g

NORMALE
LEVENSDUUR
BATTERIJ

Twee jaar (H2S, CO, O2 of SO2) of
drie jaar (H2S of CO)
Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
Klasse I, zone 0, groep IIC
American Bureau of Shipping
ATEX:

De BW Clip-serie enkelgasdetectoren bieden
twee tot drie jaar onderhoudsvrije werking:
Schakel het apparaat in en hij doet voortdurend
z’n werk. U hoeft geen sensor te vervangen of
batterij op te laden of vervangen. Dat betekent
grote betrouwbaarheid en geen uitvaltijd.
U kunt kiezen uit 2 gasdetectoren:

www.condorsafety.be »
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»»BW Clip: standaardbediening en geen
kalibratie
»»BW Clip Real Time: met realtime
gasniveauweergave en de mogelijkheid om
het toestel te kalibreren
Beide gasdetectoren zijn compatibel met de
IntelliDoX-docking module.
Inhoud van standaardpakket
»»Detector, inclusief gespecificeerde sensor, RVS
krokodillenbek en schokbestendige behuizing
»»Testkap
»»Instructies

CERTIFICATEN
EN
GOEDKEURINGEN

:

CE 0539 II 1G
Ex ia IIC T4 Ga IP66/67
DEMKO 14 ATEX 1356
Europese conformiteit

IECEx:

Ex ia IIC T4 Ga
IECEx UL 14.0063

EAC EX:

CU TR Ex (douane-unie)

IP-klasse:

IP 66/67

Twee of drie jaar vanaf ingebruikname (bij
normale werking), plus één jaar opslag
(6 maanden voor O2-model).

GARANTIE

ACCESSOIRES BW CLIP
IntelliDoX
Dankzij een combinatie van geavanceerde dockingmodules
en de software Fleet Manager II kunt u rekenen op
geautomatiseerd instrumentbeheer, waardoor de
productiviteit, betrouwbaarheid en efficiëntie worden
verbeterd.

ENKELGASDETECTOREN

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››

H²S, CO, O², NH³, SO², HCN, Cl², NO, NO², PH³, ETO,
ClO², O³, H²
DE EERSTE ENKELE GASDETECTOR
MET 1-SERIESENSOR - VOOR HOGE
NAUWKEURIGHEID, LAGERE KOSTEN EN
VEILIGERE WERKNEMERS.

Gasdetectie » Gasdetectie »
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HONEYWELL BW™ SOLO

ALGEMENE SPECIFICATIES

103 to 116 g

LUCHTVOCHTIGHEID
IP-klasse:

0% - 95% RH (niet-condenserend)

ALARMSIGNALEN
EN - TYPEN

Visueel, trillend, akoestisch (95 dB); Laag, Hoog,
TWA, STEL, non-compliance

ZELFTEST

De eerste mono gasdetector uitgerust met de
nieuwe 1 serie sensoren. Nauwkeuriger,
veiliger en goedkoper!

NORMALE
LEVENSDUUR
BATTERIJ

12 maanden (6 maanden voor 1-Series O2)

IP 66/68

Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D T4
Klasse I, zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga
US
-40°C≤ Tamb ≤ 60°C

C

ATEX:
CERTIFICATEN
EN
GOEDKEURINGEN

:
IECEx:
FCC ID:
IC:
RED:

GARANTIE

Sira 18ATEX2243
2460 II 1G Ex ia IIC T4 Ga
I M1 Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C
IECEx SIR 18.0058 / Ex ia IIC T4 Ga / Ex
ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C
SU3BWS1
20969-BWS1
D: RE-D Directive 2014/53/EU

Raadpleeg de handleiding voor aanvullende
certificaten, of neem contact op met Honeywell
Analytics;
3 jaar voor 1-serie sensoren (H2S
2 jaar voor 4-serie sensoren CO, O2)
1 jaar voor NH3, CL2, O3, ETO, CLO2

bestellen

Snelle specificaties
»»Hoge normen voor sensorkwaliteit en
betrouwbaarheid
»»De eenvoudigste gasdetector qua service
»»De eerste enkelgasdetector met de 1-serie
sensor voor CO, H2S en O2
»»Uitgebreide selectie van sensoropties
»»Compatibel met IntelliDoX

GEWICHT

ACCESSOIRES BW SOLO
/

Kenmerken & Voordelen
»»Gebruiksvriendelijke bediening
»»Overzichtleijke display in meerdere talen
beschikbaar
»»Lichtgewicht
»»Eenvoudig en snel onderhoud
»»De nieuwe 1-serie sensor biedt nog hogere
betrouwbaarheid
»»Bluetooth Low Energy (BLE) connectiviteit
mogelijk

7,0 x 6,7x 3,6 cm (1-Series)
7,0 x 6,7x 4,1 cm (4-Series)

IntelliDoX
Het IntelliDoX-systeem combineert slimme
dockingmodules en software voor het voor geautomatiseerd
instrumentbeheer van de BW ™ Solo-, BW ™ Ultra-, BW
™ Clip-serie-, BW ™ Clip4- en GasAlertMicroClip-serie
gasdetectoren waarmee u productiviteit, betrouwbaarheid
en efficiëntie verhoogt.

www.condorsafety.be »

Honeywell BW ™ Solo is een eenvoudig
te bedienen single-gasdetector met BLEconnectiviteit die realtime zicht biedt op
de status en veiligheid van werknemers in
gevaarlijke omgevingen, zodat bedrijven sneller,
bewuster en slagvaardiger kunnen reageren op
veiligheidsincidenten.

AFMETINGEN

260

BW CLIP4

Gasdetectie » Gasdetectie »

MULTIGASDETECTOR

››››››››››››››››
H²S, CO, O², LEL

ALGEMENE SPECIFICATIES

/

bestellen

Wanneer je je handen vol hebt, heb je probleemloze
gasdetectie nodig waarop je kunt vertrouwen: de
BW Clip4 viergasdetector. Wanneer de BW Clip4
eenmaal is geactiveerd, blijft deze altijd aan. Verlaag
uw onderhoudskosten: de BW Clip4 gaat twee jaar
lang mee zonder op te laden en zonder dat u de
sensor of batterij hoeft te vervangen.
Kies uit de kenmerkende zwarte behuizing van
Honeywell of een goed zichtbare gele behuizing.

www.condorsafety.be »

U KUNT DE BW CLIP4 2 JAAR
GEBRUIKEN ZONDER OP TE LADEN OF
BATTERIJEN TE VERVANGEN

AFMETINGEN

12,0 x 6,8 x 3,2 cm

GEWICHT

233 g

TEMPERATUUR

-20° tot +50 °C

LUCHTVOCHTIGHEID

5-95% RH (niet-condenserend), continu

IP-klasse:

IP68

ALARMSIGNALEN
EN - TYPEN

Visueel, trillend, akoestisch (95 dB); Laag, Hoog,
TWA, STEL, OL (boven limiet)

ZELFTEST

Geactiveerde detectoren voeren automatisch elke
24 uur een diagnostische test uit (sensoren,
batterij en elektronica).

NORMALE
LEVENSDUUR
BATTERIJ

Twee jaar, continue bedrijfsduur

VASTLEGGEN VAN
GEBEURTENISSEN

70 meest recente gebeurtenissen
Klasse I, Divisie 1, Groep A, B, C, D
Klasse I, zone 0, groep IIC

CERTIFICATEN
EN
GOEDKEURINGEN

ATEX:
:
IECEx:

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Voldoet aan alle van toepassing zijnde
Europese richtlijnen.
Ex ia IIC T4 Ga

Raadpleeg de handleiding voor aanvullende
Eenvoudig te dragen, eenvoudig te gebruiken,
certificaten, of neem contact op met Honeywell
eenvoudig op te vertrouwen
Industrial Safety.
»»Duurzaam, ergonomisch en draagbaar; geen blok
2 jaar
GARANTIE
aan uw been
»»Compact: zelfs in kleine ruimtes zit de BW Clip4
niet in de weg
»»Gebruiksvriendelijke, knoeibestendige werking met
één knop
»»Realtime gasconcentraties getoond op LCD
»»Knipperende rode indicators voor niet-naleving
ACCESSOIRES BW CLIP 4
waarschuwen medewerkers dat de detector niet
volgens schema is onderworpen aan een
IntelliDoX
bumptest
IntelliDoX combineert slimme dockingmodules met ons
»»Dagelijkse volledige zelftest van sensoren,
instrumentbeheersysteem en biedt automatische tests en
batterijstatus, stroomkringintegriteit en
houdt records bij voor alle BW Clip4-detectoren.
akoestische/visuele alarmsignalen
Plaats de detector in de dockingmodule om het apparaat en
»»Intuïtieve LCD-pictogrammen
de sensoren snel te kunnen testen.
»»Ingebouwde schokbestendige behuizing
De informatie wordt dan eenvoudig overgedragen naar uw
»»Getest op duurzaamheid in extreme omgevingen
computer voor analyse, het bijhouden van de naleving
en configuratie van het apparaat.

GASALERT MICROCLIP-SERIE
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MULTIGASDETECTOR (1–4)

Gasdetectie » Gasdetectie »

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
H²S, CO, O², LEL

MULTIGAS EENVOUDIGER.

ALGEMENE SPECIFICATIES
GasAlertMicroClip XL

GasAlertMicroClip X3

AFMETINGEN

11,3 x 6,0 x 3,1 cm

11,3 x 6,0 x 3,1 cm

GEWICHT

190 g

179 g

TEMPERATUUR

-20 tot +50 °C
18 uur (opgeladen binnen 6 uur)

NORMALE
LEVENSDUUR
BATTERIJ

Opmerking: batterij gaat gegarandeerd 12 uur
mee gedurende de garantieperiode bij een normale
bedrijfstemperatuur van -20 °C tot 50 °C.
C

US

Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
American Bureau of Shipping

CERTIFICATEN
EN
GOEDKEURINGEN

IECEx:

Ex ia IIC T4 Ga

EAC EX:

CU TR Ex (douane-unie)

IP-klasse: IP 68
:

GARANTIE

IP 68
Volledige garantie van twee jaar
(GasAlertMicroClip XL)
of drie jaar (GasAlertMicroClip X3)
met inbegrip van alle sensoren

Multilader stroomadapter
Er kunnen vijf detectoren tegelijkertijd worden
opgeladen.

bestellen

ACCESSOIRES GASALERTMICROCLIP-SERIE

/

Inhoud van standaardpakket
»»Detector, inclusief gespecificeerde sensor(en), RVS
krokodillenbek en schokbestendige behuizing
»»Herlaadbare batterij
»»Laadadapter voor stopcontact
»»Testkap en slang
»»Handleiding

II 1 G
Ex ia IIC T4 Ga

www.condorsafety.be »

De eenvoudig draagbare, dunne en compacte
GasAlert MicroClip biedt betaalbare bescherming
tegen atmosferische gevaren op het gebied van
gassen en een langere levensduur, vooral bij
koude temperaturen. De werking van de GasAlert
MicroClip is in één oogopslag zichtbaar, dankzij de
knipperende groene IntelliFlash™.
Eenvoudige bediening met één druk op de knop
waardoor de trainingsduur wordt ingekort en de
werknemers zich kunnen concentreren op hun
taak. Voor kosteneffectief beheer van uw datalogs,
kalibratie en bumptests, kiest u voor de IntellidoX,
het automatische test- en kalibratiesysteem, en de
Fleet Manager II-software van BW.

ATEX:

Gasdetectie » Gasdetectie »
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GASALERT QUATTRO
MULTIGASDETECTOR (1–4)

›››››››››››››››››››››››››››
H²S, CO, O², LEL

VISUELE CONTROLES, EENVOUDIGE
NALEVING.

ALGEMENE SPECIFICATIES
AFMETINGEN

13,0 x 8,1 x 4,7 cm

GEWICHT

316 g (met oplaadbaar batterijpak)
338 g (met alkalibatterijpak)

NORMALE
LEVENSDUUR
BATTERIJ

AA alkalinebatterij: 14 uur (+20 tot 50 °C)
Oplaadbaar: 20 uur (+20 tot 50 °C)
18 uur (-20 tot 0 °C)
C

US

Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
American Bureau of Shipping

www.condorsafety.be »

/

bestellen

De GasAlert Quattro detector voor vier gassen
is sterk en betrouwbaar en combineert
een groot aantal functies met eenvoudige
bediening via één knop. Dankzij de flexibele
stroomvoorzieningsopties is de GasAlert Quattro
altijd klaar voor gebruik. Het LCD-scherm toont
herkenbare pictogrammen die operationele
informatie verschaffen, zoals functietest en
kalibratiestatus voor eenvoudige controle ter
plaatse. IntelliFlash zorgt voor een continue
visuele bevestiging van de werking en naleving
van de detector. De GasAlert Quattro is geschikt
voor een groot aantal industriële toepassingen,
zoals toegang tot besloten ruimten. De detector
is compatibel met de MicroDock II, het
automatische test- en kalibratiesysteem.
Inhoud van standaardpakket
»»GasAlert Quattro
»»Oplaadbare batterijpak of batterijpak met drie
AA-batterijen
»»Oplader wandcontactdoos (enkel verkrijgbaar
met oplaadbare batterij)
»»Kalibratieadapter en -slang
»»Omkeerbare schroevendraaier
»»Handleiding

ATEX:
CERTIFICATEN
EN
GOEDKEURINGEN

GARANTIE

II 1 G
Ga Ex ia IIC T4
Richtlijn voor uitrusting
van zeeschepen 96/98/EG
(Marine Equipment Directive,
MED)

IECEx:

CU TR Ex (douane-unie)

IP-klasse:

IP 66/67
Volledige garantie van twee jaar,
ook voor alle sensoren

Opmerking: Optionele garantieverlenging van 2 jaar
verkrijgbaar

ACCESSOIRES GASALERT QUATTRO
IR Connectivity-kit
De IR Connectivity-kit wordt eenvoudig aangesloten
op de oplaad- en IRcommunicatiepoort voor snelle
gegevensdownloads en toegang tot de instellingsopties.

Aanvullende filterkit
Bescherm uw lcd tegen krassen en zorg
voor extra bescherming van de sensoren
tegen vuil. Geleverd met vijf filters.

263

GASALERT MAX XT II

Gasdetectie » Gasdetectie »

MULTIGASDETECTOR (1–4)

›››››››››››››››››››››››››››
H²S, CO, O², LEL

HOU AFSTAND EN BESPAAR.

ALGEMENE SPECIFICATIES

GEWICHT

328 g

NORMALE
LEVENSDUUR
BATTERIJ

13 uur bij 0 ºC, 8 uur bij / -20 ºC
Laadt op in 6 uur

C

US

Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
American Bureau of Shipping

ATEX:

:

Europese conformiteit

IECEx:

GARANTIE

II 1 G
Ex ia IIC T4

Ga Ex ia IIC T4

EAC EX:

CU TR Ex (douane-unie)

IP-klasse:

IP 66/67

Volledige garantie van twee jaar, ook voor alle
sensoren.

ACCESSOIRES GASALERTMAX XT II

Hydrofoob pompfilter of
deeltjespompfilter
Beide zijn beschikbaar in kits
van 5, 50 of 100.

bestellen

CERTIFICATEN
EN
GOEDKEURINGEN

/

Inhoud van standaardpakket
»»Detector, inclusief gespecificeerde sensor(en),
RVS krokodillenklem en schokbestendige
behuizing
»»Herlaadbare batterij
»»Laadadapter voor stopcontact
»»1m kalibratieslang met snelkoppeling
»»3m monsternameslang met deeltjesfilter en
snelkoppeling
»»Omkeerbare schroevendraaier
»»Kit met reservepompfilters (5 deeltjes- 5
hydrofobe filters)
»»Handleiding

13,1 x 7,0 x 5,2 cm

www.condorsafety.be »

Eenvoudige werking met SmartSample-pomp.
GasAlertMax XT II biedt betrouwbare controle
van maximaal vier gevaren en beschikt
over bediening met één knop, een robuuste,
gemotoriseerde pomp voor monstername op
afstand en nu ook IntelliFlash: het knipperende
ledlampje dat in één oogopslag aangeeft
of uw gasdetector goed werkt. De GasAlert
Max XT II is volledig compatibel met het
geautomatiseerde MicroDock II-systeem voor
testen en kalibreren.

AFMETINGEN

Gasdetectie » Gasdetectie »
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HONEYWELL BW™ ULTRA
MULTIGASDETECTOR

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
H²S, CO, O², LEL, VOC, CO², NH³, SO², HCN, Cl², NO,
NO², H²

EXTRA DETECTIE. ULTRA
BESCHERMING.
ALGEMENE SPECIFICATIES

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Bij Honeywell staat veiligheid daar waar dat
hoort - bovenaan. Met Honeywell BW™ Ultra,
onze nieuwe draagbare vijfgasdetector, staat de
veiligheid van uw werknemers ook bovenaan.
De Honeywell BW™ Ultra is ontworpen voor
monstername in en controle van besloten
ruimten, voor en na betreding. Daarbij is de
Honeywell BW™ Ultra uitgerust met verbeterde
sensortechnologie, duidelijk leesbare
gaswaarden, hoog gebruikersgemak en
connectiviteit.
Veelzijdige gasdetectie.
De Honeywell BW™ Ultra voldoet aan alle
veiligheidsregelgevingen.
Daardoor zijn de gassen te detecteren die voor u
belangrijk zijn. De detector geeft u daarbij nog de
optie om uit de lijst met gassen een vijfde sensor
te kiezen, voor betere bescherming op het werk.
De Honeywell BW™ Ultra is de eerste gasdetector
op de markt die voorzien is van sensoren uit de
1-serie. Deze sensoren kenmerken zich door
snelle reactietijden, betrouwbare prestaties en
lange levensduur, zelfs in de meest extreme
werkomstandigheden.
Dit betekent hoge nauwkeurigheid lagere kosten

AFMETINGEN

14,8 x 8,5 x 4,0 cm

GEWICHT

411g (met klem)

TEMPERATUUR

-20 tot +50 °C

LUCHTVOCHTIGHEID

5-95% RH (niet-condenserend), continu

IP-klasse:

IP66/68

ALARMSIGNALEN
EN - TYPEN

Visueel, trillend, akoestisch (95 dB) • Laag,
Hoog, TWA, STEL, OL (boven limiet)

ZELFTEST

Geactiveerde detectoren voeren automatisch elke
24 uur een diagnostische test uit
(sensoren, batterij en elektronica)

NORMALE
LEVENSDUUR
BATTERIJ

18 uur (14 uur met PID- of IR-sensor)
bij -20 °C

CAPACITEIT POMP

Monstername tot 23 m mogelijk
Klasse I, Divisie 1, Groep A, B, C, D
Klasse I, zone 0, groep IIC

CERTIFICATEN
EN
GOEDKEURINGEN

ATEX:
:
IECEx:

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Europese conformiteit
Ex ia IIC T4 Ga

Raadpleeg de handleiding voor aanvullende
certificaten, of neem contact op met Honeywell
Analytics;

GARANTIE

Instrument: 3 jaar
Sensoren: 3 jaar (2 jaar NH3, 1 jaar PID en Cl2)
Batterij: 2 jaar

ACCESSOIRES BW Ultra

Intellidoxdockingsysteem
IntelliDoX combineert slimme dockingmodules met
ons instrumentbeheersysteem en biedt automatische
tests en houdt de historie bij.

Werk comfortabel in de meest veilige
omstandigheden dankzij valbeveiliging,
persoonlijke beschermingsmiddelen en
productadvies van ervaringsdeskundigen.
Boomverzorging
Brandweer en hulpdiensten
Bouw en industrie

KLEDING
››››››››››››››
Onderkleding
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Werkkleding

288

Multinorm-kleding

330

Reddingsvesten, drijf en droog-

340

pakken
Brandweerpakken

344

Wegwerpkleding

346

Accessoires

348

NORMEN

››››››››››

a
b
c
d
e

EN 342 Beschermende kleding tegen de
kou (T <-5°C)
a: (U) Icler; resulterende thermische basisisolatie
(m² K/W). Gemeten op een „bewegende“
mannequin (+ type referentieondergoed)
b: (U) Icle; resulterende thermische isolatie (m²
K/W). Gemeten op een statische mannequin
(optioneel, „X“ betekent niet getest)
c: Luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 niveaus)
d: Waterpenetratie-weerstandsklasse (2 niveaus)
(optioneel, „X“ betekent niet getest)
a
b

EN 343 Regenkledij

EN 1149-5 Beschermende kleding
– Elektrostatische eigenschappen.
Materiaalprestaties en ontwerpeisen
EN 1149-1: meting van de soortelijke weerstand
aan de oppervlakte
EN 1149-3: meting van het ladingsverval

EN ISO 11611 Beschermende kleding voor
gebruik bij lassen en verwante processen
Klasse 1 (laag niveau): minder gevaarlijke
lassituaties
Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke
lassituaties

a: Waterdichtheid: weerstand tegen
waterpenetratie (3 klasses)
b: Ademend vermogen: weerstand tegen
waterdamp (3 klasses)

SOORT KLEDING
VOOR LASSERS

SELECTIECRITERIA VOLGENS HET
PROCES

SELECTIECRITERIA VOLGENS DE
OMGEVINGSVOORWAARDEN

KLASSE 1:

Handmatige lastechnieken met lichte vorming
van spatten en druppels:
»»Gaslassen
»»TIG-lassen
»»MIG-lassen
»»Microplasmalassen
»»Hardsolderen
»»Puntlassen
»»MMA-lassen (met rutiel-bedekte elektrode).

Bediening van machine:
»»Zuurstofsnijbranders
»»Plasmasnijbranders
»»Weerstandlasmachines
»»Machines voor thermisch
spuiten
»»Tafellassen.

KLASSE 2:

Handmatige lastechnieken met lichte vorming
van spatten en druppels:
»»MMA-lassen (met basis of met cellulose bedekte
elektrode)
»»MAG-lassen (met CO of gemaximaliseerde gassen)
»»MIG-lassen (met hoge stroom)
»»Booglassen met zelf-afgeschermde
vloeilijnmiddelkern
»»Plasmasnijden
»»Zuurstofsnijden,
»»Thermisch spuiten.

Bediening van machine:
»»in gesloten ruimtes
»»Bij lassen/snijden in de
hoogte of in gelijkaardige
beperkte positie.

EN ISO 11612 Beschermende kleding
voor bescherming tegen hitte en
vlammen

EN 14605 Beschermkleding tegen
vloeibare chemicaliën (inclusief
permeatieweerstandstest)

a: Oppervlakte (A1) of randontvlamming (A2)
werden getest a.h.v. de index 3-test volgens ISO
15025
b: Convectiehitte, ISO 9150 (B1-B3):
c: Stralingshittetest ISO 6942, hitteflux 20 kW/m²
d: Spatten van gesmolten aluminium ISO 9185
e: Spatten van gesmolten ijzer ISO 9185
f: Contacthitte (codeletter F) ISO 12127 - 250 °C
w: Waterdichtheid (2 niveaus) facultatief

Type 4: Beschermende kleding voor het volledige
lichaam met vloeistofdichte verbindingen (EN 465)
Type 3: Beschermende kleding voor het volledige
lichaam met spraydichte verbindingen (EN 466)
Type PB[4] or PB[3]: Beschermende kleding die
bescherming biedt voor specifieke delen van
het lichaam tegen permeatie van chemische
vloeistoffen (EN 467)

EN 13034 Beschermende kleding tegen
vloeibare chemicaliën
Chemische beschermpakken (type 6), gedeeltelijke
lichaamsbescherming (type PB [6])

EN 13758 UV-beschermende kleding
De UPF-waarde (Ultraviolet Protection Factor, zoals
gedefinieerd in de norm EN 13758-1) moet hoger
zijn dan 40 (UPF 40+).

a
b
c
d
e

EN 14058 Beschermende kleding tegen
koude omgevingen (T > -5 °C)
a: Thermische isolatie Rct (3 niveaus)
b: Luchtdoorlaatbaarheid (3 niveaus), optioneel
(„X“ betekent niet getest)
c: Waterdichtheid (2 niveaus), optioneel
(„X“ betekent niet getest)
d: Icler: Basis thermische isolatie, optioneel
(„X“ betekent niet getest)
e: Icle: resulterende thermische isolatie, optioneel
(„X“ betekent niet getest)

EN ISO 14116 Beschermende
kleding – Materialen, samengestelde
materialen en kleding met een beperkte
vlamverspreiding
Index 1: Geen vlamverspreiding, geen brandende
smeltresten, geen nagloed, een gat kan worden
gevormd.
Index 2: Geen vlamverspreiding, geen brandende
smeltresten, geen nagloed, geen gatvorming.
Index 3: Geen vlamverspreiding, geen brandende
smeltresten, geen nagloed, geen gatvorming, de
navlamtijd bedraagt niet maar dan 2 seconden.

x

EN ISO 20471 Signalisatiekleding
met hoge zichtbaarheid –
beproevingsmethoden en vereisten
Minimale oppervlakte van het zichtbaar
fluorescerend en retroreflecterend materiaal
(3 klasses)

IEC 61482-2 Bescherming tegen
de risico’s van een elektrische
vlamboogoverslag
Klasse 1 verwachte kortsluitstroom 4 kA
Klasse 2 verwachte kortsluitstroom 7 kA
Getest volgens IEC 61482-1-2

Kleding » Onderkleding »
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3-LAGEN SYSTEEM
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
HELLY HANSEN HEEFT HET 3-LAGENSYSTEEM IN HET BEGIN
VAN DE JAREN ZEVENTIG OP DE MARKT GEBRACHT. ZE
HEBBEN HET SINDSDIEN STEEDS VERDER ONTWIKKELD DOOR
VOORTDUREND NIEUWE TECHNOLOGIEËN TOE TE PASSEN IN
DE WERKKLEDING. DIT FLEXIBELE SYSTEEM BIEDT COMFORT
EN BESCHERMING IN ALLE WERKOMSTANDIGHEDEN
WAARAAN U WORDT BLOOTGESTELD: HITTE OF KOUDE, REGEN
OF SNEEUW.

MIDLAYER - WARM
Houd uw warmte vast
»»De thermolaag van fleece
van HH houdt lucht vast
en zorgt zo voor isolatie
tegen koude. Tegelijkertijd
ventileert de laag bij
overmatige hitte en voert
deze vocht door de stof
heen af. Zo blijft het lichaam
droog en warm.

BASE LAYER - DROOG

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Een tweede huid
»»De HH-basislaag ventileert
bij overmatige hitte en
voert zweet en vocht op de
huid af naar de volgende
kledinglaag. Zo blijft uw
lichaam droog en warm.

2

1

bestellen

Bescherming tegen de elementen
»»De beschermende laag van Helly
Hansen, met Helly Tech® waterdichte
en ademende stof, biedt bescherming
tegen regen en wind terwijl overtollig
vocht kan verdampen via de poriën van
de buitenste laag. Hierdoor blijft uw
lichaam droog en warm.

/

PROTECTIVE LAYER - VEILIG

www.condorsafety.be »

3
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LIFA®

WARM. DROOG. COMFORTABEL.

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
»»Lifa® werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw geïntroduceerd en is
gebaseerd op een technologie die in de loop der jaren uitvoerig is getest. De
belangrijkste voordelen van Lifa® zijn vochtregulering en isolatie; vocht wordt bij
de huid weggehaald en transpiratie wordt naar het oppervlak van het materiaal
afgevoerd, waar het verdampt. In 2006 werd Lifa® gecombineerd met mulesingvrije merinowol en zo ontstond de best presterende basislaag tot nu toe. Lifa® is
een hydrofobe vezel die de opname van vloeistof verhindert.
De Lifa®-vezels worden gebruikt op de eerste membraanlaag van de basislaag,
de laag die het dichtst op de huid zit. Als de eerste laag wordt gecombineerd
met een extra laag met hydrofiele (vochtabsorberende) eigenschappen, wordt
transpiratie van de huid afgevoerd naar de tweede laag en daar geabsorbeerd. Zo
blijft u warm, droog en comfortabel.

LIFA®
MAX

www.condorsafety.be »

KOUD WEER

HOGE ACTIVITEIT

LIFA®
ACTIVE
HI VIS

SAFE
FLAME RETARDANT
LAGE ACTIVITEIT

LAGE ACTIVITEIT

LIFA®
MERINO

/

bestellen

HOGE ACTIVITEIT

»»HOE LIFA® WERKT
De Lifa® Stay Warmtechnologie voert zweet af
van uw huid, zodat u langer
warm blijft.

WARM WEER

HIGH VISIBILITY

LIFA® ACTIVE
2

1

1

»»LIFA® ACTIVE - VEELZIJDIG COMFORT VOOR ALLE SEIZOENEN
DANKZIJ EEN SUPERSNEL DROGENDE LAAG OP DE HUID
Lifa® Active combineert op geavanceerde manier Lifa® Stay Warm
Technology met vezels die snel zweet afvoeren en is zodoende
ideaal als basislaag voor activiteiten in elk jaargetijde. Droog blijven
is essentieel voor optimaal comfort. Daarnaast heeft dit product
een ruimzittende pasvorm zodat het ook als casual kledingstuk te
gebruiken is

TSHH6.ZW
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Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

T-SHIRT HELLY HANSEN MAGNI ZWART 75161
2

2

TSHH8.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

/

»»Dankzij het Lifa Active-materiaal voor optimale vochtafvoer en de geïntegreerde
UV-bescherming is dit T-shirt ideaal voor zware werkzaamheden in de zomer
»»65% polyester + 35% polypropyleen, 130 g/m²
»»platte naden
»»Lifa Active-technologie
»»UPF 40.

bestellen

T-SHIRT MET LANGE MOUWEN HELLY HANSEN
MAGNI ZWART 75162

www.condorsafety.be »

1

»»Dankzij het Lifa Active-materiaal voor optimale vochtafvoer en de geïntegreerde
UV-bescherming is dit T-shirt ideaal voor zware werkzaamheden in de zomer
»»65% polyester + 35% polypropyleen, 130 g/m²
»»platte naden
»»Lifa Active-technologie
»»UPF 40.
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LIFA®

»»LIFA® - PRESTATIES EN VOCHTREGULERING OP
PROFESSIONEEL NIVEAU
Materiaal van 100% Lifa® biedt een droge laag op de huid die u
comfortabel houdt tijdens zeer inspannende activiteiten in diverse
omstandigheden.
Lifa® is een lichtgewicht basislaag, ideaal voor intensieve activiteiten
bij gemiddelde tot lage temperaturen. Geen enkele andere basislaag
voert zweet beter van de huid af dan Lifa® .

1

2

OHHH11.ZW
1

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

ONDERHEMD HELLY HANSEN LIFA ZWART 75104
2

»»100% polypropyleen
»»125g/m²
»»geen schouder- en zijnaden
»»Lifa®-technologie: zorgt ervoor dat vocht afgevoerd wordt,
zodat uw huid droog blijft terwijl u hard aan het werken en
zweten bent, gemaakt voor hoge mate van activiteit in warme
weersomstandigheden.

OHHH12.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

ONDERHEMD MET LANGE MOUWEN HELLY HANSEN
LIFA ZWART 75105

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»100% polypropyleen
»»125g/m²
»»geen schouder- en zijnaden
»»Lifa®-technologie: zorgt ervoor dat vocht afgevoerd wordt,
zodat uw huid droog blijft terwijl u hard aan het werken en
zweten bent, gemaakt voor hoge mate van activiteit in warme
weersomstandigheden.

OBHH8.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

ONDERBROEK HELLY HANSEN LIFA ZWART 75505
»»100% polypropyleen
»»125g/m²
»»geen naden
»»zorgt ervoor dat vocht afgevoerd wordt, zodat uw huid droog blijft
terwijl u hard aan het werken en zweten bent
»»gemaakt voor hoge mate van activiteit in warme
weersomstandigheden.

LIFA® MERINO
2

OHHH13.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

ONDERHEMD THERMISCH MET LANGE MOUWEN HH
LIFA MERINO ZWART 75106
»»57% merinowol, 43% polypropyleen
»»215g/m²
»»geen schouder- en zijnaden
»»Lifa® zorgt ervoor dat zweet effectief wordt
afgevoerd van het lichaam, terwijl de merinowol
u warm houdt, gemaakt voor hoge mate van
inspanning op koude dagen.

OHHH14.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

ONDERHEMD THERMISCH HH LIFA MERINO HALF-ZIP
ZWART 75107
»»57% merinowol, 43% polypropyleen
»»215g/m²
»»geen schouder- en zijnaden
»»gecentreerde halve YKK®-ritssluiting aan de voorzijde
»»kraagversterking en kinbescherming
»»Lifa® zorgt ervoor dat zweet effectief wordt afgevoerd van het
lichaam, terwijl de merinowol u warm houdt, gemaakt voor
hoge mate van inspanning op koude dagen.

ONDERBROEK THERMISCH HELLY HANSEN LIFA
MERINO ZWART 75506
»»57% merinowol, 43% polypropyleen
»»215g/m²
»»elastische taille
»»kruisinzetstuk
»»platte naden
»»Lifa zorgt ervoor dat zweet effectief wordt afgevoerd van het
lichaam
»»merinowol houdt u warm
»»voor zware inspanningen op koude dagen.

bestellen

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

/

OBHH9.ZW

www.condorsafety.be »

1

»»LIFA® WARM - WARMTE EN VOCHTREGULERING OP
PROFESSIONEEL NIVEAU
Lifa® Merino is een tweelaagse combinatie van Lifa® Stay Warm
Technology en 100% zuivere merinowol en vormt de ideale basislaag
voor alle activiteiten bij lage temperaturen. Droog en warm blijven is
essentieel voor optimaal comfort.
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LIFA® MAX

»»Onze warmste technische basislaag met 100% LIFA-vezels.
De technologie achter LIFA® Max werkt het beste in combinatie met
een hydrofiele (vochtabsorberende) tweede laag. Dit wordt aangeraden
voor lichte buitenactiviteiten in koud weer.

OHHH15.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

ONDERHEMD THERMISCH MET LANGE
MOUWEN HH LIFA MAX ZWART 75108
»»100% polypropyleen
»»230g/m²
»»geen schouder- en zijnaden
»»Lifa® Max-technologie: zorgt ervoor dat vocht afgevoerd wordt, zodat uw huid
droog blijft terwijl u hard aan het werken en zweten bent, de warmste basislaag
tot nu toe en ideaal voor lichte inspanningen bij koud weer.

OBHH10.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

ONDERBROEK THERMISCH HELLY HANSEN LIFA
MAX ZWART 75508
»»100% polypropyleen
»»230g/m²
»»geen naden
»»zorgt ervoor dat vocht afgevoerd wordt, zodat uw huid droog blijft terwijl u hard
aan het werken en zweten bent
»»gemaakt voor lichte inspanningen bij koud weer.

OHS1.GRI

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

ONDERHEMD MET LANGE MOUWEN SIOEN
VISBY GRIJS

»»65% Viloft + 35% Coffee charcoal
»»± 220 g/m²
»»bodywear komt in contact met uw huid, daarom is het belangrijk dat
transpiratie afgevoerd wordt en uw huid droog blijft zodat er geen klam
gevoel ontstaat
»»het rugpand werd verlengd en ook aan de polsen werd er een aparte
boord voorzien voor meer comfort
»»stijlvol afgewerkt met cyaankleurige stikkingen.

OBS1.GRI

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

ONDERBROEK THERMISCH SIOEN BREMY

»»65% Viloft + 35% Coffee charcoal
»»± 220 g/m²
»»deze lange thermische onderbroek met gulp zit niet alleen comfortabel
door zijn elastische taille en vochtregulerende eigenschappen, maar hij
ziet er ook mooi uit dankzij de decoratieve cyaankleurige stikkingen
»»de lange onderbroek Bremy is gemaakt in een duurzame stof op basis
van koffie residu
»»deze stof heeft een antibacteriële werking om vervelende geurtjes tegen
te houden waardoor de broek fris blijft.
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WOOLPOWER®

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
1

»DOORDACHT:
»
Wij willen onze klanten kledij aanbieden die geproduceerd is op een
manier die overeenstemt met onze waarden. Of het nu kledij is voor
professionele of recreatieve doeleinden, ze moet je verwarmen van
binnenuit.

2

»»HOE WE WOOLPOWER MAKEN:
Onze kledij wordt geproduceerd in Östersund, Jämtland,
in het noorden van Zweden. We doen dit reeds sinds
de opstart in 1969. Onze naaisters maken een volledig
kledingstuk van begin tot einde en ze naaien hun eigen
naam op het label in het eindproduct.

3

»ONS
»
MILIEU:
Om zeker te zijn dat we een zo min mogelijke impact hebben op
het milieu, houden we altijd duurzaamheid in onze gedachten
wanneer we de Woolpower kledij ontwikkelen en produceren.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

4

»MERINO
»
SCHAAP:
We kopen ons materiaal altijd direct bij de producenten.
Zo zijn we zeker dat de schapen waarvan we de wol
gebruiken goed behandeld worden.

279

5

Omdat onze fabriek gevestigd is in Östersund, en we
dichtbij de Zweedse bergen zitten, weten we hoe we jullie
warm kunnen houden wanneer het koud is.

Kleding » Onderkleding »

»»WIJ WETEN ALLES OVER WARMTE:

6

»»DE FABRIEK:
Onze kwaliteit, Ullfrotté Original, is grotendeels vervaardigd
uit iets dat je kan zien met het blote oog. Hierbij ons
geheim achter je warme en zachte kledij.

7

»»WOL WASSEN:
Onzeker over hoe je wollen kledij moet wassen?
Woolpowers Ullfrotté Original kledij kan gewassen worden
op 60°C als het vuil is, als het in principe al nodig is om die
te wassen.

»»DUURZAAM:
Zoveel mogelijk kledij produceren is voor ons niet het
belangrijkste. Wat we wel willen, is kledij maken van de
hoogst mogelijke kwaliteit, die heel lang meegaat.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

8
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LITE

»»Woolpower LITE bestaat uit tricot gebreid materiaal en is gemaakt van 80% Merino wol (extra fijn,
19,5 micron). De Merino wol is met een synthetische polyamide vezel gemengd om een sterker
en duurzamer product te kunnen produceren. LITE zorgt voor isolatie, maar nog belangrijker is dat
Merino wol zich aanpast aan de temperatuur en de activiteitsgraad.

TSW1.LIBL

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

T-SHIRT WOOLPOWER TEE LITE LICHTBLAUW
»»80% Merino wol
»»Lite = het dunste ondergoed in het Woolpower gamma
»»wordt direct op de huid gedragen, houdt het lichaam warm en voert
transpiratievocht af
»»ronde hals
»»geen zijnaden
»»kan gewassen worden op 60°C.

OHW5.LIBL

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

ONDERHEMD WOOLPOWER CREWNECK LITE
LICHTBLAUW

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»80% Merino wol
»»Lite = het dunste ondergoed in het Woolpower gamma
»»wordt direct op de huid gedragen, houdt het lichaam warm en voert
transpiratievocht af
»»ronde hals
»»verlengd rugpand
»»geen zijnaden
»»kan gewassen worden op 60°C. .

OBW2.LIBL

Maten: S, M, L, XL, XXL

ONDERBROEK WOOLPOWER LITE LICHTBLAUW
»»80% Merino wol
»»Lite = het dunste ondergoed in het Woolpower gamma
»»wordt direct op de huid gedragen, houdt het lichaam warm en voert
transpiratievocht af
»»geen zijnaden
»»kan gewassen worden op 60°C.

OHW1.GRI

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

ONDERHEMD WOOLPOWER CREWNECK 200 GRIJS
»»60% Merino wol, 25% polyester, 13% polyamide en 2% elastaan
»»wordt direct op de huid gedragen, houdt het lichaam warm en voert
transpiratievocht af
»»205g, ideaal bij temp. van -20°C tot +10°C
»»ronde hals
»»verlengd rugpand
»»geen zijnaden
»»kan gewassen worden op 60°C

OHW2.GRI

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

ONDERHEMD WOOLPOWER ZIP TURTLENECK 200
GRIJS
»»60% Merino wol, 25% polyester, 13% polyamide en 2%
elastaan
»»wordt direct op de huid gedragen, houdt het lichaam warm
en voert transpiratievocht af
»»205g, ideaal bij temp. van -20°C tot +10°C
»»opstaande kraag met korte rits voor extra ventilatie
»» verlengd rugpand
»»geen zijnaden
»»kan gewassen worden op 60°C

ONDERBROEK WOOLPOWER LONG JOHN 200 GRIJS
»»60% Merino wol, 25% polyester, 13% polyamide en 2%
elastaan
»»wordt direct op de huid gedragen, houdt het lichaam
warm en voert transpiratievocht af
»»205g, ideaal bij temp. van -20°C tot +10°C
»»geen zijnaden
»»kan gewassen worden op 60°C

bestellen

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

/

OBW1.GRI

www.condorsafety.be »

200

»»De 200-laag is gemaakt uit de befaamde ‘Terry-knit’ Ullfrotté Original. Het wollen garen wordt langs
de binnenkant van het kledingstuk in ‘lus-vorm’ geweven. Hierdoor kan er meer lucht vastgehouden
worden. Dit zorgt voor een betere isolatie. Tegelijkertijd werkt deze manier van weven ook zeer goed
voor het transport van vocht naar de buitenkant van het kledingstuk waar het kan verdampen. Zeer
aangenaam rechtstreeks op de huid of als tweede laag.
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400

»»Deze tweede laag is er voor wanneer het echt koud wordt of wanneer je minder actieve bezigheden
wil doen tijdens koude dagen. Het wollen garen wordt langs de binnenkant van het kledingstuk in
‘lus-vorm’ geweven. Hierdoor kan er meer lucht vastgehouden worden. Dit zorgt voor een betere
isolatie, tegelijkertijd werkt deze manier van weven ook zeer goed voor het transport van vocht naar
de buitenkant van het kledingstuk waar het kan verdampen.De Mid Layer draag je onder je winden of waterdichte toplaag, en boven een goede base layer. Ook heerlijk als buitenste laag tijdens
windstille droge winterdagen.

TW1.GR

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

TRUI WOOLPOWER FULL ZIP JACKET 400 GROEN
»»70% Merino wol, 28% polyamide en 2% elastaan
»»400g
»»wordt gedragen als tussenlaag bij lage temperatuur
en weinig activiteit
»»lange mouwen
»»ritssluiting
»»versterkte kraag
»»kan gewassen worden op 60°C

BWW1.GRI

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

BODYWARMER WOOLPOWER VEST 400 GRIJS
»»70% Merino wol, 28% polyamide en 2% elastaan
»»400g
»»wordt gedragen als tussenlaag bij lage temperatuur en weinig
activiteit
»»mouwloos
»»ritssluiting
»»versterkte kraag
»»kan gewassen worden op 60°C

www.condorsafety.be »

/

bestellen

TW2.PEBL

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

TRUI WOOLPOWER FULL ZIP JACKET COLOUR 400
PETROLBLAUW
»»70% Merino wol, 28% polyamide en 2% elastaan
»»400g
»»wordt gedragen als tussenlaag bij lage temperatuur en weinig
activiteit
»»lange mouwen
»»ritssluiting
»»versterkte kraag
»»kan gewassen worden op 60°C

WERKBROEK HELLY HANSEN AKER CONS PANT
ZWART 77401
»»65% polyester,35% katoen, 310g/m²
»»2 hangende zakken met schuine hoek en dubbele bodem aan
voorzijde voor spijkers/schroeven in Cordura®
»»kruisinzetstuk
»»dijbeenzak met Vislon ritssluiting
»»dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting
»»zak voor GSM in dijbeenzak
»»reflecterende biezen
»»zak voor duimstok en dubbele bodem in Cordura®
»»zakken voor kniebeschermers in Cordura®
»»2 achterzakken
»»omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 5cm extra
beenlengte.

WBHH22.ZW
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Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

WERKBROEK HELLY HANSEN AKER WORK PANT
ZWART 77400
»»65% polyester, 35% katoen, 310g/m²
»»YKK® Vislon ritssluiting
»»dijbeenzak met vislon ritssluiting
»»dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting
»»zak voor mobiele telefoon in dijbeenzak
»»kruisinzetstuk
»»reflecterende biezen
»»zak voor duimstok en dubbele bodem in Cordura®
»»zakken voor kniebeschermers in Cordura® met opening aan
binnenzijde
»»2 achterzakken, waarvan één met klep en klittenbandsluiting
»»omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 5 cm extra
beenlengte.

WVHH7.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

/
www.condorsafety.be »

»»65% polyester, 35% katoen, 310 g/m²
»»geruwd tricot aan binnenzijde kraag
»»YKK® Vislon ritssluiting aan voorzijde
»»borstzakken met klep en sluiting met drukknoop
»»borstzak met YKK-ritssluiting
»»zak voor mobiele telefoon op rechterborst
»»handzakken met plastic drukknoppen als sluiting
»»scharnierende mouwen
»»reflecterende biezen
»»elastische manchetten
»»lus onder klep van linkerborstzak voor ID-kaart
»»drukknoopverstelling in boord
»»verlengd achterpand.

bestellen

WERKVEST HELLY HANSEN AKER JACKET
ZWART 77200
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WBHH24.ZW
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WERKBROEK HELLY HANSEN CHELSEA
EVOLUTION CONSTRUCTION PANT ZWART
77441

VER
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bestellen
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»»Stretch in 4 richtingen: 93% polyamide, 7% elastaan, 310g/m²
»»secundair: 79% katoen, 21% polyester, 295 g/m²
»»versterkingen in Cordura®-materiaal onderaan de pijp
»»achterzakken
»»omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 5 cm extra beenlengte
»»kruisinzetstuk
»»zak voor kniebeschermers in Cordura®, met opening aan binnenzijde
»»meterzak
»»dijbeenzak met klep
»»2 hangzakken in Cordura® met dubbele bodem voor extra duurzaamheid
en rits voor kleiner gereedschap.

H

www.condorsafety.be »

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

»»Onze Chelsea Evolution-broek biedt u het beste van
twee werelden: duurzaam materiaal en gegarandeerde
bewegingsvrijheid. De combinatie van polyamidemateriaal
dat in vier richtingen rekbaar is en ons legendarische
Chelsea katoen voldoet aan deze belofte. Moderne Chelsea
katoen pasvorm, verbeterde opbergmogelijkheden, unieke
designlijnen en onze iconische Chelsea kenmerken maken
van deze nieuwe broek samen uw beste werkpartner.

BESCHIKBAAR
VANAF
OKT 2019

WERKBROEK HELLY HANSEN CHELSEA
EVOLUTION WORK PANT ZWART 77446
»»Stretch in 4 richtingen: 93% polyamide, 7% elastaan, 310g/m²
»»secundair 79% katoen, 21% polyester, 295 g/m²
»»achterzakken
»»versterkingen in Cordura®-materiaal onderaan de pijp
»»omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 5 cm extra beenlengte
»»kruisinzetstuk
»»zak voor kniebeschermers in Cordura®, met opening aan binnenzijde
»»zak met dubbele bodem in Cordura®, geschikt voor duimstok
»»dijbeenzak met klep voor accessoires/gereedschap.

WBHH27.ZW
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Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

WERKBROEK HELLY HANSEN CHELSEA
EVOLUTION SERVICE PANT ZWART 77445
»»stretch in 4 richtingen: 93% polyamide,
BESCHIKBAAR
7% elastaan, 310g/m²
VANAF
»»secundair: 79% katoen, 21% polyester,
OKT
2019
295 g/m²
»»YKK®-ritssluiting
»»scharnierende knieën
»»achterzakken
»»brede riemlus aan achterkant voor extra stevigheid en stabiliteit
»»versterkingen in Cordura®-materiaal onderaan de pijp
»»verlengd rugpand voor meer comfort
»»omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 5 cm extra beenlengte
»»kruisinzetstuk
»»2 dijbeenzakken met klep voor accessoires/gereedschap

WBHH17

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

/
www.condorsafety.be »

»»stretch in 4 richtingen:93% polyamide, 7% elastaan, 310g/m²
»»2 steekzakken met YKK-ritssluiting
»»2 achterzakken
»» afritsbare hangende zakken voor veelzijdig gebruik
»»gewatteerde waterdichte dijzak voor mobiele telefoon
»»dijzak met ritssluiting
»»meterzak met dubbele bodem in Cordura
»»voorgevormde knieën, lichte stof aan de knieholtes voor meer comfort.
»»kniezakken in Cordura voor kniebeschermers, met opening aan binnenzijde
»»omgevouwen zoom aan beenpijp voor 5cm extra beenlengte.

bestellen

WERKBROEK HELLY HANSEN MAGNI
WORKPANT 76563
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WBPJ1.ZW

Maten: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

WERKBROEK PROJOB PRIO 5532 ZWART
»»65% polyester, 35% katoen, 245g/m²
»»broek in easycare materiaal van polyester/katoen
dat zorgt voor een goed behoud van vorm en kleur
»»twee achterzakken met klep en velcrosluiting
»»duimstokzak met mesknoop
»»verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee
hoogtes)
»»versteviging aan de duimstokzak en kniezakken
»»de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met
5 cm.

HEMELSBLAUW

KAKI

WBPJ2.ZW

GROEN

Maten: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

WERKBROEK PROJOB PRIO 5531 ZWART
»»65% polyester, 35% katoen, 245g/m²
»»polyester/katoen dat zorgt voor een goed behoud
van vorm en kleur
»»holsterzakken met extra compartiment en extra
zakje met ritssluiting
»»twee achterzakken met klep en velcrosluiting
»»beenzak met extra compartiment en klep met
velcrosluiting
»»duimstokzak met mesknoop
»»verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee
hoogtes)
»»versteviging aan de holsterzakken, duimstokzak en
kniezakken
»»de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm.

WBPJ3.ZW

HEMELSBLAUW
KAKI

Maten: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

www.condorsafety.be »
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WERKBROEK PROJOB PRIO 2518 ZWART
»»65% polyester, 35% katoen, 245g/m²
»»moderne pasvorm
»» twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje
»»twee zijbeenzakken: linker met klep met apart
telefoonzakje binnenin; rechter met verschillende
compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc
»»twee ruime achterzakken met klep en velcrosluiting
»»de lengte van de broekspijpen kan met 5cm
verlengd worden door de rode draad aan de enkels
los te maken
»»geen kniezakken.

HEMELSBLAUW

WIT

GROEN

GROEN

WERKBROEK PROJOB PRIO 2530 ZWART
»»65% polyester, 35% katoen, 245g/m²
»»easy care
»»goede kleur- en vormbehoud
»»ruime voorzakken
»»achterzakken en beenzak met klep
»»duimstokzak
»»de broekspijpen van de maten C42-C64 kunnen
met 5 cm verlengd worden door de rode draad
aan de enkels los te maken.

HEMELSBLAUW

KAKI
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WBPJ4.ZW
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Maten: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

GROEN

WBPJ5.ZW

Maten: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

WERKBROEK DAMES PROJOB PRIO 2521
ZWART
»»materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 230 g/m²
»»materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m²
»»stretchmateriaal aan zitvlak, kruis en knieën
»»twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje
»»twee zijbeenzakken: linker met ritssluiting en
klep met apart telefoonzakje binnenin en D-ring
voor sleutels; rechter ook met ritssluiting en klep
met apart telefoonzakje binnenin, twee aparte
compartimenten voor o.a. potloden, telefoon, etc
»»twee ruime achterzakken met klep

HEMELSBLAUW

GROEN

WBPJ6.ZW

Maten: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

HEMELSBLAUW

WIT

GROEN

/
www.condorsafety.be »

»»65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
»»moderne pasvorm
»»twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje
»»twee zijbeenzakken: linker met klep met apart
telefoonzakje binnenin; rechter met verschillende
compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc
»»twee ruime achterzakken met klep en velcrosluiting
»»de lengte van de broekspijpen kan met 5cm verlengd
worden door de rode draad aan de enkels los te
maken
»»geen kniezakken.

bestellen

WERKBROEK DAMES PROJOB PRIO 2519
ZWART

Kleding » Werkkleding »
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SHHH8.ZW

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

SHORT HELLY HANSEN AKER CONSTRUCTION
ZWART/GRIJS 77403
»»65% polyamide, 35% katoen, 310 g/m²
»»versterking in 100% Cordura, 219 g/m²
»»YKK ritssluiting
»»2 steekzakken aan voorzijde
»»1 dijbeenzak met velcro en ritssluiting
»»1 meterzak
»»2 achterzakken, waarvan één met klep en velcro
»»2 loshangende zakken in Cordura, die in de onderliggende zakken weggestopt
kunnen worden.

SHHH7.ZWGRI

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

SHORT HELLY HANSEN AKER WORK ZWART/
GRIJS 77402
»»65% polyamide, 35% katoen, 310 g/m²
»»versterking in 100% Cordura, 219 g/m²
»»YKK ritssluiting
»»2 steekzakken aan voorzijde
»»1 dijbeenzak met velcro en ritssluiting
»»1 meterzak
»»2 achterzakken, waarvan één met klep en velcro.

SHHH5.ZW

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

www.condorsafety.be »

/

bestellen

SHORT HELLY HANSEN CHELSEA EVOLUTION
CONSTRUCTION 77443
»»stretch in 4 richtingen: 93% polyamide, 7% elastaan, 310 g/m²
»»secundair: 79% katoen, 21% polyester, 295g/m²
»»metalen knopen voorzien van plastic laag
»» 2 steekzakken aan voorzijde
»»1 dijbeenzak met velcro
»»1 zak voor mobiele telefoon
»»1 meterzak
»»2 loshangende zakken in Cordura, die in de onderliggende
zakken weggestopt kunnen worden
»»2 achterzakken, waarvan één met klep, velcro en
reflecterende bies
»»brede riemlus aan achterkant voor extra stevigheid.

SHHH6.ZW

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

SHORT HELLY HANSEN CHELSEA
EVOLUTION SERVICE 77444

»»stretch in 4 richtingen: 93% polyamide, 7% elastaan, 310 g/m²
»»secundair: 79% katoen, 21% polyester, 295g/m²
»»metalen knopen voorzien van plastic laag
»» 2 steekzakken aan voorzijde
»»1 dijbeenzak met velcro
»»1 zak voor mobiele telefoon
»»1 meterzak
»»2 achterzakken, waarvan één met klep,
velcro en reflecterende bies
»»brede riemlus aan achterkant voor extra
stevigheid.

SHHH9.ZW

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

SHORT HELLY HANSEN MAGNI SHORTS
76583
»»stretch in 4 richtingen: 93% polyamide, 7% elastaan, 310 g/m²
»»2 steekzakken met YKK-ritssluiting
»»2 achterzakken
»»riemlus middenachter in versterkt materiaal
»»afritsbare hangende zakken voor veelzijdig gebruik
»»gewatteerde zijzak voor mobiele telefoon
»»meterzak met dubbele bodem in Cordura

Kleding » Werkkleding »
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SHPJ1.ZW

Maten: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

SHORT PROJOB PRIO 5535 ZWART
»»65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
»»short in easycare materiaal van polyester/katoen
dat zorgt voor een goed behoud van vorm en
kleur
»»holsterzakken met extra compartiment en extra
zakje met ritssluiting
»»twee achterzakken met klep en velcrosluiting
»»duimstokzak met mesknoop
»»versteviging aan de holsterzakken en
duimstokzak.

HEMELSBLAUW

KAKI

SHPJ2.ZW

GROEN

ROOD

Maten: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

SHORT PROJOB PRIO 2528 ZWART
»»65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
»»achterzakken met klep en velcrosluiting
»»twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje
»» twee zijbeenzakken: linker met klep met apart
telefoonzakje binnenin; rechter met verschillende
compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc
»»de rode, hemelsblauwe en woudgroene versie
hebben een zwarte contrastkleur aan de zijzakken
en beenzakken.

HEMELSBLAUW

WIT

GROEN

SHPJ3.ZW

ROOD

Maten: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

www.condorsafety.be »

/

bestellen

SHORT DAMES PROJOB PRIO 2529 ZWART
»»65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
»»achterzakken met klep en velcrosluiting
»»twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje
»» twee zijbeenzakken: linker met klep met apart
telefoonzakje binnenin; rechter met verschillende
compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc
»»de rode, hemelsblauwe en woudgroene versie
hebben een zwarte contrastkleur aan de zijzakken
en beenzakken.

HEMELSBLAUW

WIT

GROEN

ROOD

SWEATER HELLY HANSEN OXFORD GRIJS
79026
»»100% katoen, 310 g/m²
»»platte naden met contrastkleur.

SHH11.GRI
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SHH6.GRI
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Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

SWEATER HELLY HANSEN OXFORD HZ GRIJS
79027
»»100% katoen, 310g/m²
»»platte naden met contrastkleur
»»1/2 ritssluiting.

SHH7.GRI

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
www.condorsafety.be »

»»100% katoen, 310 g/m²
»»platte naden met contrastkleur
»»katoenen trekkoord aan kap.

bestellen

SWEATER MET KAP HELLY HANSEN OXFORD
HOODIE GRIJS 79028

SHH5.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SWEATER HELLY HANSEN CHELSEA
EVOLUTION STRETCH ZWART 72146
»»95% polyester, 5% spandex, 320 g/m²
»»de ideale tussenlaag
»»gecentreerde YKK®-ritssluiting aan voorzijde
»»steekzakken met YKK®-ritssluiting
»»onderste zoom met elastisch trekkoord.

SHH4.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SWEATER HELLY HANSEN CHELSEA
EVOLUTION HOOD ZWART 79197
»»80% katoen, 20% polyester, 320 g/m²
»»voering van gaas: 100% polyester
»»YKK®-ritssluiting
»»elastische verstelbare zoom aan onderkant
»»dubbele laag materiaal in capuchon
»»vaste capuchon met aantrekkoord om te verstellen
»»geribde manchetten
»»2 handzakken met YKK®-ritssluiting
»»lus in de nek.

SWP2.GRI

293
Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL
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SWEATER PRINTER SOFTBALL RSX GRIJS
»»60% katoen, 40% polyester, 280 g/m² (120
grijs mêlée: 85% katoen, 15% viscose)
»»sweatshirt met ronde hals, 2x2 rib met
elastaan aan de boord onderaan en aan de
manchetten
»»halvemaanvormige nek.

STAALGRIJS

WIT

SWP1.GRI

GROEN

ROOD

ZWART

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

SWEATER MET KORTE RITS PRINTER
ROUNDERS RSX GRIJS
»»60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
»» 2 x 2 rib met elastaan aan de boord
onderaan en aan de manchetten
»»de zippullers zijn in een contrasterende
kleur
»»deze kunnen indien gewenst vervangen
worden door één van de andere
beschikbare kleuren.

STAALGRIJS

WIT

GROEN

SWR1.GRI

ROOD

ZWART

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SWEATER RUSSELL 265M MET KAP GRIJS

WIT

GROEN

ROOD

/
ZWART

FUCHSIA

www.condorsafety.be »

LICHTGRIJS

bestellen

»»80% ringgesponnen gekamd katoen, 20%
polyester, 280g/m²
»»drielaags voor extra comfort en kwaliteit
»»moderne getailleerde snit
»»nektape in visgraatmotief
»»tweelaagse capuchon met eyelets en platte
aanrijgkoordjes
»»elastische band aan mouwuiteinden en onderaan
de sweater
»»buidelzak met gaatje voor MP3 oortjes.

Kleding » Werkkleding »
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FHH26.GRI

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

FLEECE HELLY HANSEN AKER JACKET GRIJS 72155
»»100% polyester, 159 g/m²
»»polartec materiaal
»»reflecterende naden op de schouders
»»kinbescherming
»»gecentreerde YKK vislon ritssluiting aan de voorzijde
»»twee handzakken met YKK ritssluitng.

FHH1.GRI

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

FLEECE HELLY HANSEN OXFORD LIGHT JACKET GRIJS
72097
»»100% polyester, 159 g/m²
»»Polartec®-fleece
»»centrale YKK®-ritssluiting aan de voorzijde met
kraagversterking
»»kinbescherming
»»handzakken met YKK®-ritssluiting
»»verlengd rugpand voor meer comfort

FHH10.GRI

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

FLEECE HELLY HANSEN OXFORD
GRIJS 72026
»»100% polyester, 251 g/m²
»»Polartec®-fleece
»»centrale YKK®-ritssluiting aan de voorzijde met
kraagversterking
»»kinbescherming
»»borstzak met YKK®-ritssluiting
»»handzakken met YKK®-ritssluiting
»»verlengd rugpand voor meer comfort

www.condorsafety.be »

/

bestellen

FHH4.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

FLEECE HELLY HANSEN RED LAKE ZIP-IN ZWART
72065
»»100% polyester, 320 g/m²
»»2 steekzakken met ritssluiting
»»2 binnenzakken
»»100% nylon voering in de mouwen
»»elastische band aan de manchetten
»»inritsbaar in de regenvest Haag en Potsdam.

FHH25.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

FLEECE HELLY HANSEN KENSINGTON
ZWART 72158
»»100% polyester, 350g/m²
»»Polartec® Wind Pro®
»»kraagversterking en kinbescherming
»»gecentreerde YKK®-ritssluiting aan voorzijde
»»2 steekzakken + 1 borstzak met ritssluiting
»»binnenzakken
»»verlengd rugpand
»»geen zijnaden.

FHH23

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

FLEECE HELLY HANSEN MAGNI FLEECE
JACKET 72170
»»Polartec®
»»versterkingen op de schouders en mouwen
»»geen schoudernaden
»»scharnierende mouwen
»»elastische polsmanchetten in de mouwen
»»YKK® Vislon ritssluiting aan voorzijde
»»kinbescherming
»»steekzakken met YKK-ritssluiting
»»borstzak met YKK-ritssluiting
»»binnenzak
»»verstelbare trekkoord in taille.

Kleding » Werkkleding »
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SSHH6.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

SOFTSHELL HELLY HANSEN AKER SOFTSHELL
ZWART 74051
»»Softshell met fleece aan binnenzijde
»»YKK® Vislon ritssluiting aan voorzijde
»»borstzak met YKK-ritssluiting
»»steekzakken met klittenbandsluiting
»»reflecterende biezen
»»klittenbandverstelling bij manchetten
»»lus onder klep van linkerhandzak voor ID-kaart
»»verstelbaar trekkoord in boord
»»verlengd achterpand.

SSHH9.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SOFTSHELL HELLY HANSEN KENSINGTON
HOODED ZWART 74230
»»94% polyester, 6% elastaan, 305 g/m²
»»geen schoudernaden
»»scharnierende mouwen
»»verlengd rugpand voor maximaal comfort
»»vormkraag voor maximaal comfort
»»borstzak met YKK®-ritssluiting
»»gat voor snoer koptelefoon in borstzak
»»handzakken met YKK®-ritssluiting
»»binnenzakken
»»manchetten met klittenbandverstelling
»»binnenkant capuchon verstelbaar met trekkoord
»»verstellingssysteem voor zoom in zak

SSHH10.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

SOFTSHELL HELLY HANSEN KENSINGTON
SOFTSHELL ZWART 74231
»»94% polyester, 6% elastaan, 305 g/m²
»»geen schoudernaden
»»scharnierende mouwen
»»verlengd rugpand voor maximaal comfort
»»vormkraag voor maximaal comfort
»»centrale YKK®-ritssluiting aan de voorzijde
met kraagversterking
»»borstzak met YKK®-ritssluiting
»»gat voor snoer koptelefoon in borstzak
»»handzakken met YKK®-ritssluiting
»»binnenzakken
»»manchetten met klittenbandverstelling
»»verstellingssysteem voor zoom in zak

297

FP1.BL

FLEECE PRINTER SPEEDWAY 2261500 BLAUW
»»100% polyester microfleece, 280 g/m²
»»kinbescherming voor ritssluiting
»»manchetten en zoom onderaan zijn
licht elastisch.

WIT

GROEN

FP2.BL

ROOD

Kleding » Werkkleding »

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

ZWART

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

FLEECE PRINTER FRONTFLIP 2261504 BLAUW
»»100% polyester, 280 g/m²
»»fleecevest voor heren met korte
ritssluiting
»»geborsteld aan beide kanten
»»contrasterende ritssluitingen en
decoratieve stiksels op de mouwen
»»elastisch lint aan de boord onderaan en
de manchetten.

ORANJE

LIMOEN

ROOD

FP3.BL

ZWART

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

FLEECE DAMES PRINTER FRONTFLIP 2261505
BLAUW

LIMOEN

ROOD

/
ZWART

www.condorsafety.be »

ORANJE

bestellen

»»100% polyester, 280 g/m²
»»fleecevest voor dames met korte
ritssluiting
»»geborsteld aan beide kanten
»»contrasterende ritssluitingen en
decoratieve stiksels op de mouwen
»»elastisch lint aan de boord onderaan en de
manchetten.

SSP1.BL

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SOFTSHELL PRINTER TRIAL 2261044
BLAUW
»»96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m²
»»binnenzijde geborsteld
»»verstelbare manchetten
»»zoom verstelbaar met trekkoord
»»kinbescherming voor ritssluiting
»»tweekleurige ritssluiting vooraan en
aan de zijzakken
»»aanpasbare mouwen met
velcrosluiting en trekkoorden aan de
boord onderaan
»»zippullers in contrasterende kleur
»»deze kunnen indien gewenst
vervangen worden door één van de
andere beschikbare kleuren

WIT

GROEN

ROOD

ZWART

SSP2.BL

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL

SOFTSHELL DAMES PRINTER TRIAL
2261045 BLAUW
»»96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m²
»»binnenzijde geborsteld
»»softshell jas voor dames in licht stretchmateriaal
»»tweekleurige ritssluiting vooraan
en aan de zijzakken
»»aanpasbare mouwen met
velcrosluiting en trekkoorden aan
de boord onderaan
»»zippullers in contrasterende kleur
»»deze kunnen indien gewenst
vervangen worden door één van
de andere beschikbare kleuren

WIT

GROEN

ROOD

ZWART

299

SSPR1.BL

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL
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SOFTSHELL PRIO PROJOB
642422 BLAUW
»»96% polyester, 4% spandex, 280 g/m²
»»lichte en ademende softshell
»»ritssluiting tot bovenaan de kraag met
kinbescherming
»»schuinlopende, verticale borstzak met
ritssluiting
»»twee verborgen zijzakken met ritssluiting
»»elastische manchetten
»»aanpasbare taille met trekkoord
»»langer rugpand.
WIT

GROEN

ROOD

ZWART

SSPR2.BL

STEENGRIJS

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

SOFTSHELL DAMES PRIO PROJOB 642423
BLAUW
»»96% polyester, 4% spandex, 280 g/m²
»»lichte en ademende softshell
»»ritssluiting tot bovenaan de kraag met
kinbescherming
»»schuinlopende, verticale borstzak met
ritssluiting
»»twee verborgen zijzakken met ritssluiting
»»elastische manchetten
»»aanpasbare taille met trekkoord
»»langer rugpand.

WIT

ROOD

ZWART

SSPR3.BL

STEENGRIJS

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SOFTSHELL PRIO PROJOB MOUWLOOS 643702
BLAUW

ZWART

/
GROEN

www.condorsafety.be »

ROOD

bestellen

»»96% polyester, 4% spandex
»»softshell met goede ademende
eigenschappen
»»twee zijzakken met ritssluiting
»»borstzak met ritssluiting
»»twee binnenzakken
»»verborgen knopenband met
kinbescherming bovenaan
»»aanpasbare taille.
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300

POHH3.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

POLO HELLY HANSEN OXFORD ZWART 79025
»»100% katoen, 210 g/m²
»»platte naden met contrastkleur
»»opening met drie knopen

POP1.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

POLO SURF RSX 2265016
ZWART
»»100% gekamd katoen, 200 g/m²
»»polo piqué met moderne pasvorm en tricotkraag
»»neklint
»»zijsplitjes
»»drieknoopsluiting.

WIT

ROOD

ZAND

STAALGRIJS

ORANJE

MARINE

HEMEL
BLAUW

OCEAN
BLAUW

CITROEN
GEL
FLESSEN
GROEN

FRIS
GROEN
LIMOEN
GROEN

POP1L.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL

»»100% gekamd katoen, 200 g/m²
»»getailleerde, eenkleurige polo piqué voor dames
met zijsplitjes
»»tricotkraag en drieknoopsluiting
»»knopen zijn ”ton-sur-ton”.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

POLO DAMES SURF RSX
2265009 ZWART

WIT

ROOD

ZAND

STAALGRIJS

ORANJE

MARINE

BORDEAUX

HEMEL
BLAUW
LIMOEN
GROEN

OCEAN
BLAUW

CITROEN
GEL
FLESSEN
GROEN

HONINGGEL

FRIS
GROEN

POP2.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

POLO MET LANGE MOUWEN SURF LONG
SLEEVE RSX 2265011 ZWART
»»100% katoen, 230g/m²
»»polo piqué met lange mouwen
»»zijsplitjes
»»manchetten
»»tricotkraag
»»drieknoopsluiting.

WIT

ROOD

MARINE

FLESSEN
GROEN

STAALGRIJS

POP2L.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL

POLO DAMES MET LANGE MOUWEN SURF
LONG SLEEVE ZWART
»»100% katoen, 230g/m²
»»polo piqué met lange mouwen
»»zijsplitjes
»»manchetten
»»tricotkraag
»»drieknoopsluiting.

WIT

ROOD

ZAND

OCEAN
BLAUW
FRIS
GROEN

MARINE

STAALGRIJS
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TSHH11.GRI

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

T-SHIRT HELLY HANSEN OXFORD GRIJS 79024
»»100% katoen, 200g/m²
»»platte naden met contrastkleur
»»licht en confortabel

TSHH14.GRI

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

T-SHIRT HELLY HANSEN MANCHESTER GRIJS
79161
»»100% katoen, 150 g/m²
»»Lycra in de kraag voor optimale pasvorm
»»kleurvast
»»geen zijnaden voor extra draagcomfort

TSHH7.GRI

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

T-SHIRT HELLY HANSEN CHELSEA EVOLUTION
TEE GRIJS 79198
»»57% katoen, 38% polyester, 5% elastaan,
160 g/m²
»»rib: 95% katoen, 5% elastaan, 220 g/m²
»»gemêleerde look op materiaal
»»lus in de nek.

303

TSP1.GRI

T-SHIRT PRINTER HEAVY T RSX 2264020 GRIJS
»»100% katoen, 160 g/m²
»»moderne t-shirt met versterkte schoudernaden en
dubbelgestikte halsopening
»»elastaan in boord
»»geribde nek in vier lagen.

Verkrijgbaar in 17 verschillende Kleuren.

TSP1L.GRI

Kleding » Werkkleding »

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL

T-SHIRT DAMES PRINTER HEAVY T 2264014 GRIJS
»»100% katoen, 160 g/m²
»»moderne t-shirt met versterkte schoudernaden en
dubbelgestikte halsopening
»»elastaan in boord
»»geribde nek in vier lagen.

Verkrijgbaar in 17 verschillende Kleuren.

TSH1.GRI

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXL, XXXL

T-SHIRT HARVEST AMERICAN U T 2134017 GRIJS
»»100% ringgesponnen, gekamde katoen, met enzymen
gewassen, 180 g/m²
»»U-hals t-shirt met tweelagige ribboord in stretch aan
de kraag.

MARINE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL

T-SHIRT DAMES HARVEST AMERICAN U T 2124008
GRIJS
»»100% ringgesponnen, gekamde katoen, met
enzymen gewassen, 180 g/m²
»»U-hals t-shirt met tweelagige ribboord in stretch
aan de kraag.

WIT

ROOD

MARINE

bestellen

TSH1L.GRI

/

ROOD

www.condorsafety.be »

WIT

RVHH3.GR

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENVEST HELLY HANSEN VOSS JACKET
GROEN 70180
»»Norm: EN343 3,1
»»gebreide polyester met PU coating, 180g/m²
»»2 steekzakken met klep
»»kap op te bergen in kraag
»»verlengd rugpand
»»manchetten met drukknoopsluiting.

RBHH3.GR

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENBROEK HELLY HANSEN VOSS PANT
GROEN 70480
»»Norm: EN343 3,1
»»gebreide polyester met PU coating, 180g/m²
»»elastische taille met verstelbare koord
»»enkelmanchetten met drukknoopsluiting.

REGENVEST HELLY HANSEN
GALE JACKET GROEN 70282
»»EN 343:2003 + A1:2007 3, 1
»»100% gebreid polyester met PU coating, 240 g/m²
»»centrale YKK®-ritssluiting aan de voorzijde
»»dubbele klep vóór uit basismateriaal
»»napoleon-zak met YKK®-ritssluiting en gat voor
hoofdtelefoon
»»handzakken
»»verborgen capuchon met trekkoord aan voorzijde
»»neopreen manchetten
»»binnenzak
»»met koord verstelbare onderkant
»»verlengd rugpand voor meer comfort

RBHH7.GR

Kleding » Werkkleding »

RVHH16.GR
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Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENBROEK HELLY HANSEN GALE
CONSTRUCTION GROEN 70484
»»EN 343:2003 + A1:2007 3, 1
»»100% gebreid polyester met PU coating, 240 g/m²
»»elastische taille
»»opening voor hangzakken
»»zak voor duimstok
»»met knopen verstelbare onderkant

RBHH8.GR

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

/
www.condorsafety.be »

»»EN 343:2003 + A1:2007 3, 1
»»100% gebreid polyester met PU coating, 240 g/m²
»»elastische taille
»»met knopen verstelbare onderkant

bestellen

REGENBROEK HELLY HANSEN GALE GROEN
70485

Kleding » Werkkleding »
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RVHH15.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENVEST HELLY HANSEN WATERLOO ZWART
70127
»»100% polyester, 108 g/m²
»»Helly Tech Protection membraan
»»waterdicht, winddicht en ademend
»»volledig getapet
»»gecentreerde YKK ritssluiting aan voorzijde met stormklep
»»twee handzakken
»»opening in achterzijde voor ventilatie

RBHH6.ZW

Maten: XS, S, M, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENBROEK HELLY HANSEN WATERLOO
ZWART 70427
»»100% polyester, 108 g/m²
»»Helly Tech Protection membraan
»»waterdicht, winddicht en ademend
»»volledig getapet
»»elastische taille
»»klittenband bij uiteinde pijp

SRHH1.ZW

Maten: XS, S, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

SET REGENVEST EN BROEK HELLY HANSEN
WATERLOO ZWART 70627
»»100% polyester, 108 g/m²
»»Helly Tech Protection membraan
»»waterdicht, winddicht en ademend
»»volledig getapet
»»jas met gecentreerde YKK ritssluiting aan voorzijde met stormklep
»»twee handzakken
»»opening in achterzijde voor ventilatie
»»broek met elastische taille
»»klittenband bij uiteinde pijp.

REGENVEST HELLY HANSEN HAAG ZWART
71043
»»Norm: EN343 3,3
»»100% polyester, 150 g/m²
»»Helly Tech Protection membraan
»»afneembare kap, op te bergen in de kraag
»»2 voorzakken + 1 borstzak + 1 binnenzak
»»met klittenband verstelbare mouwen
»»mogelijkheid om fleece Red Lake in te ritsen.

RVHH5.ZW

Kleding » Werkkleding »

RVHH4.ZW
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Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENVEST HELLY HANSEN BRUSSELS ZWART
71040
»»Norm: EN343 3,3
»»100% polyester, 150 g/m²
»»Helly Tech Protection membraan
»»voering 100% polyester mesh
»»kap met aantrekkoord aan voor- en achterzijde
»»fleece kinbescherming
»»waterbestendige rits
»»2 voorzakken met rits
»»binnenzak met rits
»»klittenbandsluiting aan de manchetten
»»aantrekkoord in de boord met knoopsluiting voor extra veiligheid
»»verlengd rugpand.

RBHH4.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN343 3,3
»»100% polyester, 150 g/m²
»»Helly Tech Protection membraan
»»2 steekzakken
»»taille met verstelbare trekkoord
»»rits onderaan broekspijpen.

bestellen

REGENBROEK HELLY HANSEN GENT ZWART
71445

Kleding » Werkkleding »
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RVHH11.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENVEST HELLY HANSEN AKER SHELL
JACKET ZWART - 71050
»»Helly Tech® Protection
»»voering: 100% polyester
»»getapete naden
»»capuchon met trekkoord aan voorzijde en
klittenband aan achterzijde
»»stormklep met klittenbandsluiting
»»YKK® Vislon ritssluiting aan voorzijde
»»steekzakken met YKK-ritssluiting en klep
»»reflectiestrepen op schouders en armen
»»reflecterende biezen
»»klittenbandverstelling bij manchetten
»»verstelbaar trekkoord in boord
»»binnenzak met klittenbandsluiting.

RVHH12.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENVEST HELLY HANSEN CHELSEA EVOL.
SHELL JACKET 71140
»»Norm: EN343 3,3
»»Helly Tech® Performance
»»Cordura®-versterking op de schouders
»»verstelbare capuchon
»»elastische verstelbare zoom aan onderkant
»»2 handzakken
»»napoleonzak
»»ritssluiting onder armen voor ventilatie
»» manchetten met klittenbandverstelling
»»afneembare capuchon met trekkoord en klittenbandverstelling
»»verstelbaar met trekkoord in capuchon
»»binnenzak
»»gewatteerde kraag
»»verlengd achterpand.

RVHH10.ZW

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

REGENVEST HELLY HANSEN MAGNI SHELL
JACKET ZWART 71161
»»100% polyamide, 187 g/m2
»»Helly Tech® Professional
»»met Cordura® verstevigde schouders en
ellebogen
»»lus aan stormklep voor eenvoudig gebruik met
handschoenen
»»tochtstrook voor bescherming tegen wind
»»interne verstelmogelijkheden
»»waterafstotende YKK®-ritssluiting aan voorzijde
»»steekzakken met YKK®-ritssluiting
»»binnenzak van gaas met lycra rand aan
bovenzijde
»»ventilatieritsen onder armen.

309

VHH3.ZW

VEST HELLY HANSEN AKER INSULATED JACKET
ZWART 73251
»»100% polyamide, 55 g/m²
»»secundair: 65% polyester, 35% katoen, 310 g/m²
»»Primaloft® Black-isolatie op mouwen en romp
»»YKK® Vislon ritssluiting aan voorzijde
»»kinbescherming
»»geruwd polyester aan binnenzijde kraag en
handzakken
»»handzakken met knoopsluiting
»»binnenzak
»»elastische manchetten
»»verstelbaar trekkoord in boord
»»reflecterende details.

BHH1.ZW

Kleding » Werkkleding »

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

WINTERBROEK HELLY HANSEN AKER ZWART
71452
»»100% polyester, 150 g/m²
»»isolatie: PrimaLoft® Black Eco, 60 g/m²
»»voering: 100% polyamide, 66 g/m²
»» Helly Tech® Protection
»»getapete naden
»»verstelbaar in taille
»»reflectiestreep op pijpen
»»reflecterende elementen
»»laarsritssluiting met stormklep.

WOHH1.ZW

Maten: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN 343 3,1, EN 342 0,381 m² K/W
»»100% polyamide, 140 g/m²
»»waterdicht, winddicht en ademend
»»afneembare kap te combineren met helm
»»riem in de taille
»»volledig getapet.
»»stormklep met tweeweg ritssluiting en klittenbandsluiting
»»twee handzakken
»»napoleonzak
»»borstzak
»»ritssluiting onder de armen voor ventilatie
»»elastisch in de taille
»»laarsritssluiting met stormklep en klittenbandsluiting
»»reflectiestroken op de schouders
»»extra lange manchetten met klittenbandverstelling.

bestellen

WINTEROVERALL HELLY HANSEN LEKNES SUIT
ZWART 71613

310

RVHH9.ZW

Kleding » Werkkleding »

REGENVEST HELLY HANSEN AKER WINTER
JACKET ZWART 71351
»»Helly Tech® Protection
»»PrimaLoft®-isolatie
»»getapete naden
»»capuchon met trekkoord aan voorzijde en klittenband aan achterzijde
»»stormklep met klittenbandsluiting
»»YKK® Vislon ritssluiting aan voorzijde
»»handzakken met YKK® -ritssluiting en klep
»»reflectiestrepen op schouders en armen
»»reflecterende biezen
»»klittenbandverstelling bij manchetten
»»verstelbaar trekkoord in boord
»»binnenzak met klittenbandsluiting.

»»Kap met trekkoordjes
vooraan en velcroafstelling achteraan

ELBARE Z
ST

M
OO

»»Veelzijdige, lichtgewicht winterjas
met Primaloft®-isolatie biedt u een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Helly Tech® Protection houdt u
droog onder zware omstandigheden.
Reflecterende strepen voor extra
veiligheid.

VER

/

VERSTEL

RE MANC
BA

TEN
HET

bestellen

»»Reflecterende
banden op
schouders en
armen

www.condorsafety.be »

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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VHH2.ZW

VEST HELLY HANSEN MAGNI WINTERJACKET
ZWART 71361
»»Helly Tech® Professional
»»H²FLOW-technologie
»»Cordura®-versterking op schouders en ellebogen
»»constructie met vierkante luchtkamers in romp voorkomt koudebruggen
»»verstelbare capuchon
»»YKK-ritssluiting met stormklep
»»napoleonzak
»»handzakken afsluitbaar met drukknoppen
»»handwarmerzakken
»»ritssluiting onder armen voor ventilatie
»»asymmetrische manchetten met klittenbandverstelling
»»tailleverstelling aan binnenzijde
»»2 binnenzakken
»»verlengd rugpand
»»reflecterende details.

VHH4.ZW

Kleding » Werkkleding »

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

VEST HELLY HANSEN CHELSEA EVOLUTION
WINTERJACKET ZWART 71340
»»Norm: EN 343 3,1, EN 14058, EN 342 met 71450 (broek)
»»100% polyester, 215 g/m²
»»Helly Tech® Performance
»»primaloft isolatie zorgt voor de warmte
»»YKK ritssluitingen
»»geen schoudernaden
»»afneembare capouchon
»»life pocket
»»tailleverstelling aan binnenzijde
»»ritssluiting onder armen voor ventilatie.

BWPR1.ZW

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
HEMELSBLAUW
WOUDGROEN
ROOD
KAKI

www.condorsafety.be »

»»65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² + wattering: 100%
polyester
»»gevoerde service vest in een easycare materiaal
polyester/katoen
»»goed kleurbehoud
»»twee borstzakken
»»D-ring voor ID-kaarthouder
»»ritssluiting in de kraag met stormflap en kinbescherming
»»voorzakken met verstevigingen in polyamide
»»verlengde rug
»»linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter
binnenzak met velcrosluiting
»»reflectoren aan de voor- en achterkant.

bestellen

BODYWARMER PROJOB PRIO
5704 ZWART

Kleding » Werkkleding »

312

TSHH15.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

T-SHIRT HELLY HANSEN LIFA ACTIVE HIVIS
GEEL 75113
»»Normen: EN ISO 20471 klasse 3, EN13758-2, UPF 40+
»»54% polyester, 46% polypropyleen, 175 g
»»t-shirt met Lifa Active-technologie die zorgt voor een snelle vochtafvoer
»»54% polyester en 46% polypropyleen
»»geprinte reflectiestreep rondom romp, mouwen en op schouders..

TSHH16.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

T-SHIRT HELLY HANSEN LIFA ACTIVE HIVIS
HALF ZIP GEEL 75110
»»Normen: EN20471 klasse 3 (XS-M = klasse 2), EN13758-2 UPF 40+
»»54% polyester, 46% polypropyleen, 175 g/m²
»»t-shirt met lange mouwen met Lifa Active-technologie die zorgen voor een
snelle vochtafvoer
»»54% polyester en 46% polypropyleen
»»kinbeschermer
»»korte rits YKK
»»elastische reflecterende banden op borst, mouwen en schouders.

TSPR1.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

T-SHIRT PROJOB GEEL 646030
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 2
»»100% polyester, 160 g/m²
»»ronde hals
»»versterkte ribboord aan de kraag
»»functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam
»»sneldrogend
»»krimp- en kreukvrij
»»reflecterende banden voor betere zichtbaarheid.

WERKBROEK HELLY HANSEN ICU PANT GEEL
77471
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
»»stretch in 4 richtingen: 93% polyamide, 7% elastaan, 310 g/m2
»»Signalisatie: 85% polyester, 15% katoen, 315 g/m2
»»met Cordura®-versterking, 219 g/m²
»»afritsbare hangende zakken voor veelzijdig gebruik
»»kruisinzetstuk
»»dijbeenzak met Vislon-ritssluiting
»»zak voor kniebeschermers in Cordura®-materiaal
»»omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 5 cm extra beenlengte.

TSHH10.GE

Kleding » Werkkleding »

WBHH25.GE

313
Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

T-SHIRT HELLY HANSEN ICU GEEL 79271
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
»»signalisatie: 54% polyester, 46% polypropyleen, 175 g/m²
»»contrast: 57% katoen, 38% polyester, 5% elastaan, 160 g/m²
»»het lifa flow materiaal zorgen voor comfort, ook tijdens de warmste dagen van
het jaar

SHH10.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
www.condorsafety.be »

»»Norme: EN ISO 20471 klasse 1
»»Signalisatie: 100% polyester, 300 g/m²
»»contast: 80% katoen, 20% polyester, 320 g/m²
»»gecentreerde YKK ritssluiting aan voorzijde
»»kap met trekkoord
»»handzakken met YKK ritssluiting
»»elastisch verstelbare zoom aan de onderkant
»»lus voor ID-kaart.

bestellen

SWEATER MET KAP HELLY HANSEN ICU HOODIE
GEEL 79273

Kleding » Werkkleding »

314

SSHH7.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

SOFTSHELL HELLY HANSEN ICU SOFTSHELL
JACKET GEEL 74272
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 3, zonder mouwen klasse 2 (S = klasse 2, S zonder
mouwen = klasse 1)
»»100% polyester, 320 g/m²
»»YKK®-ritssluiting
»»softshell met fleece aan binnenzijde
»»YKK® Vislon-ritssluiting aan voorzijde
»»borstzak met YKK®-ritssluiting
»»handzakken met YKK®-ritssluiting
»»reflecterende elementen
»»afneembare mouwen
»»klittenbandverstelling op manchetten
»»verstelbaar trekkoord in boord
»»verlengd achterpand.

RVHH13.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENVEST HELLY HANSEN ICU SHELL JACKET
GEEL 71172
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 3 (S/M= klasse 2), EN 343 3,3
»»100% polyester, 265 g/m²
»»volledig verstelbare capuchon
»»kraag met verstelmogelijkheid middenachter
»»gewatteerde kraag voor extra comfort
»»YKK-ritssluiting aan voorzijde met stormklep
»»handzakken met klep en YKK-ritssluiting
»»napoleonzak
»»ritssluiting onder armen voor ventilatie
»»binnenzak van gaas met lycra rand aan bovenzijde
»»verlengd rugpand
»»verstelbare taille
»»manchetten met klittenbandverstelling
»»reflecterende details.

RVHH14.GEF

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

REGENVEST HELLY HANSEN ICU WINTER
JACKET GEEL 71372
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 3 (S/M = klasse 2), EN 343 3,1
»»Buitenstof: 100% Polyester 215 g/m²
»»Binnenstof: 100% Polyamide 58 g/m²
»»PrimaLoft®-isolatie
»» YKK® ritssluitingen
»»reflectiestrepen op schouders en armen
»»reflecterende biezen
»»ritsventilatie onder de armen
»»binnenzak
»»verstelbaar trekkoord in boord
»»waterdicht
»»afneembare kap.

WERKBROEK HELLY HANSEN ALNA CONS PANT
CL 2 GEEL 77413
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 2
»»70% polyester, 30% katoen, 300 g/m²
»» versterking in 100% Cordura®, 219 g/m²
»»YKK-ritssluiting
»»dijbeenzak met klep voor accessoires/gereedschap
»»2 hangzakken in Cordura®-materiaal met dubbele bodem
voor extra duurzaamheid en nylon gaas
»»2 achterzakken, waarvan één met klep en
klittenbandsluiting
»»zak voor kniebeschermers in Cordura®-materiaal, met
opening aan binnenzijde
»»onderste zoom kan met 5 cm worden verlengd
»»kruisinzetstuk.

WBHH18.GE

Kleding » Werkkleding »

WBHH21.GE

315
Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

WERKBROEK HELLY HANSEN ALNA CONS PANT
CL 1 GEEL 77412
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
»»70% polyester, 30% katoen, 300 g/m²
»»versterking in 100% Cordura®, 219 g/m
»»YKK-ritssluiting
»»dijbeenzak met klep voor accessoires/gereedschap
»»2 hangzakken in Cordura®-materiaal met dubbele bodem
voor extra duurzaamheid en nylon gaas
»»2 achterzakken, waarvan één met klep en klittenbandsluiting
»»zak voor kniebeschermers in Cordura®-materiaal, met
opening aan binnenzijde
»»onderste zoom kan met 5 cm worden verlengd
»»kruisinzetstuk.

WBHH20.GE

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
»»70% polyester, 30% katoen, 300 g/m²
»»versterking in 100% Cordura® , 219 g/m²
»»YKK-ritssluiting
»»dijbeenzak met klep voor accessoires/gereedschap
»»2 achterzakken, waarvan één met klep en
klittenbandsluiting
»»zak voor kniebeschermers in Cordura®-materiaal, met
opening aan binnenzijde
»»de kniebeschermer kan +/- 5 cm worden verschoven voor
een betere pasvorm
»»onderste zoom kan met 5 cm worden verlengd
»»kruisinzetstuk.

bestellen

WERKBROEK HELLY HANSEN ALNA PANT CL 2
GEEL 77411

WBHH19.GE

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

WERKBROEK HELLY HANSEN ALNA PANT
CL 1 GEEL 77410
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
»»70%polyester, 30% katoen, 300 g/m²
»»YKK-ritssluiting
»»reflectiestrepen op pijpen
»»dijbeenzak met klep voor accessoires/
gereedschap
»»2 achterzakken, waarvan één met klep en
klittenbandsluiting
»»lus voor ID-kaart onder klep
»»zak voor duimstok met knoop voor
bevestiging mes
»»onderste zoom kan met 5 cm worden
verlengd
»»kruisinzetstuk.

SHHH9.GE

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

SHORT HELLY HANSEN ALNA SHORTS
GEEL 77415
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 2 (44- 46 = klasse 1)
»»70% polyester, 30% katoen, 300 g/m²
»»YKK®-ritssluiting
»»2 handzakken met klep en klittenbandsluiting
»»lus voor ID-kaart
»»zak voor liniaal/duimstok

SOFTSHELL HELLY HANSEN ALNA JACKET
GEEL 74094
»»Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (XS = klasse 2)
»»100% polyester, 320g/m2
»»YKK®-ritssluiting
»»geruwd polyester aan binnenzijde kraag
»»YKK® Vislon-ritssluiting aan voorzijde
»»borstzak met YKK®-ritssluiting
»»reflectiestrepen rondom lichaam, mouwen en
op schouders
»»handzakken met YKK®-ritssluiting
»»lus voor ID-kaart
»»verstelbaar trekkoord in boord.

RVHH18.GE

Kleding » Werkkleding »

SSHH8.GE

317
Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENVEST HELLY HANSEN ALNA JACKET
GEEL 70294
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 3, EN 343 3,1
»»signalisatie: 18% polyester, 82% PVC, 390 g/m²
»»contrast: 18% polyester, 82% PVC, 390 g/m²
»»3M-reflecterend
»»drukknoopsluiting
»»drukknoopverstelling aan manchetten
»»capuchon met trekkoord en klittenbandverstelling
»»capuchon compatibel met helm.

RVHH19.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN ISO 20471 klasse 3, EN 343 3,3
»»Helly Tech® Performance
»»YKK®-ritssluiting
»»geen schoudernaden
»»afneembare capuchon
»»capuchon met trekkoord en
klittenbandverstelling
»»kap compatibel met helm.

bestellen

REGENVEST HELLY HANSEN ALNA SHELL
JACKET GEEL 71194

Kleding » Werkkleding »
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WBHH32.GE

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

WERKBROEK HELLY HANSEN ALTA CONS CL 2
GEEL 76496
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 2
»»signalisatie: 85% polyester, 15% katoen, 248 g/m²
»»Contrast: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
»»Versterking in Oxford-nylon
»»metalen knopen voorzien van plastic laag
»»twee zakken aan voorzijde
»»lussen met dubbel klittenband aan beide zijden voor
hamerhouders
»»omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 5 cm extra
beenlengte
»»zak voor kniebeschermers van Cordura, met opening aan
binnenzijde.

WBHH33.GE

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

WERKBROEK HELLY HANSEN ALTA CONS CL 1
GEEL 76491
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
»»Signalisatie: 85% polyester, 15% katoen, 248 g/m²
»»Contrast: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
»»metalen knopen voorzien van plastic laag
»»twee hangende zakken aan voorzijde voor spijkers/schroeven
»»lussen met dubbel klittenband aan beide zijden voor
hamerhouders
»»2 steekzakken aan voorzijde
»»omgevouwen zoom aan uiteinde pijp voor 5 cm extra
beenlengte
»»zak voor kniebeschermers in Cordura, met opening aan
binnenzijde.

WBHH28.GE

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

www.condorsafety.be »

/

bestellen

WERKBROEK HELLY HANSEN ALTA PANT CL1
GEEL 76492
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
»»signalisatie: 85% polyester, 15% katoen, 248g/m²
»»contrast: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
»»versterking: 100% polyamide, 200 g/m²
»»gulp met ritssluiting
»»metalen knopen voorzien van plastic laag
»»2 zakken aan voorzijde
»»dijbeenzak met klep.

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENVEST HELLY HANSEN ALTA CIS
JACKET GEEL 71370

ARE CAP
MB

HON
UC

AFNE
E

»»Norm: EN ISO 20471 klasse 3, EN343 3,1, EN342 0,341 m² K/W met 70445
broek, EN ISO 14058
»»100% polyester, 200 g/m²
»»isolatie: 100% polyamide
»»regenvest: verborgen kap met trekkoord aan voorzijde en
klittenbandverstelling aan achterzijde
»»2 handzakken met klep en klittenbandsluiting
»»napoleonzak
»»klittenbandverstelling aan manchetten
»»verlengd rugpand
»»inritsbare jas: 2 handzakken met klep en klittenbandsluiting
»»afneembare mouwen
»»verlengd rugpand
»»kap te gebruiken met helm.
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Kleding » Werkkleding »

RVHH7.GE

RE MANC
BA

»»Deze jas met certificaat volgens EN ISO
20471, klasse 3 is perfect in elk seizoen.
Gebruik de shell-jas op regenachtige
dagen of rits de isolatie erin op koude
dagen

/
www.condorsafety.be »

»»Verlengd rugpand voor
verhoogd comfort

bestellen

TEN
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RVHH20.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENVEST HELLY HANSEN ALTA SHELL
JACKET GEEL 71071
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 3, EN 343 3,3
»»signalisatie: 100% polyester, 200 g/m²
»»contrast: 100% polyamide, 140 g/m²
»»volledig getapet
»»YKK-ritssluiting aan voorzijde met stormklep
»»kraagversterking met geruwd polyester bij kinbescherming
»»geruwd polyester aan binnenzijde kraag
»»verborgen capuchon met trekkoord aan voorzijde en
klittenbandverstelling aan achterzijde
»»capuchon geschikt voor helm.

RVHH8.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENVEST HELLY HANSEN ALTA PILOT
JACKET GEEL 71391
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 3, EN 343 3,1, EN ISO 14058
»»signalisatie: 100% polyester, 200 g/m²
»»isolatie: 100% polyester vezelpels, 350 g/m²
»»Helly Tech® Performance
»»volledig getapet
»»YKK-ritssluiting
»»kraagbinnenzijde met vezelpels
»»boord onderaan en manchetten elastisch
geribd
»»zak voor mobiele telefoon met
klittenbandsluiting op rechterborst
»»borstzak met knoopsluiting
»»zak voor pennen
»»handzakken met knoopsluiting
»»binnenzak met klittenbandsluiting
»»lus voor badge.

T-SHIRT HELLY HANSEN ADDVIS TEE GEEL
79092
»»Norm: EN ISO 20471 klasse 2
»»100 % polyester, 143 g/m²
»»in 4 richtingen rekbare relectiestrepen en materiaal voor
ultiem comfort
»»relectiestrepen 360 graden rondom romp en mouwen

TSHH13.GE

Kleding » Werkkleding »

TSHH12.GE
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Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

T-SHIRT HELLY HANSEN ADDVIS LONGSLEEVE
GEEL 79093
»»EN ISO 20471 klasse 3 (XS= klasse2)
»»100 % polyester, 143 g/m²
»»in 4 richtingen rekbare relectiestrepen en materiaal voor
ultiem comfort
»»relectiestrepen 360 graden rondom romp en mouwen

SHH12.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

/
www.condorsafety.be »

»»EN ISO 20471 klasse 3 (XS= klasse 2)
»»100 % polyester, 300 g/m²
»»in 4 richtingen rekbare relectiestrepen
»»rib aan onderkant mouw en zoom
»»lus voor ID-kaart

bestellen

SWEATER HELLY HANSEN ADDVIS GEEL 79095

Kleding » Werkkleding »
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SHH13.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SWEATER HELLY HANSEN
ADDVIS HALF ZIP GEEL 79096
»»EN ISO 20471 klasse 3 (XS= klasse 2)
»»100 % polyester, 300 g/m²
»»in 4 richtingen rekbare relectiestrepen
»»YKK®-ritssluiting
»»rib aan onderkant mouw en zoom
»»lus voor ID-kaart

SHH14.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SWEATER HELLY HANSEN ADDVIS ZIP GEEL
79112
»»EN ISO 20471 klasse 3 (XS= klasse 2)
»»100 % polyester, 300 g/m²
»»in 4 richtingen rekbare relectiestrepen en materiaal
voor ultiem comfort
»»centrale YKK®-ritssluiting aan de voorzijde
»»relectiestrepen 360 graden rondom romp en
mouwen
»»handzakken met YKK®-ritssluiting
»»rib aan onderkant mouw en zoom
»»lus voor ID-kaart

SHH15.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

SWEATER HELLY HANSEN ADDVIS ZIP HOODIE
GEEL 79094
»»EN ISO 20471 klasse 3 (XS = klasse 2)
»»100 % polyester, 300 g/m²
»»in 4 richtingen rekbare relectiestrepen
»»centrale YKK®-ritssluiting aan de voorzijde
»»handzakken met YKK®-ritssluiting
»»capuchon met aantrekkoord om te verstellen
»»rib aan onderkant mouw en zoom
»»lus voor ID-kaart.

REGENVEST SIOEN MILDURA GEEL
»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 3, EN 343 : 2003 + A1
: 2007 3,3
»»Siopor® Extra: 100% polyester weefsel (voelt aan
als katoen) met 100% PU laminaat, ± 205 g/m²
»»afneembare kap met kinbescherming
»»opbergzak binnenin voor kap
»»voorgevormde mouwen
»»onderarmventilatie

SSS3.GE

Kleding » Werkkleding »
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Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

SOFTSHELL SIOEN DEXTER GEEL
»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 3, EN 14058 : 2004
1XXXX
»»2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch, +
100% polyester fleece aan binnenkant, ± 250 g/m²
»»rechtopstaande kraag en mouwvernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting
»»binnenkant met zachte fleece
»»rond uitgezette mouwen
»»ritssluiting met kinbescherming

RBS3.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
www.condorsafety.be »

»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 1, EN 343 : 2003 + A1 : 2007
3,3
»»Siopor® Extra: 100% polyester weefsel (voelt aan als
katoen) met 100% PU laminaat, ± 205 g/m²
»»gulp met drukknopen
»»vernauwing aan beenuitende d.m.v. drukknopen
»»elastiek in lenden met koord

bestellen

REGENBROEK SIOEN FLENSBURG GEEL

RVS4.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

REGENVEST SIOEN SKOLLFIELD GEEL
»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 3, EN 343 :
2003 + A1 : 2007 3,3
»»Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU coating, ± 195 g/m²
»»een warme, waterdichte winterjas, een
lichte regenjas, een overjas en een
bodywarmer: allemaal vervat in
één enkel kledingstuk
»»kap in kraag
»»elastische polsband met
vernauwing
»»gebreide windvangers in
mouwen
»»uitneembare bodywarmer met
afneembare mouwen

RVS5.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENVEST MET UITRITSBARE MOUWEN
EN VOERING SIOEN CAMPBELL GEEL

»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 3 met mouwen, EN 343 : 2003 + A1 : 2007
3,3
»»Siopor® Ultra: 100% polyester stof met 100% PU coating, ± 195 g/m²
»»kap in kraag
»»afneembare mouwen
»»elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
»»uitneembare fleece voering (niet afzonderlijk draagbaar)

REGENVEST SIOEN MONORAY GEEL
»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 3, EN 343 : 2003 +
A1 : 2007 3,3
»»Siopor® Regular: 100% polyester weefsel
(platbinding) met 100% PU coating, ± 155 g/m²
»»de Monoray is een lichte signalisatie regenjas
perfect om ook bij warmer weer te dragen
»»de Monoray, voorzien van een vaste kap en
onderarmventilatie, is combineerbaar met de
Bitoray en Abado signalisatie regenbroeken.

RBS4.GE
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Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENBROEK SIOEN ABADO GEEL
»»EN ISO 20471 : 2013 / klasse 2, EN 343 : 2003 + A1
: 2007 3,3
»»Siopor® Regular: 100% polyester weefsel
(platbinding) met 100% PU coating, ± 155g/m²
»»de elastische taille en vernauwing aan de
beenuiteinden zorgen ervoor dat de broek
comfortabel zit

SS1.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
www.condorsafety.be »

»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 3 (S = klasse 2)
»»71% molleton polyester, 25% viscose, 4%
elastaan, ± 280 g/m²
»»de stof voelt zeer zacht en soepel aan
»»de reflecterende banden zijn bovendien
elastisch zodat u zich vrij kunt bewegen
»»de rechtopstaande kraag
»»gebreide windvangers aan de mouwuiteinden.

bestellen

SWEATER SIOEN BINDAL GEEL

Kleding » Werkkleding »
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RVS7.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENVEST SIOEN ANFIELD GEEL
»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 3, EN 343 : 2003 + A1 : 2007 3,3
»»Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met
100% PU coating, ± 195 g/m²
»»afneembare kap met kinbescherming
»»rond ingezette mouwen
»»elastische polsband met vernauwing d.m.v.
klittenband
»»onderarmventilatie

RVS8.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENVEST GEVOERD MET UITRITSBARE
MOUWEN SIOEN ALFORD GEEL
»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 3 met mouwen, EN 343 : 2003 + A1 : 2007 3,3, EN
14058 : 2004 1XXXX
»»Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met
100% PU coating, ± 195 g/m²
»»deze blouson is uitgerust met gebreide
windvangers in de mouwen
»»de mouwen zijn afneembaar
»»kan voorzien worden van een kap
»»2 binnenzakken
»»2 ingezette zakken

BWS1.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

BODYWARMER SIOEN BURTON GEEL
»»EN ISO 20471 : 2013 klasse 2, EN 14058 : 2004 1XXXX
»»Siopor® Ultra: 100% polyester stof met 100% PU
coating, ± 195 g/m²
»»warme winddichte bodywarmer
»»waterafstotende buitenstof
»»omkeerbaar

OHVW1

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

ONDERHEMD VLAMVERTRAGEND
WOOLPOWER LITE

»»Norm: EN11612:2008 A1 B2 C1, EN ISO 61482-1-2 klasse 1 4kA,
EN1149- 5:2008
»»60% merinowol, 38% Lenzing FR, 2% Beltron, 200g/m²
»»groot draagcomfort door de combinatie van merinowol en de Lenzingvezel
»»soepele stof door de rib-constructie
»»vlakke naden
»»verlengd rugpand.

OBVW1

Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

ONDERBROEK VLAMVERTRAGEND HEREN
WOOLPOWER LITE
»»Norm: EN11612:2008 A1 B2 C1, EN ISO 61482-1-2 klasse 1 4kA,
EN1149- 5:2008
»»60% merinowol, 38% Lenzing FR, 2% Beltron, 200g/m²
»»herenmodel
»»een groot comfort door de combinatie van merinowol en de Lenzingvezel
»»soepele stof door de rib-constructie
»»verlengd rugpand
»»vlakke naden
»»geen naden aan de binnenkant van de benen.

329

OHVS1.BL

ONDERHEMD VLAMVERTRAGEND SIOEN PICTON
BLAUW
»»Norm: EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1, EN ISO 14116 : 2015
index 3, EN 1149-5 : 2008
»»jersey: 60% Protex®, 39% Viloft®, 1% AST, ± 180 g/m²
»»vochtregulerende en antibacteriële eigenschappen

OBVS1

Kleding » Multinorm-kleding »

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

ONDERBROEK VLAMVERTRAGEND HEREN SIOEN BORGER
BLAUW
»»Norm: EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1, EN ISO 14116 : 2015 index 3, EN 1149-5 : 2008
»»jersey: 60% Protex®, 39% Viloft®, 1% AST, ± 180 g/m²
»»aparte enkelboord voor extra comfort
»»vochtregulerende en antibacteriële eigenschappen

OBVS2

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

ONDERBROEK MET ARC BESCHERMING HEREN SIOEN
GLATO BLAUW
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 5,7 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1,
EN ISO 14116 : 2008 / Index 3, EN 1149-5 : 2008
»»60 % Modacryl, 38% katoen, 2 % AST, ± 220 g/m²
»»deze zachte, comfortabele, bodywear met vochtregulerende en antibacteriële
eigenschappen is inherent vlamvertragend en antistatisch
»»met gulp en aparte enkelboord

»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 5,7 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1,
EN ISO 14116 : 2008 / Index 3, EN 1149-5 : 2008
»»60 % Modacryl, 38% katoen, 2 % AST, ± 220 g/m²

/

ONDERHEMD MET ARC BESCHERMING SIOEN TIOLO
BLAUW

bestellen

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

www.condorsafety.be »
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TSVS1

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

T-SHIRT VLAMVERTRAGENDE SIOEN GARAT GEEL
»»Norm: EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1, EN ISO 14116 : 2015 index 3, EN 1149-5 : 2008,
EN ISO 20471 : 2013 klasse 3, EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
»»jersey: 60% Protex®, 39% Viloft®, 1% AST, ± 180 g/m²
»»de Garat is een vlamvertragende, antistatische signalisatiepolo met goede vochtregulerende
eigenschappen
»»deze comfortable en zachte polo verhoogt uw zichtbaarheid tijdens het werk.

TSVS2

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

T-SHIRT MET ARC BESCHERMING SIOEN ELGIN GEEL
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 EBT 7.4 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1, EN
ISO 14116 : 2008 / Index 3, EN 1149-5 : 2008, EN ISO 20471 : 2013 / klasse 3
»»54,5% modacryl, 44,5% katoen, 1% AST, ± 220 g/m²
»»vlamvertragend, antistatisch, vochtregulerend en antibacterieel

SGVS1.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

SIGNALISATIEGILET VLAMVERTRAGENDE SIOEN
CORATO GEEL
»»Norm: EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005, A1 : 2009
Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 klasse 2
»»50 % katoen, 39 % modacryl, 10 % viscose, 1 % AST, ± 170 g/m²
»»deze vlamvertragende en antistatische signalisatiegilet is multifunctioneel
»»enerzijds beschermt hij u tegen vlammen, hitte en vloeibare chemicaliën anderzijds
verhoogt hij uw zichtbaarheid met zijn reflecterende strepen.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

SGVS2

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

SIGNALISATIEGILET VLAMVERTRAGENDE SIOEN
ARHUS GEEL
»»Norm: EN ISO 14116 : 2008 / Index 1, EN 1149-5 : 2008, EN ISO 20471 : 2013 klasse 3
»»100% polyester weefsel met 100% FR PU coating, AST, ± 250 g/m²
»»de 3/4 mouwen met onderarmventilatie laten uw huid ademen tijdens het werk
»»de signalisatiegilet is verder afgewerkt met een V-hals en klittenbandsluiting.

SSVS1.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

SOFTSHELL VLAMVERTRAGENDE SIOEN
HEATHERTON GEEL

»»Norm: EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1, EN ISO 14116 : 2008 / Index
3, EN ISO 11611 : 2007 klasse 2 A1, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005
+ A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 klasse 3 (met mouwen),
EN 14058 : 2004 1XXXX
»»3-laags softshell: polyester weefsel, ademend FR PU, inherent FR
fleece, ± 350 g/m²
»» de softshell, uitgerust met 1 ingezette borstzak, 2 ingezette zakken aan
de zijkant
»»afneembare mouwen

SSAS1.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SOFTSHELL MET ARC BESCHERMING
SIOEN PLAYFORD GEEL

»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 24.3 cal/cm², EN ISO 11612 :
2008 / A1 B1 C2 F1, EN ISO 14116 : 2008 / Index 3, EN ISO 11611 : 2007
/ klasse 2-A1, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type
PB [6], EN ISO 20471 : 2013 klasse 3 (XS = klasse 2), EN 14058 : 2004
1XXXX
»»3-laags softshell: polyester weefsel, ademend FR PU, inherent FR
fleece, ± 350 g/m²

Kleding » Multinorm-kleding »
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VAS1.BL

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

VEST MET ARC BESCHERMING SIOEN OBERA BLAUW
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 15.2 cal/cm²,
EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611
: 2007 klasse 1-A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 :
2005 + A1 : 2009 PB [6]
»»Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen, 20% PES, 1% AST,
± 350 g/m²
»»deze éénkleurige blouson biedt uitstekende bescherming
tegen elektrische vlambogen, hitte en metaalspatten
»»de zakkleppen van de 2 borst- en de 2 zijzakken zijn
afgewerkt met een reflecterend biesje.

BAS1.BL

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R, 60R, 62R, 64R

BROEK MET ARC BESCHERMING SIOEN
ZARATE BLAUW
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1- ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612
: 2008 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2007 klasse 1-A1 A2, EN
1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 PB [6]
»»Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen, 20% PES, 1% AST, ± 350 g/m²
»»multifunctionele en antistatische ARC-broek die uitstekend beschermt
tegen vlambogen, hitte en metaalspatten
»»kniezakken
»»3 beenlengtes (48S-58S, 44R-64R, 46L-56L)

OVAS1.BL

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 60R, 62R, 64R

OVERALL MET ARC BESCHERMING SIOEN ANACO
BLAUW
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612
: 2008 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2007 klasse 1-A1 A2, EN
1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6
»»Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen, 20% PES, 1% AST, ± 350 g/m²
»»de Anaco overall biedt een uitstekende bescherming tegen hitte en
metaalspatten
»»reflecterende biezen
»»kniezakken
»»3 beenlengtes (48S-58S, 44R-64R, 46L-56L)

www.condorsafety.be »

/

bestellen

OVAS2.BL

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R, 60R, 62R, 64R

OVERALL MET ARC BESCHERMING SIOEN CARLOW
BLAUW
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 15.2 cal/
cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO
11611 : 2007 klasse 1-A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN
13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6
»»Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen, 20% PES, 1% AST,
± 350 g/m²
»»de Anaco overall biedt een uitstekende bescherming
tegen hitte en metaalspatten
»»reflecterende biezen
»»kniezakken
»»3 beenlengtes (48S-58S, 44R-64R, 46L-56L)

VEST MET ARC BESCHERMING SIOEN MODENA
BLAUW
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 8.8 cal/
cm², EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E3 F1,
EN ISO 11611 : 2015 klasse 1 A1 A2, EN 1149-5 :
2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
»»Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl, 45% viscose, 1%
AST, ± 300 g/m²
»»deze blouson met ARC-bescherming is
bovendien antistatisch en biedt ook een
uitstekende bescherming tegen hitte en
metaalspatten
»»de verlengde rug draagt bij tot extra comfort.

BAS2.BL

Kleding » Multinorm-kleding »

VAS2.BL
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Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R, 60R, 62R, 64R

BROEK MET ARC BESCHERMING SIOEN VARESE
BLAUW
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 8.8 cal/cm², EN
ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 :
2015 klasse 1 A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 +
A1 : 2009 Type PB [6]
»»Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl, 45% viscose, 1% AST, ±
300 g/m²
»»de Varese is antistatisch, biedt ARC-bescherming en is
bestendig tegen krimpen en pluizen
»»kniezakken voor kniebescherming
»»3 beenlengtes (48S-58S, 46R-64R, 46L-56L)

OVAS3.BL

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R, 60R, 62R, 64R

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 8.8 cal/cm², EN
ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2007
klasse 1-A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 :
2009 Type 6
»»Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl, 45% viscose, 1% AST, ± 300
g/m²
»»deze overall biedt een uitstekende bescherming tegen hitte
en metaalspatten
»»3 beenlengtes (48S-58S, 46R-64R, 46L-56L)

bestellen

OVERALL MET ARC BESCHERMING SIOEN
COUVIN BLAUW

Kleding » Multinorm-kleding »
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VAS3.GE

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

VEST MET ARC BESCHERMING SIOEN MILLAU
GEEL
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 /
A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2007 klasse 1-A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN
13034 : 2005 + A1 : 2009 PB [6], EN ISO 20471 : 2013 klasse 2
»»Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen, 20% PES, 1% AST, ± 350 g/m²
»»deze blouzon met ARC-bescherming is anti-statisch en biedt ook een
bescherming tegen hitte en metaalspatten

BAS3.GE

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R, 60R, 62R, 64R

BROEK MET ARC BESCHERMING SIOEN ROYAN
GEEL
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 /
A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2007 klasse 1 A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN
13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 20471: 2013 klasse 2
»»Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen, 20% PES, 1% AST, ± 350 g/m²
»»antistatische ARC-broek die uitstekend beschermt tegen vlambogen, hitte en
metaalspatten
»»kniezakken
»»3 beenlengtes (48S-58S, 44R-64R, 46L-56L)

OVAS4.GE

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R, 60R, 62R, 64R

www.condorsafety.be »

/

bestellen

OVERALL MET ARC BESCHERMING SIOEN
AUTUN GEEL
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1- ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 /
A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2007 klasse 1 A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN
13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6, EN ISO 20471: 2013 klasse 3
»»Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen, 20% PES, 1% AST, ± 350 g/m²
»»ARC-bescherming, vlamvertragend, antistatisch, beschermt tegen hitte en
metaalspatten
»» kniezakken
»»3 beenlengtes (48S-58S, 44R-64R, 46L-6L)

VEST MET ARC BESCHERMING SIOEN REGGIO
GEEL
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 8.8 cal/cm², EN ISO 11612 : 2015 /
A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2015 klasse 1 A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN
13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / klasse 2
»»Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl, 45% viscose, 1% AST, ± 300 g/m²
»»de blouson met ARC-bescherming is antistatisch en beschermt niet alleen
tegen hitte en metaalspatten, maar voelt tegelijk comfortabel aan
»»ademende stof met vochtregulerende eigenschappen

BAS4.GE

Kleding » Multinorm-kleding »

VAS4.GE
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Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R, 60R, 62R, 64R

BROEK MET ARC BESCHERMING SIOEN
MATOUR GEEL
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 8.8 cal/cm², EN ISO 11612 : 2015 /
A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2015 klasse 1-A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN
13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 klasse 2
»»Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl, 45% viscose, 1% AST, ± 300 g/m²
»»ademende stof met vochtregulerende eigenschappen
»»anti-statische ARC-broek beschermt tegen hitte en metaalspatten
»»kniezakken
»»3 beenlengtes (48S-58S, 44R-64R, 46L-56L)

OVAS5.GE

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R, 60R, 62R, 64R

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 8.8 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 /
A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2007 klasse 1 A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN
13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6, EN ISO 20471 : 2013 klasse 3
»»Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl, 45% viscose, 1% AST, ± 300 g/m²
»»ademende stof met vochtregulerende eigenschappen
»»anti-statische ARC-broek beschermt tegen hitte en metaalspatten
»»kniezakken
»»3 beenlengtes (48S-58S, 44R-64R, 46L-56L)

bestellen

OVERALL MET ARC BESCHERMING SIOEN
FAREINS GEEL

Kleding » Multinorm-kleding »
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VAS5.OR

Maten: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

VEST MET ARC BESCHERMING SIOEN LARRAU
ORANJE
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 8.8 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1
B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 : 2007 klasse 1-A1, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 :
2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 klasse 2
»»Sio-Safe™ Extra: 31% polyester, 28% modacryl, 20% aramide, 20% viscose FR,
1% AST, ± 320 g/m²
»»de blouson met ARC-bescherming is anti-statisch en biedt ook een
bescherming tegen hitte en metaalspatten

BAS5.OR

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R, 60R, 62R, 64R

BROEK MET ARC BESCHERMING SIOEN ARUDY
ORANJE
»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1 ATPV 8.8 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1
B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 : 2007 klasse 1-A1, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 :
2005 Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 klasse 2 (maat 44 = klasse 1)
»»Sio-Safe™ Extra: 31% polyester, 28% modacryl, 20% aramide, 20% viscose FR,
1% AST, ± 320 g/m²
»»anti-statisch en biedt ook een bescherming tegen hitte en metaalspatten
»»kniezakken
»»3 beenlengtes (48S-58S, 44R-64R, 46L-56L)

OVAS6.OR

Maten: 44R, 46R, 48R, 50R, 52R, 54R, 56R, 58R,
60R, 62R, 64R

www.condorsafety.be »

/

bestellen

OVERALL MET ARC BESCHERMING SIOEN
GUARDO ORANJE

»»Norm: IEC 61482-2 : 2009 klasse 1-ATPV 8.8 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1
B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 : 2007 klasse 1-A1, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 :
2005 + A1 : 2009 Type 6, EN ISO 20471 : 2013 klasse 3
»»Sio-Safe™ Extra: 31% polyester, 28% modacryl, 20% aramide, 20% viscose FR,
1% AST, ± 320 g/m²
»»kniezakken
»»3 beenlengtes (48S-58S, 44R-64R, 46L-56L)

REGENVEST VLAMVERTRAGENDE SIOEN
WADDINGTON GEEL
»»EN ISO 14116 : 2015 / buiten index 1, binnen: index 3, EN 1149-5 : 2008, EN
13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN 343 : 2003
+ A1 : 2007 3,3, EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016
klasse 3
»»Siostart Fr Ast: 100% polyester stof met 100% FR
PU coating, AST, ± 250 g/m²
»»uitneembare FR fleece voring
»»mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

RVVS2.GE

Kleding » Multinorm-kleding »

RVVS1.GE
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Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENVEST VLAMVERTRAGENDE SIOEN
MAREX GEEL
»»EN ISO 14116 : 2015 / buiten: index 1, binnen: index
3, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
Type PB [6], EN 343 : 2003 + A1 : 2007 3,3, EN ISO
20471 : 2013 +A1 2016 klasse 3
»»Siostart Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100%
FR PU coating, AST, ± 250 g/m²
»»uitneembare FR fleece voering
»»mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

RBVS1.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
www.condorsafety.be »

»»EN ISO 14116 : 2015 / buiten: index 1, binnen: index 3, EN
1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN 343
: 2003 + A1 : 2007 3,3, EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 klasse 1
»»Siostart Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100% FR PU
coating, AST, ± 250 g/m²
»»elastiek in lenden

bestellen

REGENBROEK VLAMVERTRAGEND SIOEN
TIELSON GEEL

Kleding » Multinorm-kleding »
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RVVS3.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENVEST VLAMVERTRAGENDE SIOEN
HEDLAND GEEL
»»EN ISO 14116 : 2015 / buiten index 1, binnen
index 3, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005
+ A1 : 2009 Type PB [6], EN 343 : 2003 + A1
: 2007 3,3, EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016
klasse 3
»»Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met
100% FR PU coating, AST, ± 250 g/m²
»»voorzien voor kap
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting

RBVS2.GE

Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENBROEK VLAMVERTRAGEND SIOEN
GLADSTONE GEEL
»»EN ISO 14116 : 2015 / buiten: index 1, binnen: index 3, EN
1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN
343 : 2003 + A1 : 2007 3,3, EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016
klasse 1
»»Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100% FR PU
coating, AST, ± 250 g/m²
»»met 2 doorsteekgleuven
»»vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v. klittenbandsluiting
»»verborgen ritssluiting onderaan het been

RVVS4.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

REGENVEST VLAMVERTRAGENDE SIOEN
FALCON GEEL
»»EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 14116 : 2008 / Index 3, EN
ISO 11611 : 2007 klasse 1 A1 A2, EN 1149-5 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 klasse 3, EN 343 :
2003 + A1 : 2007 3,3
»»Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
polyester weefsel (& AST), ademende FR PU,
inherent FR breisel, ± 300 g/m²
»»polsband met vernauwing d.m.v. klittenbandsluiting

REGENVEST MET ARC BESCHERMING SIOEN
NASH GEEL
»»IEC 61482-2 : 2009 klasse 1, ATPV 31.9 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 B2 C2
E3 F2, EN ISO 14116 : 2008 / Index 3, EN ISO 11611 : 2007 klasse 2 A1, EN 11495 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 klasse 3
(S= klasse 2), EN 343 : 2003 + A1 : 2007 3,3
»»Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl, 40% FR
katoen (& AST) ripstop met PU laminaat, ± 310 g/m²
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
»»elastiekvernauwing in de rug

RVAS2.OR

Kleding » Multinorm-kleding »

RVAS1.GE

339
Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

REGENVEST MET ARC BESCHERMING SIOEN
ORRINGTON ORANJE
»»IEC 61482-2 : 2009 klasse 1, EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 E3 F1, EN ISO
14116 : 2008 / Index 3 , EN ISO 11611 : 2007 klasse 2-A1, EN 1149-5 : 2008, EN
13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 klasse 3 (S= klasse
2), EN 343 : 2003 + A1 : 2007 3,3
»»Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST),
ademende FR PU, inherent FR breisel, ± 300 g/m²
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
»»elastiekvernauwing in de rug

RVAS.GE

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
www.condorsafety.be »

»»IEC 61482-2 : 2009 klasse 2, ATPV 40.5 cal/cm², EN ISO 11612 : 2008 / A1 B2 C2
E3 F2, EN ISO 14116 : 2008 / Index 3, EN ISO 11611 : 2007 klasse 2-A1, EN 11495 : 2008, EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 20471 : 2013 klasse 3
(S-M= klasse 2), EN 343 : 2003 + A1 : 2007 3,3
»»Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl, 40% FR
katoen (& AST) ripstop met PU laminaat, ± 310 g/m²
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting

bestellen

REGENVEST MET ARC BESCHERMING SIOEN
KELFORD GEEL

Kleding » Reddingsvesten, drijf- en droogpakken »

340

RVM1

REDDINGSVEST MULLION HI-TIDE 275N
ISO12402-2 HR
»»Norm: EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 :
2010, 275N
»»1 maat
»»duurzame waterdichte stof
»»dubbele schouderriemen voor extra
comfort en om het gewicht op nek en
schouders te reduceren
»»hoes met ritssluiting
»»tailleband is regelbaar en voorzien van

RVS gespen
»»afneembare kruisriem
»»enkele kamer
»»opblaasbuis
»»Solas gekeurde reflecterende tape op de long
»»rode reddingslus op long gemarkeerd
met “LIFT”
»»60g CO2 gascilinders
»»signaalfluitje.

RVM4

REDDINGSVEST MULLION COMPACT 150N
REGULAR
»»Norm: ISO 12402-2, 150N
»»1 maat
»»1 kamer
»»beschermhoes in slijtvast materiaal
»»hoes met ritssluiting
»»een transparant venster aan de
achterkant van het reddingvest geeft
de keuringsdatum en de status van het

activatiesysteem weer
»»kruisriem
»»Solas gekeurde reflecterende tape op
de long
»»signaalfluitje

RVM5

REDDINGSVEST MULLION NEPTUNE 150N
WELDERS
»»Norm: EN396, 150N
»»1 maat
»»ontworpen voor het beschermen van
medewerkers die laswerken moet
uitvoeren in maritieme omgevingen
»»geleverd met een duurzame
gealuminiseerde Panotex® hoes (“wipe
clean”) EN11612 A1 B1 C4 D3 E3, EN

11611 klasse 2, EN 1149-5
»»waterdichte hoes met velcrosluiting
»»verstelbare heupriem met RVS gespen
»»RVS D-ring op riem

RVM2

REDDINGSVEST MULLION HI-RISE 275N SOLAS

/

PLBOS1

PERSOONLIJK LOCALISERINGSBAKEN OCEAN
SIGNAL MOB1

www.condorsafety.be »

bestellen

»»Norm: SOLAS : 2010, EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010, 275 N
»»1 maat
»»SOS Solas knipperlicht, wordt door
»»beschermhoes in versterkte PVC,
watercontact geactiveerd
makkelijk afwasbaar
»»2 opblaassystemen
»»dubbele schouderriemen voor extra
»»signaalfluitje
comfort en om het gewicht op nek en
schouders te reduceren
»»hoes met ritssluiting
»»2 x 60g CO2 gascilinders

»»Dit innovatieve product, met een 30%
kleinere omvang dan vergelijkbare
andere PLB’s, beschikt over AIS
(Automatic Identification System) en
geïntegreerde DSC (Digital Selective
Calling)
»»gemakkelijk te bevestigen op bijna alle

opblaasbare reddingsvesten
»»activeert automatisch op het moment
dat het reddingsvest opblaast waarna
de antenne 30–45 cm boven het
waterniveau uitzendt.

SOFTSHELL MULLION WALNEY
»»Norm: EN ISO 20471:2013 (S-XL= klasse 2, XXL-XXXL = klasse 3), EN 14058 :
2004 1XXXX
»»3-laags gelamineerde softshell: 100% polyester stretch, PU ademend laminaat,
100% polyester fleece aan binnenkant, ± 280 g/m²
»»rechtopstaande kraag
»»1 ingezette borstzak met ritssluiting
»»2 ingezette zakken met ritssluiting
»»1 lus voor badge
»»1 mouwzak
»»rond ingezette mouwen
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
»»neoprene manchetten
»»2 binnenzakken.

PMU1

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PARKA MULLION THORNTON

Kleding » Reddingsvesten, drijf- en droogpakken »

SSMU1
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Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

»»Norm: EN ISO 20471:2013 klasse 3 (S = klasse 2), EN343 2003+A1/2007 3,3
»»SIOPOR® Ultra: 100% gelamineerd polyester weefsel met 100% PU laminaat, ±
195 g/m²
»»afneembare kap met elastisch aanrijgkoord, kinbescherming en klep
»»6 opbergzakken
»»1 pennenzak
»»1 lus voor badge
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
»»onderarmventilatie
»»schouder- en elleboogversterking
»»gebreide windvangers in de mouwen
»»1 binnenzak met ritssluiting.

RBMU1

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN ISO 20471:2013 klasse 3 (S = klasse 2), EN343 2003+A1/2007 3,3
»»SIOPOR® Ultra: 100% gelamineerd polyester weefsel met 100% PU laminaat, ±
195 g/m²
»»4 opbergzakken
»»kniezakken
»»vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. klittenbandsluiting onderaan
»»zitvlakversterking
»»ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting aan beenuiteinde
»»afneembaar rugbovenstuk
»»kniezakken
»»voorgevormde knieën
»»elastische windvangers aan enkels.

bestellen

REGENBROEK MULLION ANHOLT

Kleding » Reddingsvesten, drijf- en droogpakken »
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DPM1

DRIJFPAK MULLION AQUAFLOAT SUPERIOR
SUIT
»»Norm: EN ISO 15027-1 2012 klasse D, EN ISO 12402-5/6, EN343 2003+A1:2007
3,1
»»2 uur thermische bescherming
»»volledig waterdichte buitenstof met getapete naden
»»verschillende opbergzakken
»»rits op pijpen onderaan
»»Solas gekeurde retro-reflecterende tape op kap, borst en schouders
»»afstelbare neoprene polsafdichting.

DRPM1

DROOGPAK MULLION, URSUIT RDS WE
»»Norm: Solas:2010 + EN ISO 15027-1 : 2012 klasse D
»»1 uur thermische bescherming
»»Gore-Tex® ademende stof met een PTFE-membraan
»»kraagopening voor ventilatie bij warm weer
»»sokken gemaakt van dezelfde stof als het pak zelf, dit laat de gebruiker toe om
hierboven veiligheidsschoenen te dragen
»»YKK rits
»»nek-en polsafdichting in neopreen
»»kap in neopreen, 3 mm
»»handschoenen in neopreen, 3 mm
»»versterking in Cordura op knieën en zitvlak

VDRPM1

www.condorsafety.be »

/

bestellen

VOERING VOOR DROOGPAK MULLION, URSUIT
THERMOFILL HEAVY
»»Vervaardigd uit een elastisch en waterdicht materiaal en biedt de perfecte
thermische isolatie
»»4 lagen: Finnfill vezel als isolerende laag, ademende waterdichte X-Tex
membraan als tussenlaag, buitenstof is een elastische, gladde tricot stof en
binnenvoering in fleece
»»6uur thermische bescherming in combinatie met Ursuit RDS WE.

SEMI-DROOGPAK MULLION SMART SOLAS SUIT
1A
»»Norm : EN 393, Solas 2010, 100N
»»1uur thermische bescherming
»»semi-droogpak
»»brede anti-flush straps om de thermische bescherming te verhogen bij
onderdompeling
»»nek- en polsafdichtting in neopreen
»»met stormflap
»»signaalfluitje
»»SOLAS gekeurde retro- reflecterende banden
»»kap in neopreen (los)
»»handschoenen in neopreen (los)
»»kousen in neopreen

VSDPM1

VOERING VOOR SEMI-DROOGPAK MULLION
SMART SOLAS SUIT 1A

Kleding » Reddingsvesten, drijf- en droogpakken »

SDPM1

343

»»6 uur thermische bescherming in combinatie met het semi-droogpak smart
SOLAS suit 1A
»»gemakkelijk toegankelijke ritssluiting op de voorkant
»»voetlussen en elastische duimlussen vergemakkelijken het aantrekken van het
Smart 1A semi-droogpak
»»kleurcode per maat
»»gemakkelijk en snel aan te trekken door de gladde nylon op de beide zijden van
5mm de gepolsterde voering

SDPM2

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN 393, Solas 2010, 154N
»»de Smart SOLAS 2A heeft dezelfde kenmerken als het semi-droogpak SSS1A,
maar biedt een hoger drijfvermogen en een hogere thermische bescherming (6
uren) door de bijkomende isolerende voering
»»kousen in dikkere neopreen
»»geen vaste kap.

bestellen

SEMI-DROOGPAK MULLION SMART SOLAS SUIT
2A

344

BJS1

Kleding » Brandweerpakken »

BRANDWEERJAS SIOEN COMPLEX 830 NOMEX
TWIN

1

2

3

4

5
6

7
8

»»Norm: EN469:2006, EN1149-5:2008
»»hoge kraag apart afsluitbaar
»»anti-paniek rits onder beleg
»»versterkte schouders
»»functionele radiozak
»»multifunctionele lamphouder
»»2 bevestigingslussen voor o.a. gasdetectiemeter en microfoon
»»2 opgezette heupzakken met sluiting en handgrepen
»»napoleonzak
»»geperforeerde signalisatiebanden
»»D-ring voor bevestiging handschoenen
»»klittenbandstrook voor naamlint
»»verlengd rugpand met Kevlar® versterking
»»mouwuiteinden versterkt met Kevlar®

BBS1

BRANDWEERBROEK SIOEN COMPLEX 830
NOMEX TWIN
»»Norm: EN469:2006, EN1149-5:2008
»»taillebroek met aanpasbare gespen
»»sluitsysteem met knoop en rits
»»elastiek in rugpand
»»extra thermische bescherming op dijbeen
»»geperforeerde signalisatiebanden
»»afneembare en aanpasbare bretellen
»»2 dijzakken met sluiting en handgrepen
»»D-ring in dijzak
»»beenuiteinden versterkt met Kevlar®
»»ergonomische voorgevormde knie met geïntegreerde bescherming

2

»»Gebreide polsmof met
geïntegreerde duimlus

»»Functionele
radiohouder

3
»»Slijtvaste
signalisatiebanden

4
»»Multifunctionele houder
voor lamp en andere tools

www.condorsafety.be »

/

bestellen

1

5
»»Afneembare, regelbare
bretellen

6
»»Aanpasbare taillegespen

7
»»Ingewerkte ergonomische
kniestukken

8
»»Versterkte onderzoom
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Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

WEGWERPOVERALL 3M 4500 WIT
»»Polypropyleen
»»bestemd voor algemeen gebruik en is ontworpen voor een lichte bescherming tegen
ongevaarlijke vloeistoffen en poeders
»»ritssluiting
»»elastiek aan kap, manchetten, enkels en taille

WWO3M2.WI

Kleding » Wegwerpkleding »

WWO3M1.WI

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

WEGWERPOVERALL 3M 4520 WIT
»»Norm:EN 13034 type 6, EN 13982-1 type 5, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
»»vervaardigd uit een vijflagig, ademend en licht materiaal, 43 g/m²
»»tweerichtingsrits met flap
»»speciaal vormgegeven kap, combineerbaar met volgelaatsmasker
»»beperkte pluisvorming
»»elastiek aan kap, manchetten, enkels en taille

WWO3M3.WI

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

WEGWERPOVERALL 3M 4540+ WIT
»»Norm: EN 13034 type 6, EN 13982-1 type 5, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
»»ademend blauw rugpaneel voor minder thermische belasting
»»speciaal vormgegeven kap, combineerbaar met volgelaatsmasker
»»beperkte pluisvorming
»»elastiek aan kap, manchetten, enkels en taille
»»tweerichtingsrits met flap

»»Norm: EN 13034 type 6, EN 13982-1 type 5, EN 14605 type 4, EN 14605 type 3, EN 10732:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126
»»getapete naden
»»ritssluiting

/

WEGWERPOVERALL 3M 4570 GRIJS

bestellen

Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

www.condorsafety.be »

WWO3M4.GRI

Kleding » Wegwerpkleding »
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WWO3M1.WI

WWO3M2.WI

CATEGORIE 1

Maat

n.v.t.

WWO3M4.GRI

CATEGORIE 3
TYPE 5
TYPE 6
EN13034 EN ISO 13982-1

CERTIFICATIE

WWO3M3.WI

EN1073-2

EN1149-5

TYPE 5
TYPE 6
EN13034 EN ISO 13982-1

EN1073-2

EN1149-5

TYPE 5
TYPE 4
TYPE 6
EN13034 EN ISO 13982-1 EN 14605

TYPE 3
EN 14605 EN1073-2

EN1149-5

45g/m²

43g/m²

49g/m²

92g/m²

S-4XL

S-4XL

S-4XL

S-4XL

Kleur
Lichte schoonmaak-,
magazijn-, en
conciërgewerkzaamheden
Asbestinspectie,
voorbereiding
van de bouwplaatsen,
isolatie
Verwijdering van asbest
Cementproductie, slijpen &
polijsten van metaal
Lichte industriële
schoonmaak,
machineonderhoud
Farmaceutische verwerking,
omgaan met giftige poeders
Schilderen & coaten, harsen
Spuiten van pesticiden

Gemorste chemicaliën,
reactie op noodsituaties,
ontsmetting, tankreiniging

www.condorsafety.be »

/

bestellen

Mengen en hanteren van
chemicaliën

Aanbevolen keuze

Alternatieve keuze

In alle gevallen dient een risicobeoordeling te worden uitgevoerd. Lees altijd de gebruiksaanwijzing van het product. Gebruiksbeperkingen en prestatiegegevens
moeten in overweging worden genomen om de vereiste bescherming te kunnen garanderen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met een veiligheidsdeskundige.

EN14126

347

KKHH1

Kleding » Accessoires »

KNIEKUSSENS HELLY HANSEN 79569
»»Norm: EN 14404
»»ergonomisch voorgevormd
»»100% polyethyleen
»»lichtgewicht
»»flexibel
»»geschikt voor alle werkbroeken.

RHH1

RIEM HELLY HANSEN 79525
»»Polyester webbing (zware kwaliteit)
»»lichtgewicht metalen klikgesp
»»lengte: 130 cm
»»breedte: 3,5 cm

RHH2.ZW

Maten: 95cm, 105cm

RIEM HELLY HANSEN LEATHER BELT ZWART 79524
»»Leder
»»dubbele doorn
»»Helly Hansen workwear logo in reliëf.

/

»»Te bevestigen aan riem of riemlussen.

www.condorsafety.be »

HAMERHOUDER HELLY HANSEN 79539

bestellen

HHHH1

Kleding » Accessoires »
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THH1.MABL

TAS HELLY HANSEN DUFFEL BAG 50L 79572,
MARINE BLAUW
»»100% PolyVinyl, 550g/m²
»»opbergvak voor schoenen aan de buitenkant
»»onderverdelingen binnenin
»»opbergvak voor EHBO-set
»»gepolsterde riemen
»»draaggreep
»»zak voor ID-kaart
»»indien leeg, zeer compact opvouwbaar
»»waterbestendige stof

THH2.ZW

TAS HELLY HANSEN DUFFEL BAG 70L 79573,
ZWART
»»100% polyvinyl, 550 g/m²
»»waterbestendige stof
»»YKK®-ritssluitingen
»»schoencompartiment aan de buitenkant
»»gepolsterde tablet-zakken binnenin
»»zak voor ehbo-set
»»gepolsterde riemen
»»draaggreep
»»zak voor ID-kaart

THH3.ZW

www.condorsafety.be »

/

bestellen

TAS HELLY HANSEN DUFFEL BAG 90L 79574,
ZWART
»»100% polyvinyl, 550 g/m²
»»waterbestendige stof
»»YKK®-ritssluitingen
»»schoencompartiment aan de buitenkant
»»gepolsterde tablet-zakken binnenin
»»zak voor ehbo-set
»»gepolsterde riemen
»»draaggreep
»»zak voor ID-kaart

Kleding » Accessoires »
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CLEANWASTE®
TECHNOLOGIE

›››››››››››››››››››››››››››››››
Het is niet altijd mogelijk om tijdens de werkdag een toilet te
vinden. Ofwel is er simpelweg geen aanwezig ofwel is het niet
ideaal om met vuile schoenen ergens binnen te gaan.
Daarom denken we dat dit mobiele toilet, die je makkelijk
en compact kan opbergen en gebruiken in bijvoorbeeld de
bestelwagen, een ideale oplossing is.
In het mobiele toilet moet je voor gebruik een toilet kit bevestigen.
In deze kit zit een poeder die de urine en stoelgang in een paar
seconden omzet tot een gel. Zo kan je de toilet kit na gebuik bij
het restafval gooien. Geen gevaar dat het zakje scheurt en de
inhoud vrijkomt met alle gevolgen van dien.
Heeft zijn nut al bewezen bij defensie, reddingswerkers,
transporteurs, mijnwerkers, allerlei outdoor activiteiten, enz.

»»Praktisch en lekvrij
»»Makkelijk weg te werpen
»»Inclusief geurvreter
»»Geen contact met of
verlies van het afval
mogelijk

MEER INFO:

»»Spat niet op

TCW1

DRAAGBAAR TOILET CLEANWASTE
»»Een veilig, stevig en zorgvuldig
doordacht draagbaar toilet
»»weegt slechts 3,5 kg en is inklapbaar
tot de grootte van een aktentas met
handgreep
»»biedt het comfort, de hoogte en het

gebruiksgemak van een standaard toilet
»»kan een gewicht tot 250 kg verdragen
»»is ook stabiel op oneffen grond
»»te gebruiken met een Cleanwaste Toilet
Kit.

TKCW1

TOILET PLASKIT (12 STUKS)
»»Hygiënische oplossing om te plassen
als geen sanitair aanwezig is
»»een door de NASA ontwikkeld produkt
zet het menselijk afval om tot een gel
»»na het afsluiten van de plastic zak kan
dit bij het restafval gegooid worden.

/

TKCW2

dit bij het restafval gegooid worden
»»elke kit omvat: afvalzakje, Poo Powder
(reukverdrijvend), prikbestendig en
afsluitbaar afvalzakje, toiletpapier,
ontsmettingsdoekje.

www.condorsafety.be »

»»Een kit om het draagbaar toilet van
Cleanwaste op een hygiënische en een
milieuvriendelijke manier te gebruiken
»»een door de NASA ontwikkeld produkt
zet het menselijk afval om tot een gel
»»na het afsluiten van de plastic zak kan

bestellen

TOILET KIT (12 STUKS)

Opleidingen door en voor professionals
in een professionele trainingsruimte

Krommebeekstraat 44
8930 Menen
T. +32 (0)56 22 50 22
info@condorsafety.be
www.condorsafety.be
OPENINGSUREN WINKEL
Maandag tot vrijdag:
8u30 tot 12u en 13u tot 18u
volg ons op:

