SAFETY

TREE CARE
CATALOOG
WERK VEILIG, COMFORTABEL EN MET PLEZIER

Risico’s horen bij je
vak, ongevallen niet.
Al je werken in de bomen 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 9
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 boomverzorging.
Jarenlange nauwe samenwerking met
professionals uit de sector mondde uit in
grondige kennis van de issues in en rond
bomen.
Want net als bij boomverzorgers 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 in Menen
of maak een afspraak met één van onze
specialisten.
U kunt ook online bestellen via onze webshop op
www.condorsafety.be
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MAATTABELLEN

1
2

1

borstomtrek in cm

2

taille in cm

3

binnenbeenlengte in cm

h

palmbreedte in cm

3

MAATTABEL BROEKEN,
BAVETBROEK EN OVERALLS
MAATTABEL JASSEN EN T-SHIRTS
MAAT

h
MAATTABEL
MAAT
8
9
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MAAT

EN ISO 13688 2013

EN ISO 13688
2013

2

1

XS

66-74

XS

78-86

S

74-82

S

86-94

M

82-90

M

94-102

L

90-98

L

102-110

XL

98-106

XL

110-118

2XL

106-117

2XL

118-129

3XL

117-129

3XL

129-141

4XL

129-141

4XL

141-153

3

beenlengte kan per model
variëren.

1
2

h
MAATTABEL HANDSCHOENEN

3

1

borstomtrek in cm

2

taille in cm ( ter hoogte van

MAAT

h

7

S

8

M

9

L

10

XL

11

XXL

12

3XL

MAATTABEL HEREN

de navel)
3

binnenbeenlengte in cm*

h

palmbreedte in cm

MAATTABEL DAMES
MAAT

1

MAAT

1

2XS

78 cm

74 cm

XS

84 cm

3

2
Normal

long

short

80 cm

87 cm

75 cm

80 cm

80 cm

87 cm

75 cm

2

3

S

96 cm

86 cm

80 cm

87 cm

75 cm

2XS

88 cm

74 cm

78 cm

M

102 cm

92 cm

80 cm

87 cm

75 cm

XS

92 cm

80 cm

78 cm

L

108 cm

98 cm

80 cm

87 cm

75 cm

S

98 cm

86 cm

78 cm

XL

116 cm

104 cm

80 cm

87 cm

75 cm

M

104 cm

92 cm

78 cm

2XL

124 cm

110 cm

80 cm

87 cm

75 cm

L

110 cm

98 cm

78 cm

3XL

132 cm

116 cm

80 cm

78 cm

75 cm

XL

116 cm

104 cm

78 cm

4XL

138 cm

122 cm

80 cm

78 cm

75 cm

MAATTABEL BODYWEAR, THERMISCHE
KLEDIJ & REGENKLEDIJ

2
1

3
4

MAAT

1

2

3

XS

66-74

78-86

164-172

S

74-82

86-94

164-172

M

82-90

94-102 172-180

L

90-98

102-110 172-180

XL

98-106

110-118 180-188

2XL

106-117

118-129 180-188

3XL

117-129

129-141 188-196

4XL

121-141

141-153 188-196

MAATTABEL
BROEKEN, BAVETBROEK EN OVERALLS
MAAT

1

Taille in cm

2

borstomtrek in cm

3

totale lichaamslengte in cm

4

binnenbeenlengte in cm

Alle maten in de tabel zijn
lichaamsafmetingen. Wij raden u aan
om tijdens het meten lichte kledij
te dragen en de metingen niet al te
nauwgezet te interpreteren.

1

2

3

4

44R

74-78

86-90

172-176

79

46R

78-82

90-94

174-178

80

48R

82-86

94-98

176-180

81

50R

86-90

98-102

178-182

82

52R

90-94

102-106

180-184

83

54R

94-98

106-110

182-186

84

56R

98-102

110-114

184-188

85

58R

102-106

114-118

186-190

86

60R

106-110

118-123

188-192

87

62R

110-114

123-129

190-194

88

64R

114-118

129-135

192-196

89

1

Tolale lichaamslengte in cm

2

borstomtrek in cm

3

taille in cm ( ter hoogte van
de navel)

4

tailleband in cm (ter hoogte
van de broeksriem)

2
3
4
5

5

heupomtrek in cm

6

binnenbeenlengte in cm*

*De meeste Helly Hansen broeken
kunnen 5cm verlengd worden door
de contrasterende stikking in de
zoom los te maken

1
6

UNISEX CONVERSIE
HERENMATEN

DAMESMATEN

XXS

S (36)

S

M (38)

M

L (40/42)

L

XL (44/46)

XL

2XL (48/50)

MAATTABEL REGULAR & TALL

6

*

MAAT

1

2

3

4

5

XS/C44

170 cm

88 cm

76 cm

80 cm

94 cm

79 cm

S/C46

174 cm

92 cm

80 cm

84 cm

98 cm

80 cm

M/C48-50

180 cm

96-100 cm

84-88 cm

88-92 cm

96-100 cm

81-82 cm

L/C52-54

184 cm

104-108 cm

92-96 cm

96-100 cm

110-114 cm 83-84 cm

37-39

XL/C56-58

188 cm

112-116 cm 100-104 cm 104-108 cm 118-122 cm 85-86 cm

40-42

SOCKS
EUROPE
SIZES

2XL/C60-62 192 cm 120-124 cm 108-112 cm 112-116 cm 126-130 cm

87 cm

43-45

3XL/C64-66 194 cm 128-132 cm 116-120 cm 120-124 cm 134-138 cm

88 cm

46-48

2

1

1

borstomtrek in cm

2

armlengte in cm

3

taille in cm

4

heupomtrek in cm

5

binnenbeenlengte in cm

MAATTABEL HEREN ULLFROTTÉ ORIGINAL & LITE-SERIE

3

4
5

MAAT

1

2

3

4

5

XS/42

-86

-61

-74

-90

-80

S/44-46

86-94

61-63

74-82

90-98

82

M/48-50

94-102

63-65

82-90

98-106

84

L/52-54

102-110

65-67

90-98

106-114

85

XL/56-58

110-118

67-68

98-106

114-122

86

2XL/60-62 118-126

68-69

106-114

122-130

87

69+

114+

130+

88+

3XL/64

126+

QUICK REFERENCE GUIDE MEN: You should buy the size you normally
buy. Example: If you are a Mens L you also choose a Woolpower L.

MAATTABEL DAMES, BOVENSTUKKEN,
LITE-SERIE

MAATTABEL DAMES, BOVENSTUKKEN,
ULLFROTTÉ ORIGINAL

MAAT

1

2

MAAT

1

2

3

4

5

XXS/-32

-82

-58

XXS/32-34

-82

-58

-66

-90

-77

XS/32-34

82-90

59

XS/36-38

82-90

59

66-74

90-98

78

S/36-38

90-98

60

S/40-42

90-98

60

74-82

98-106

80

M/40-42

98-106

61

M/44-46

98-106

61

82-90

106-114

81

L/44-46

106-116

62

L/48-50

106-116

62

90-100

114-122

82

XL/48-50

116-130

63

XL/52-54

116-130

63

100-114

122-130

83

2XL/56-58

130+

63+

114+

130+

83+

MAATTABEL DAMES, BROEKEN, LITE-SERIE
MAAT

3

4

5

XXS/-32

-60

-82

-76

XS/32-34

60-66

82-90

77

S/36-38

66-74

90-98

78

M/40-42

74-82

98-106

80

L/44-46

82-90

106-114

81

XL/48-50

90+

114+

82+

QUICK REFERENCE GUIDE WOMEN:
Ullfrotté garments.
You need to downsize 1 size on our Ullfrotté garments. Example: If you
are a womens M you should choose S for our Ullfrotté garments.
LITE garments uppers.
You need to downsize 1 size on our LITE upper garments. Example: If
you are a womens M you should choose S for our LITE garments.
LITE garments bottoms.
You should buy the size you normally buy on bottoms. Example: If you
have womens M you also buy a Woolpower womens M.
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Gordels
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Ingangslijnen

30

Klimlijnen

36

Stroppenlijnen

46

Stroppen

50

Werpzakjes en -lijnen

54

Lijnkliemmen

73

SRT

81

Karabijnhaken

95

Gereedschapshaken

101

Katrollen

105

Leeflijnen

106

Lijnentassen

112

DON’T FORGET
YOUR ROOTS!

›››››››››››››››

Klimmend boomverzorger ... een droomberoep als je’t mij vraagt. Zeker bij
zacht en droog weer en als je in een monumentale boom mag werken. Is het
zelfs niet meer dan een beroep? Misschien eerder een ambacht? Iets wat niet
zomaar iedereen kan of misschien zelfs kan leren? Niet alleen ‘gave’, maar ook
‘overgave’ is essentieel. Misschien is dat meteen ook het geheim om deze,
fysiek en mentaal toch niet te onderschatten job, een hele loopbaan vol te
houden.
De materialen en technieken die er vandaag bestaan, maken ons werk
ongetwijfeld ergonomischer, efficiënter en veiliger. De tijd van 18 mm,
3-strengs geslagen klimtouwen, oncomfortabele klimgordels, loodzware
motorkettingzagen … is gelukkig voorbij.
Het werk zelf en de manier om erbij te geraken zijn echter nog steeds hetzelfde
vakwerk. Wie niet de kunst beheerst om al z’n zintuigen en sensoren te
gebruiken om bij het werkgebied (de takuiteindes dus) te komen, kan zijn werk
niet naar behoren uitvoeren.
Gespecialiseerde materialen en technieken kunnen ons veel kracht helpen
besparen, mits ze op de juiste manier en voor de gepaste taak ingezet en
toegepast worden.
De werking van het hele klimsysteem ten volle begrijpen is dus van groot
belang. Alleen maar als je daar genoeg inzicht in hebt, kan je door het bos
de bomen zien en bij elke taak opnieuw inschatten welk materiaal en welke
techniek het beste ingezet kan worden.
Daarom is het niet slecht om altijd te beginnen bij het begin en eerst de juiste
basistechnieken aan te leren met eenvoudige materialen. Pas daarna kan je het
jezelf makkelijker maken met wat er tegenwoordig allemaal voorhanden is. Hou
in het oog welke vernieuwingen en veranderingen er zijn en wat er allemaal op
de markt komt, test dingen uit, maar blijf zeker ook kritisch.
En … vergeet nooit waar het begon. Niet omdat het vroeger beter was, maar om
alles beter te begrijpen en meer inzicht te verwerven. En misschien ook wel een
beetje om niet te vergeten hoe taai men vroeger wel was.
PETER VERGOTE

Klimmaterieel » Gordels »
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/

bestellen

GTM1
GORDEL TREEMOTION EVO
»»Norm: EN358 + EN813
»»het best verkochte gordel
»»brede rugband, laag gedragen
»»brede, verstelbare beenbanden
»»2 frontale bevestigingsbruggen met ring
»»de verdeling van de krachten tussen beenbanden
en heupriem kan traploos geregeld worden
»»4 D-ringen, 2 op de heupriem en 2 ter hoogte van
de bevestigingsbrug
»»2 riemen voor het bevestigen van het EHBO-tasje
»»kan uitgerust worden met schouderbanden

ACCESSOIRE
SBTM1
SCHOUDERBANDEN
TREE MOTION
»»In geval van belasting van
de heupriem, nemen de
schouderriemen deze last
over en verdelen ze het over
de schouders
»»NIET bedoeld om het gordel
om te vormen tot een
antivalharnas.

ONDERDELEN
BBTM2
BEVESTIGINGSBRUGGEN
(2 ST) 123CM VOOR
TREEMOTION EVO

BBRTM1
BEENBAND
COMPLEET
RECHTS
TREEMOTION
EVO

BBTM1
BEVESTIGINGSBRUG VOOR
TREEMOTION (TOT MODEL
2018)

BBLTM1
BEENBAND
COMPLEET LINKS
TREEMOTION EVO

T L
TO DE 8
MO201

VRTM1
VERVANGINGSRIEM
TREEMOTION TUSSEN
BEENBAND-HEUPRIEM -2
STUK

RPTM2
RUGPOLSTERING
TREEMOTION
COMFORT

bestellen

m d
m ar
40 nda verd
a le
t
s ge

»»Norm: EN795B
»»in aluminium
»»minimale breuklast: 30kN
»»geanodiseerd
»»voorzien van individuele
serienummer.

/

BPTM1
BEENBANDENPOLSTERING
TREEMOTION (1 PAAR)

RD1
RING DMM

www.condorsafety.be »

GLGTM1
GEREEDSCHAPSLUSSEN VOOR
GORDEL TREEMOTION

Klimmaterieel » Gordels »
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ACCESSOIRE
GP2 EN GP3

ZP2
ZITPLANK PETZL
VOOR SEQUOIA
EN SEQUOIA SRT
(2019)

GP2
GORDEL PETZL SEQUOIA C069AA (2019)

1, 2

»»Norm: EN358 + EN813
»»heupriem en beenbanden zijn halfstijf en extra breed
»»snelsluitingen op de beenbanden en de buikriem
»»vervangbare bevestigingsbrug
»»2 D-ringen op de heup
»»de 2 verbindingsringen van de bevestigingsbrug kunnen ook dienen als D-ring
»»de verdeling van de krachten tussen de heupriem en de beenlussen is regelbaar
»»verschillende gereedschapslussen en doorsteeklussen voor de Caritool
gereedschapshaken
»»elastiek om EHBO-kit aan te bevestigen.

»»Breed zitje om
comfortabel hangend
te werken. Het zitje
is verstelbaar in de
breedte om zo min
mogelijk plaats in
te nemen en om de
verplaatsingen in de
gaffels van de bomen te
vergemakkelijken
»»het zitje wordt met
twee verbindingsarmen
verbonden op de twee
te openen inbindpunten
van de SEQUOIA en
SEQUOIA SRT zitgordels
voor boomsnoeiers.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

ONDERDELEN

T L
TO DE 8
MO201

BBPE3
BEVESTIGINGSBRUG
VOOR SEQUOIA
(2019)
»»S=40cm / M=45cm
(standaard geleverd op
de gordel) / L=50cm

BBPE1
BEVESTIGINGSBRUG
VOOR SEQUOIA

RP2
RING PETZL RING LARGE C04630
»»Met deze verbindingsring kunt u veelvuldige
verankeringen opzetten of rechtstreeks op de
bevestigingsbrug van de SEQUOIA en SEQUOIA
SRT gordels installeren om de laterale
mobiliteit van de boomverzorger te verbeteren.

17
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ACCESSOIRES
GP3

BGP1
BORSTGORDEL PETZL
TOP C081AA00

GP3
GORDEL PETZL SEQUOIA SRT C069BA (2019)

1, 2

»»Borstgordel om het zitgordel
Avao Sit Fast, Falcon en Sequoia
SRT 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.

»»Dezelfde eigenschappen als de Petzl Seqouia maar dit gordel is eveneens
om te vormen naar een anti-valharnas met de borstgordel Top of Top Croll.

»»Multidirectionele te openen ring
»»ontworpen voor een quasipermanente verbinding van het
materiaal met de gordel
»»ronde vorm voor een optimale
werking in alle richtingen
»»brede opening voor de
installatie van touwen met
genaaide uiteinden
»»gewicht: 70g
»»certificatie: CE.

»»Heeft een geïntegreerde Croll
L ventrale stijgklem om de
Astro Sit Fast, Avao Sit, Avao Sit
Fast, Falcon, Falcon Ascent en
Sequoia SRT zitgordels om te
vormen naar een antivalharnas
met sternaal aanbindpunt en
borstklem
»»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.

/

»»Norm: EN358
»»lengte: 180cm
»»installatie op de 2 te openen
ringen van de Petzl gordels
Sequoia en Sequoia SRT
»»zeer nauwkeurig en snel
regelbaar in lengte dankzij
de ergonomische vorm van
de Adjust lijnklem.

RP1
RING PETZL RING OPEN
P28

www.condorsafety.be »

BBPE2
BEVESTIGINGSBRUG
REGELBAAR VOOR
SEQUOIA

bestellen

BGP3
BORSTGORDEL PETZL
TOP CROLL L C081CA00

Klimmaterieel » Gordels »
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S, M-L, L-XL

BBC1
BEVESTIGINGSBRUG
VOOR COURANT
KOALA
RCO1
RING COURANT OLIK

ZPC1
ZITPLANK COURANT
SK8
»»Zitplank om te monteren op
de Koala-zitgordel
»»kan heel snel worden
gemonteerd en
gedemonteerd van de
beenbanden en ringen.

»»Norm: EN354
»»volledig te openen ring

»»ontworpen voor de
verbinding van allerhande
materieel
»»ronde vorm voor een
optimale belasting in alle
richtingen
»» gewicht: 120g.

bestellen

ACCESSOIRE

ONDERDELEN

/

»»Norm : EN358 + EN813
»»de rugpolstering biedt een hoog ademend vermogen en een
groot comfort
»»halfstijve, gepolsterde en ergonomische beenbanden voor
een optimaal comfort
»»hoog bewegingsvermogen
»»op 10 plaatsen afstelbaar naar de eisen van de gebruiker
»»vervangbare bevestigingsbrug
»»8 gereedschapslussen
»»4 bevestigingspunten voor motorzaaghaken
»»4 bevestigingspunten voor gereedschapshaken
»»1 bevestigingspunt voor EHBO-kit.

www.condorsafety.be »

GC1
GORDEL COURANT KOALA

Klimmaterieel » Gordels »
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GTA2
GORDEL TREEAUSTRIA 3.2

1, 2, 3

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN358 + EN813 + EN364
»»rugpad is vervaardigd in ademend 3D-textiel
»»bevestigingsbrug met ring
»»de ergonomische, triangulaire beenbanden hebben
snelsluitingen en zijn segmentair opgedeeld met
verwijderbare drukplaatjes
»»het algemene evenwichtspunt is traploos instelbaar
»»2 D-ringen
»»2 extra bevestingspunten in textiel om de leeflijn lager
en ergonomischer te bevestigen
»» bevestigingspunt voor EHBO-kit
»» verschillende gereedschapslussen en -ringen.

ONDERDELEN

BBTA1
BEVESTIGINGSBRUG
VOOR TREEAUSTRIA
30CM

ACCESSOIRES
CTA1
CLIPS VOOR GORDEL
TREEAUSTRIA (PER
PAAR)
»»2 clipsen om de zitplank
aan de gordel TreeAustria 3
te bevestigen.

ZTA1
ZITPLANK VOOR
GORDEL TREEAUSTRIA
SBTA1
SCHOUDERBANDEN
TREEAUSTRIA 2, 3,
3.1 + 3.2
»»Regelbare schouderbanden
»»geleverd met karabijnhaken
»»aanpasbaar op de
TreeAustria gordels van het
type 2, 3, 3.1 en 3.2.

Klimmaterieel » Gordels »
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ONDERDELEN
BBK1
BEVESTIGINGSBRUG
VOOR KOMET 30CM

HSLK1
HARPSLUITINGEN
KOMET (2 STUK)
»»Vervangingsonderdeel van
de gordel Komet Butterfly II
& Dragonfly II & Morpho
»»dient om de frontale
bevestigingsbrug te
verbinden met de gordel
»»schroefdraadborging
Loctite 222 gebruiken bij het
vastschroeven.

RK
RING KOMET
»»Norm: EN358
»»positioneringsring voor
gordel Butterfly II, Dragonfly
II & Morpho
»» in aluminium
»»binnendiameter: 28mm.

bestellen

»»Norm: EN358 + EN813
»»brede rugband
»»afneembare, gepolsterde beenbanden
»»vervangbare bevestigingsbrug 30cm met aluminium
bevestigingsring (bevestigd met 2 harpsluitingen)
»»2 D-ringen op de heup
»»aluminium snelsluitingen voor de buikriem en
beenbanden
»»3 gereedschapslussen.

BBK2
BEVESTIGINGSBRUG
VOOR KOMET
REGELBAAR 130CM

/

S, M-L

www.condorsafety.be »

GK1
GORDEL KOMET BUTTERFLY 2
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POSITIONERINGSGORDEL VOOR KNOTTEN
VAN BOMEN

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››
PETER VOSTERS - BOOMVERZORGER
(CERTIFIED EUROPEAN TREEWORKER) EN
INSTRUCTEUR STELT VOLGENDE BEVEILIGING
VOOR BIJ HET KNOTTEN VAN BOMEN

“ Ik gebruik 1 ankerpunt en 1 positionering als extra beveiliging. De
bandlus kan evengoed, of beter mag een leeflijn zijn die je gebruikt
als kort klimsysteem.
Ik gebruik en toon in de les een bandlus om volgende reden:
»»Om een leeflijn te gebruiken, moet je al iets kennen van
schuifknopen. Ik heb maar één dag om de cursisten zoveel
mogelijk bij te brengen over ‘veilig knotten van bomen’.
»»Een bandlus is de kost niet als je al een gordel, zaagbroek, helm,
stalen lijn, ... hebt gekocht.
»»Het is een simpele en eenvoudige manier om een ankerpunt te
maken en je kan veilig werken”

T 0474 482 846 / www.boomhelden.be
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POSITIONERINGSSET

BLC1
BANDLUS EINDLOOS
COURANT ELLIPSE

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN566 + EN795B
»»bruksterkte: 22kN
»»breedte: 2cm
»»in polyester

LLH2
LEEFLIJN HABERKORN EDGER MET KARABIJNHAAK
»»Norm: EN358
»»stalen kern (Ø 8mm) met daaromheen een polyester mantel
»»karabijnhaak (tri-lock) met swivel
»»geleverd met lijnklem inclusief karabijnhaak (tri-lock)
»»Ø leeflijn: 13mm.

/

»»Norm: 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 antivalharnas met borststijgklem (in combinatie met de TOP
CROLL S of L borstgordel)
»»is voorzien van beenlussen met FAST automatische gespen.

www.condorsafety.be »

GP1
GORDEL PETZL AVAO SIT FAST C079BA

bestellen
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ANTIVALHARNASSEN BIJ HET WERKEN IN
EEN HOOGTEWERKER

Klimmaterieel » Sets »

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››
DE TEMMERMAN MICHIEL ( CERTIFIED EUROPEAN
TREEWORKER)
Wanneer men werken uitvoert met een hoogtewerker en
de kans bestaat dat de gebruiker uit de korf geslingerd
kan worden, dan moet een beveiliging gedragen worden.
De fabrikant van de hoogtewerker bepaalt welke ankerpunten er
gebruikt mogen worden.
Voor deze hoogtewerkersset hebben wij gekozen voor de valblok
Miller Turbolite.
Voordelen zijn:
»»vermindert struikelgevaar
»»verhoogt de bewegingsvrijheid
»»ook te gebruiken bij kleine hoogtes
»»vermindert de krachten op het ankerpunt tijdens een val
»»blokkeert onmiddellijk tijdens een val
»»gekeurd bij valfactor 2.
De valblok wordt d.m.v. karabijnhaak bevestigd aan het aanbindpunt
op de rug of op de borst. De stellingshaak komt aan het ankerpunt
van de hoogtewerker.

Boomverzorging
Arboriste grimpeur

www.condorsafety.be »

/

bestellen

HOOGTEWERKERSSET

HH4
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.

Klimmaterieel » Sets »
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/
www.condorsafety.be »

»»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.

bestellen

VBMT1
VALBLOK MILLER TURBOLITE 2M + KARABIJNHAAK + STELLINGSHAAK

Klimmaterieel » Motorzaaghaken »
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MHD1
MOTORZAAGHAAK DMM VAULT WIRE GATE
»»In aluminium
»»minimale breuklast: 30kg
»»lengte: 110mm
»»opening: 23mm
»»gewicht: 65g
»» draadsluiting
»»kan bevestigd worden, door een RVS
bout te openen, aan de gordel
»»max. afmetingen van
bevestigingsband: 45 x 3mm.

MHD2
MOTORZAAGHAAK DMM
VAULT LOCKING GATE
»»In aluminium
»»minimale breuklast: 30kg
»»lengte: 110mm
»»opening: 20mm
»»gewicht: 79g
»» draaisluiting
»»kan bevestigd worden, door een RVS bout te openen, aan de gordel
»»max. afmetingen van bevestigingsband: 45 x 3mm.

MHP1
MOTORZAAGHAAK PETZL CARITOOL LARGE P42L

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»In kunststof
»»minimale breuklast: 15kg
»»lengte: 145mm
»»opening: 45mm
»»gewicht: 60g
»» wordt geplaatst in de doorsteeklussen van de gordel
»»u kunt uw gereedschap zo met één hand uithalen, opbergen en indelen.

MHC1.GE
MOTORZAAGHAAK COURANT HONOS L GEEL
»»In kunststof
»»minimale breuklast: 15kg
»»lengte: 145mm
»»opening: 35mm
»»gewicht: 85g
»» wordt geplaatst in de doorsteeklussen van de gordel
»»u kunt uw gereedschap zo met één hand uithalen,
opbergen en indelen.

MHC1.BL

MHC1.RO

»»In aluminium
»»minimale breuklast: 20kg
»»lengte: 113mm
»»opening: 60mm
»»gewicht: 265g
»»past op de volgende gordels: Treemotion, Sequoia, Butterfly, Dragonfly, Morpho en
Treemagic.

ONDERDEEL

27
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MHK3
MOTORZAAGHAAK KOMET MET PLAAT ROOD

VMHK3
VEER VOOR MOTORZAAGHAAK KOMET ROOD

MHK1
MOTORZAAGHAAK KOMET UNIVERSEEL

/

»»In aluminium
»»minimale breuklast: 20kg
»»lengte: 183mm
»»opening: 60mm
»»gewicht: 260g.

www.condorsafety.be »

MHK2
MOTORZAAGHAAK KOMET MET PLAAT

bestellen

»»In aluminium
»»minimale breuklast: 20kg
»»lengte: 183mm
»»opening: 60mm
»»gewicht: 190g
»»past op bijna elke gordel..
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MS1
MOTORZAAGSTROP CLASSIC
»»Lengte: 70-120cm
»»breedte: 20mm
»»om de motorzaag aan de motorzaaghaak en aan het gordel te bevestigen
»»de bevestigingsringen breken bij een belasting van 70 tot 140 kg (zelf te bepalen) en
beschermen zo de klimmer.

MS3
MOTORZAAGSTROP / GEREEDSCHAPSBEVESTIGING SLIM
»»Lengte: 70-140cm
»»breedte: 12mm
»»om de motorzaag/gereedschap aan de gereedschapshaak en aan het gordel te bevestigen
»»de bevestigingsringen breken bij een belasting van 50 tot 140 kg (zelf te bepalen) en
beschermen zo de klimmer.

MSF1
MOTORZAAGSTROP FTC LEASH

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Lengte: 22-150cm
»»spiraaldraad in polyurethaan, versterkt met Kevlar: zeer licht en compact
»»om de motorzaag aan de motorzaaghaak en aan het gordel te bevestigen
»»de strop breekt bij een belasting van 90kg.

MST1
MOTORZAAGSTROP TEUFELBERGER ANTISHOCK MET RING
»»Om de motorzaag aan de motorzaaghaak en aan het gordel te bevestigen
»»wanneer een kracht van 2,2/2,4 kN komt op de strop, bijv. als de kettingzaag vast komt te
zitten in een afgezaagd stuk hout, dan wordt de krachtabsorptie geactiveerd
»»dit vermindert de pieklast op het harnas, het valbeveiligingssysteem en het ankerpunt tot 1,5-1,8 kN
»»als de zaag niet loskomt uit het vallend hout dan zal de energieabsorber volledig
openscheuren na 70cm en valt de kettingzaag op de grond
»»lengte: 135cm.

IN EEN MOTORZAAGSTROP ZIT EEN VEILIGHEID
INGEBOUWD
EEN MOTORZAAGSTROP DIE DE KETTINGZAAG AAN DE GORDEL
BEVESTIGT.

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Deze breekt bij een te hoge belasting (bijvoorbeeld als de kettingzaag komt vast te
zitten in een vallende houtblok), en voorkomt dat de krachten worden overgezet op
de klimmer en zijn ankerpunt.

»»De grote metalen
ring wordt aan de
motorzaaghaak
bevestigd, die op
zijn beurt aan de
klimgordel hangt

/

bestellen

»»De kleine lus
wordt met behulp
van een kleine
gereedschapshaak
aan de klimgordel
bevestigd

www.condorsafety.be »

»»De motorzaagstrop
wordt direct aan de
kettingzaag bevestigd
d.m.v. het doorlussen
van de grote lus.
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HET ENE TOUW IS
HET ANDERE NIET

››››››››››››››››

Bij het klimmen binnen de boomverzorging gaat het vaak meer om positionering dan om echt
klimmen op het touw. Er wordt steeds gezocht naar een evenwicht tussen het klimmen op een
structuur en op een touw. Hierbij wordt er ook steeds voor gezorgd dat het touw op spanning
blijft, zo beperken we het risico op een val. Uiteraard moet de mogelijkheid van een val altijd
met zeer grote zorg geminimaliseerd worden. Ons klimtouw is hier immers niet op voorzien.
Wat maakt het ene klimtouw nu beter dan het andere? Voor een groot deel is dit gewoon
persoonlijke voorkeur en kies je zelf wat je het meest ligt. Maar waar houd je best rekening
mee?
»»Diameter:
Heb je grote handen, dan vind je een dikker touw wellicht handiger. Klim je niet graag met een
zwaarder touw, dan kies je voor een kleinere diameter.
»»Soepelheid:
Moet je touw makkelijk knoopbaar zijn? Ga dan voor een soepel exemplaar.
»»Rekbaarheid:
Over het algemeen kunnen klimtouwen onderverdeeld worden in 3 categorieën naargelang
hun rekbaarheid:
• Statisch:
• Specifiek ontworpen om niet uit te rekken.
• Deze kunnen de val van een klimmer NIET opvangen zonder inwendige verwondingen.
• Voldoen aan geen enkele normering voor persoonsbeveiliging en worden dus NIET gebruikt om te klimmen.
• Semistatisch
• Beperkt rekbaar kan kleine schokken opvangen
• Hoe minder rek er op het touw zit, hoe minder van jouw energie er verloren gaat bij het
klimmen. Hoe meer rek er op zit, hoe veiliger een touw een eventuele val kan opvangen.
Hoewel je dit natuurlijk al doet door het touw op spanning te houden.
• Deze touwen moeten voldoen aan de EN1891 norm. Deze normering omschrijft aan welke
voorwaarden deze touwen met geringe rek moeten voldoen. Bv: Bij een valfactor van 0,3
mag de piekbelasting niet boven de 6 kN komen.
• Het touw moet een statische breuksterkte hebben van meer dan 22 kN.
• Met een 8-knoop of elke vorm van touweinde (bv. splits) moet de statische breuksterkte
minimum 15 kN bedragen.
• Dynamisch
• Rekbaar (tot 37 %)
• Kunnen een val op een veilige manier opvangen
• Worden niet gebruikt bij boomverzorging. Wel bij het ‘vrij’ of sportklimmen.
• Moeten voldoen aan de EN892 norm.
PETER VERGOTE
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KLIMLIJNEN IN DE
BOOMVERZORGING

››››››››››››››››››››››››

KERNMANTELLIJN

16-STRENGS LIJN

»»De mantel van de lijn is dicht
geweven om zo de lastdragende
kern (tot 70%) te beschermen. De
kern is niet geweven, de strengs
ervan lopen parallel. De strengs
van de kern kunnen eventueel ook
gedraaid zijn, om zo elasticiteit toe
te voegen aan de lijn. Dit biedt de
fabrikant een zekere flexibiliteit om
de lijn te manipuleren in functie van
het gebruik. Deze lijn is goed voor
een brede reeks van opdrachten.
Ingangslijnen met deze constructie
worden beschouwd als “kernafhankelijke kernmantellijnen”.

»»Deze schuurbestendige lijnconstructie voorziet
een dikke mantel rond een smalle kernbundel
die de lijn zijn ronde vorm geeft (ook onder
spanning) en maakt deze makkelijker om te
knopen. De dikke mantel zorgt voor de sterkte
van deze populaire klimlijn, terwijl de kern de
ronde vorm bepaalt. Omdat de mantel de last
draagt is lijninspectie hier makkelijker en meer
consistent dan bij andere lijnen.

DUBBEL GEVLOCHTEN LIJN
»»Deze vlecht-in-vlecht blijft rond, ook onder
spanning en resulteert in een hoge sterkte/
diameter ratio. Over het algemeen verdelen de
kern en de mantel de last gelijk, zo bekom je
vrij sterke touwen in een smalle diameter, de
meest geschikte klimlijnen. Dubbel gevlochten
lijnen zijn nuttig als klimlijn met weinig rek of
als vanglijn. Meer en meer klimlijnen zijn van
dit type.

OVERZICHT INGANGSLIJNEN

REF

MERK

TYPE

ø

REK

BREUKSTERKTE

34

SSLC1

Courant

Bandit

11mm

2,5%

35 kN

73

polyamide

0,95

-

EN 1891
type A

34

SSLC2

Courant

2%

33kN

91

polyester
polyamide

0,74

32

EN 1891
type A

34

SSLC0

Cousin

11mm

1,8%

32kN

74

polyamide

1,1

32

EN 1891
type A

/

35

SSLT3 Teufelberger Patron

11mm

3%

32kN

75

polyamide

0,80

32

EN 1891
type A

35

SSLT5 Teufelberger

11,1mm

1%

35kN

87,8

polyester
polyamide

1,11

32

EN 1891
type A

35

SSLT2 Teufelberger Platinum 10,5mm

2%

28kN

78

polyester
polyamide

0,80

32

EN 1891
type A

35

SSLT4 Teufelberger XSTATIC 11,7mm 1,4%

32kN

105,6

polyester
polyamide

-

32

EN 1891
type A

bestellen
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Squir 2.0 11,5mm
Rush

KM III
MAX

g

m

MANTEL/
KERN

KNOOPBAARHEID STRENGEN

NORM
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/
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34

SSLC1.11.RO
SEMI-STATISCHE LIJN COURANT BANDIT 11MM
ROOD PER METER

1

2

3

per meter,
60 m

»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11mm
»»gewicht: 73g/m
»»kern-mantel lijn
»»mantel: 34%
»»in polyamide
»»minimale breuklast: 35kN
»»MBL met 8-knoop: 24kN
»»verlenging 50/150kg: 2,5%
»»krimp: 3,5%
»»knoopbaarheid: 0,95
»»aantal vallen 80kg type B / 100kg type B: 15
»»mantelverschuiving: 0,1%.

2

SSLC2.11.2
SEMI-STATISCHE LIJN COURANT SQUIR 2.0
11,5MM PER METER
»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11;5mm
»»gewicht: 91g/m
»»kern-mantel lijn
»»mantel: 43%
»»mantel: in polyester
»»kern: in polyamide
»»minimale breuklast: 33 kN
»»verlenging: 2%
»» knoopbaarheid: 0,74
»» zeer statische lijn
»»ideaal is om SRT te klimmen
»»compatibel met Petzl ZigZag + Chicane.

60 m

3

www.condorsafety.be »

/

bestellen

SSLCO1.60
SEMI-STATISCHE LIJN COUSIN RUSH 11MM 60M
»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11mm
»»gewicht: 74 g/m
»»kern-mantel lijn
»»in polyamide
»»mantel: 16 strengs, gevlochten
»»kern: 8 parallelle strengs
»»laat zowel het gebruik van de footlockprussik als het gebruik van lijnklemmen toe
»»hoge breuksterkte, soepelheid en knoopbaarheid
»»uitstekende grip.

4

»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11mm
»»gewicht: 75g/m
»»kern-mantel lijn
»»in polyamide
»»mantel: 32 strengs, gevlochten

1m

»»kern: 14 parallelle strengs
»»laat zowel het gebruik van de
footlockprussik als het gebruik van
lijnklemmen toe.

4

5

6

7
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SSLT3
SEMI-STATISCHE LIJN TEUFELBERGER PATRON
11MM

5

SSLT5
SEMI-STATISCHE LIJN TEUFELBERGER KM III MAX
ORANJE 11,1MM
»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11,1mm
»»rek: 1%
»»gewicht 87,8g/m
»»32 strengs
»»mantel: in polyester
»»kern: in polyamide

60m, 90m

»»zeer statische lijn
»»TPT-technologie: door de gladdere
mantel is er minder verschuiving en
een betere controle tijdens het afdalen,
daarnaast kun je beter remmen, sneller
klimmen en is de schuurbestendigheid
van de lijn hoger.

6

SSLT2
SEMI-STATISCHE LIJN TEUFELBERGER PLATINUM
10,5MM
»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 10,5mm
»»rek: 2%
»»gewicht: 78g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: in polyester
»»kern: in polyamide
»»op vaste afstanden zijn een aantal
strengen van de kern met de mantel

60m, 90m

verbonden, deze nieuwe gepatenteerde
productiemethode voorkomt
mantelverschuiving
»»bijkomende voordelen : minder rek,
langere levensduur, flexibere klimlijn en
hogere veiligheid
»»laat zowel het gebruik van de
footlockprussik als het gebruik van
lijnklemmen toe.

»»met deze lijn focus je je sterkte en
vaardigheden op waar je ze nodig hebt:
efficiënt de boom verzorgen, en geen
zorgen maken over het klimmen
»»perfect keuze als SRT ingangslijn én als
werklijn in combinatie met ISC Rope
Wrench en Petzl ZigZag + Chicane.

/

»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11,70mm
»»rek: 1,40%
»»gewicht 105,60g
»»32 strengs
»»zeer statische SRT lijn
»»hiermee ga je recht op het doel af
»»een perfecte statische lijn die ideaal
is om SRT te klimmen (= klimmen op
enkel touw)

60m

www.condorsafety.be »

SSLT4
SEMI-STATISCHE LIJN TEUFELBERGER XSTATIC 11,7MM

bestellen
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OVERZICHT KLIMLIJNEN

››››››››››››››››››››››››››››››››
ø

BREUKSTERKTE
BREUKSTERKTE MET KNOOP OF
SPLITS

g

MANTEL/
KERN

PAG

REF

MERK

TYPE

38

KLC5

Courant

Komora

11,7mm 2,9%

31kN

21 kN
knoop

89

polyester/polyamide

38

KLC3

Courant

Japora

11,5mm 3,5%

23,8 kN

20 kN
splits

93

polyester/polyamide

38

KLC4

Courant

Ozora

12,5mm 3,6%

26 kN

22 kN
met splits

109

polyester/polyamide

39

KLT1 Teufelberger Tachyon 11,5mm 2,2%

26,2 kN

15 kN
met knoop

85,4

polyester/polyamide

39

KLT1 Teufelberger Tachyon 11,5mm 2,2%

26,2 kN

15 kN
met knoop

85,4

polyester/polyamide

40

KLT2 Teufelberger Drenaline 11,8mm 2,3%

35 kN

11,5 kN
met slaice

96,5

polyester/polyamide

40

KLT3 Teufelberger

41

KLCO1

41

REK

m

Fly

11,1mm 1,5%

24 kN

15 kN
met slaice

86

polyester/polyamide

Cousin

Atrax

11,6mm 2,8%

30,7 kN

27,8 kN

102

polyester

KLCO3

Cousin

Lignum

12,5mm 3,1%

34,6 kN

15 kN

115

polyester

43

KLF2

FTC
Argiope

Blue
Berry

11,7mm 2,5%

30 kN

15 kN

95

polyester/polyamide

43

KLY1

Yale

Poison
Ivy

24,8 kN

17,6 kN

100

polyester/polyamide

43

KLY4

Yale

XTC
fire

28 kN

-

126

polyester

11,7mm

3%

13mm 3,46%

››››››››››››››››››››››
0,56

0

ja

69/31

16

EN 1891
type A

1,05

0

ja

59,2/40,8

24

EN 1891
type A

1,052

0

ja

63/37

24

EN 1891
type A

0,64

minder dan 3

slaice

58/42

24

EN 1891
type A

0,64

minder dan 3

slaice

58/42

24

EN 1891
type A

-

2

slaice*

58/42

32

EN 1891
type A

0,5

-

slaice

57/43

24

EN 1891
type A

1,03

0

ja

55/45

24

EN 1891
type A

0,9

0

ja

61,6/38,4

24

EN 1891
type A

1

0,1

ja

69/31

16

EN 1891
type A

0,9

minder dan 4

ja

58/42

24

EN 1891
type A

-

-

ja

-

16

EN 1891
type A

% MANTEL
STRENGEN
/% KERN

* Klimlijn met beschadiging kan niet opnieuw gesplitst worden

NORM

»»Wenst u aan uw klimlijn een tweede
oogsplits of is uw klimlijn beschadigd en
moet het oog hersplitst worden, dan kan
u daarvoor bij ons terecht.
Een gesplitst oog heeft vele voordelen
tov van een genaaid oog of een knoop.
Een oogsplits passeert makkelijker door
cambiumsavers en katrollen en blijft niet
haperen in takoksels.

ZIGZAG
OOGSPLITS

››››››››››››››››››››››
»»Bepaalde klimlijnen zijn voorzien van een
oogsplits die zeer soepel is en die passeert
door de lijnklem Petzl Zigzag. Met dit
type oogsplits kan je ook met de Zigzag
klimmen op een klimlijn met 2 ogen.

bestellen

SPLITS

/

MANTELVERSCHUIVING
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KNOOPBAARHEID
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KLC5
KLIMLIJN COURANT KOMORA 11,7MM 1 OOG
KLC5.2
KLIMLIJN COURANT KOMORA 11,7MM 2 OGEN
1

2

3

»»Norm: EN1891 type A
30m, 45m, 60m
»»Ø: 11,7mm
»»gewicht: 89g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: 16-strengs, gevlochten, in polyester
»»kern: 8-strengs, in polyamide
»»geringe rek waarbij het verschil tussen kern en mantel vrijwel nihil is
»»kenmerkend voor deze lijn zijn: iets ruwer oppervlak, goede grip en werkt zeer
goed met de Petzl Zigzag
»»oogsplits met dezelfde diameter als de lijn zelf, passeert door de Zigzag
»»gepatenteerde etiketering van de lijn binnenin de oogsplits.

2

KLC3.1
KLIMLIJN COURANT JAPORA 11,5MM 1 OOG
KLC3.2
KLIMLIJN COURANT JAPORA 11,5MM 2 OGEN
30m, 45m, 60m
»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11,5mm
»»gewicht: 92,7g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: 24-strengs, gevlochten, in polyester
»»kern: in polyamide
»»geringe rek waarbij het verschil tussen kern en mantel vrijwel nihil is
»»oogsplits met dezelfde diameter als de lijn zelf, passeert door de Zigzag
»»gepatenteerde etiketering van de lijn binnenin de oogsplits.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

3
KLC4.1
KLIMLIJN COURANT OZORA 12,5MM 1 OOG

KLC4.2
KLIMLIJN COURANT OZORA 12,5MM 2 OGEN
30m, 45m, 60m

»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 12,5mm
»»gewicht: 109,2g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: 24-strengs, gevlochten, in polyester
»»kern: in polyamide
»»geringe rek waarbij het verschil tussen kern en mantel vrijwel nihil is
»»oogsplits met dezelfde diameter als de lijn zelf, passeert door de Zigzag
»»gepatenteerde etiketering van de lijn binnenin de oogsplits.

KLT1.1
KLIMLIJN NEW ENGLAND TACHYON 11,5MM 1 OOG GROEN/
WIT/ZWART
KLT1.2
KLIMLIJN NEW ENGLAND TACHYON 11,5MM 2 OGEN GROEN/
WIT/ZWART
»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11,5mm
»»rek: 2,3%
»»gewicht: 86,4g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: gevlochten in polyester
»»kern: gevlochten in polypropyleen met daarrond tussenmantel in
energieabsorberende nylon

35m, 45m, 60m

4

5
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4

»»geringe rek waarbij het verschil tussen kern en mantel vrijwel nihil is
»»kenmerkend voor deze lijn zijn: de goede grip, het extreem lage gewicht en de
opvallende kleuren.
45m, 60m
KSTCEC1
KLIMSET TEUFELBERGER CECLIMB

»»Gecertificeerd vgl. PBM richtlijn 89/686/EEC
»»‘s werelds eerste gekeurde complete klimsysteem
bestaande uit een klimlijn en een stroppenlijn
»»als klimlijn werd gekozen voor de gekende Tachyon
klimlijn
»»voor de klimstrop wordt de kant-en-klare Ocean
Polyester strop met 2 genaaide ogen gecombineerd
met de Ultra O karabijnhaken en de Hitch Climber
katrol van DMM
»»alles wordt als één geheel gemonteerd door de
fabrikant en opgeborgen in een lijnentas
»»alle onderdelen zijn vervangbaar.

5

KLT1.1.ASH
KLIMLIJN NEW ENGLAND TACHYON 11,5MM 1 OOG ASH

/
www.condorsafety.be »

45m, 60m
»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11,5mm
»»rek: 2,3%
»»gewicht: 86,4g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: gevlochten in polyester
»»kern: gevlochten in polypropyleen met daarrond tussenmantel in
energieabsorberende nylon
»»geringe rek waarbij het verschil tussen kern en mantel vrijwel nihil is
»»kenmerkend voor deze lijn zijn: de goede grip, het extreem lage gewicht en de
opvallende kleuren.

bestellen

KLT1.2.ASH
KLIMLIJN NEW ENGLAND TACHYON 11,5MM 2 OGEN ASH
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1
1

2

KLT2
KLIMLIJN TEUFELBERGER DRENALINE 11,8MM 1 OOG

45m, 60m

»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11,80mm
»»rek: 2,30%
»»gewicht 96,50g/m
»»32 strengs
»»kern: Nylon
»»mantel: Polyester
»»zeer veelzijdige klimlijn
»»1 klimlijn, in iedere situatie efficiënt, de drenaLINE geeft de ultieme vrijheid aan de gebruiker
om de juiste techniek voor het type werk te kiezen
»»de 11,8mm drenaLINE werkt perfect en betrouwbaar in beide toepassingen (enkel en
dubbel touw)
»»in het begin treedt mantelverschuiving op
»»hersplitsen van oog is niet mogelijk.

2

KLT3.1
KLIMLIJN TEUFELBERGER FLY 11,1MM 1 OOG ROOD/WIT

www.condorsafety.be »

/

bestellen

KLT3.2
KLIMLIJN TEUFELBERGER FLY 11,1MM 2 OGEN ROOD/WIT
»»Norm: EN1891 type A
35m, 45m, 60m
»»Ø: 11,1mm
»»rek: 1,5%
»»gewicht: 86 g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: gevlochten in polyester
»»kern: nylon
»»heel geringe rek waarbij het verschil tussen kern en mantel vrijwel nihil is
»»kenmerkend voor deze lijn zijn: zacht, soepel, het extreem lage gewicht en
desondanks zijn dunnere diameter heel goede grip.

1

1

KLCO1.1
KLIMLIJN COUSIN ATRAX 11,6MM 1 OOG
KLCO1.2
KLIMLIJN COUSIN ATRAX 11,6MM 2 OGEN
»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 11,6mm

2
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30m, 45m, 60m

»»rek: 2,8%
»»gewicht: 102g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: 24 strengs, gevlochten, in 100% polyester
»»kern: 12 strengs, in polyester
»»geen mantelverschuiving
»»zwelt niet op bij contact met water
»»nieuwe en gebrevetteerde oogsplits dat speciaal ontwikkeld werd voor het gebruik met
mechanische lijnklemmen
»»goede touwgrip
»»lange levensduur.

2

KLCO3.1
KLIMLIJN COUSIN LIGNUM 12,5MM 1 OOG
KLCO3.2
KLIMLIJN COUSIN LIGNUM 12,5MM 2 OGEN

/
www.condorsafety.be »

»»goede touwgrip
»»soepele klimlijn.

bestellen

35m, 45m, 60m

»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 12,5mm
»»gewicht: 115g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: 24 strengs, gevlochten, in 100% polyester
»»kern: 12 strengs, in polyester
»»geen mantelverschuiving
»»zwelt niet op bij contact met water
»»nieuwe en gebrevetteerde oogsplits dat speciaal ontwikkeld werd voor het gebruik met
mechanische lijnklemmen

3
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KLF2.1
KLIMLIJN FTC ARGIOPE BLUE BERRY 11,7MM 1 OOG

3

4

5

KLF2.2
KLIMLIJN FTC ARGIOPE BLUE BERRY 11,7MM 2 OGEN
»»Norm: EN1891 type A
40m, 50m, 60m
»»Ø: 11,7mm
»»gewicht: 95g/m
»»mantel-kern lijn
»»mantel: 16-strengs, gevlochten, in polyester
»»kern: 8-strengs, in polyamide
»»geringe rek waarbij het verschil tussen kern en mantel vrijwel nihil is
»»kenmerkend voor deze lijn zijn: iets ruwer oppervlak, goede grip en werkt zeer goed met de
Petzl Zigzag
»»maakt vlot klimmen met lijnklemmen mogelijk
»»zeer duurzaam.

4

KLY1.1
KLIMLIJN YALE POISON IVY 11,7MM 1 OOG
KLY1.2
KLIMLIJN YALE POISON IVY 11,7MM 2 OGEN
»»Norm: EN1891 type A
36m, 45m, 60m
»»Ø: 11,7mm
»»gewicht: 100g/m
»»mantel-kern lijn
»»in polyester
»»mantel: 24 strengs, gevlochten
»»kern: 32 strengs, gevlochten
»»geringe rek waarbij het verschil tussen kern en mantel vrijwel nihil is
»»lichte lijn die zelfs bij een zware belasting zijn vorm en stabiliteit voor lange tijd blijft bewaren.

5

KLY4.1
KLIMLIJN YALE XTC-FIRE 13MM 1 OOG

www.condorsafety.be »

/

bestellen

KLY4.2
KLIMLIJN YALE XTC-FIRE 13MM 2 OGEN
»»Norm: EN1891 type A
»»Ø: 13mm
»»gewicht: 112g/m
»»mantel-kern lijn

21m, 36m, 45m

»»in polyester
»»mantel: 16 strengs, gevlochten
»»kern: 12 strengs, gevlochten
»»geringe rek waarbij het verschil tussen kern en mantel vrijwel nihil is
»»één van de eerste klimlijnen die speciaal werd gefabriceerd voor het klimmen op dubbel touw in
de boomverzorging
»»goede grip
»»dankzij zijn slijtvastheid heeft deze lijn een lange levensduur.

WASSEN VAN TOUWEN. DO OR DON’T?

›››››››››››››››››››››››››››››››››››
Veel mensen vragen ons, “Moeten we onze klimlijnen wassen,”
en zo ja, “Hoe doen we dat het best?”
Lijnen hebben, zoals elk ander PBM, een beperkte levensduur.
Gemiddeld 5 jaar (hangt af van fabrikant).
Als touwen te vuil zijn, dan heeft dit een invloed op de
gebruiksduur. “Maar wassen van touwen heeft toch ook
invloed op de eigenschappen van het touw?” Dit is ook waar.
Maar vuil maakt je touw vlugger kapot dan het wassen.
Reinigen zal helpen om de levensduur van je touw te
verlengen.
Dus af en toe wassen is voldoende. Maximum 2x à 3x per jaar
of wanneer echt nodig. Hoe?
»»op maximum 30°C
»»gebruik het het wolprogramma van je wasmachine
»»75ml in de wasmachine of 10ml bij handwas (onder

stromend water met bijvoorbeeld een touwenborstel voor het
oppervlakkig vuil)
»»niet-agressief vloeibaar wasmiddel, geen poeder en bij
voorkeur product speciaal ontwikkeld voor het reinigen van
klimlijnen
»»heel belangrijk om het touw grondig te spoelen met helder
water
»»niet laten zwieren
»»niet in droogkast of dicht bij warmtebronnen
»»niet in direct zonlicht
»»niet ophangen maar bij voorkeur plat laten drogen
»»bij voorkeur terug gebruiken indien volledig droog
»»het touw in lusjes steken om te wassen (daisy chain),
bijkomend een wasnet gebruiken is aan te raden.
»»zit het vuil tot diep in het touw dan kunnen de vezels ernstig
aangetast zijn en dien je het touw te vervangen.
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RMTT1
REINIGINGSMIDDEL TEUFELBERGER SCRUBBA VOOR TOUWEN
»»Niet-agressief detergent voor het reinigen van klimlijnen
»»inhoud: 1L.

WN
WASNET VOOR LIJNEN
»»Het regelmatig wassen van lijnen, verhoogt de levensduur ervan
»»de 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, zwieren niet
»»de natte lijn natuurlijk laten drogen, ver weg van iedere warmtebron.

ACCESSOIRE

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

www.condorsafety.be »
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SWN
SLUITING VOOR WASNET
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SB
SNIJBRANDER VOOR TOUWEN
»»Handig toestel voor het thermisch
afsnijden (en afwerken) van klimlijnen
en stroppenlijnen in polyamide en
polyester.

KSL1
KRIMPSLANG ZELFKLEVEND 258MM (1M)
»»Zelfklevende krimpslang voor het
afwerken van stroppenlijnen en klimlijnen
»»krimpt door hete lucht tot ongeveer 1/3
van de oorspronkelijke diameter, nl. van
25mm naar 8mm.

TGL1
TAKELGAREN LIROS 1,5MM 20M
»»Gewaxt takelgaren voor het afwerken
van oogsplitsen en touwuiteinden.

TN1
TAKELNAALD

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Lengte: 75mm
»»Ø: 2mm
»»voor het afwerken van oogsplitsen en
touwuiteinden.

ZHR
ZEILHAND RECHTS
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KNOPEN

›››››››››
BLOKKEERKNOPEN

Prusikknoop

Assymetrische
prusikknoop

Blake

Distel

Machard

Geweven
valdotain

KNOPEN TE
GEBRUIKEN BIJ
VERPLAATSINGEN

Ankersteek

Mastworp

Dubbele
achtknoop

Halve
mastworp

Cow’s tail

Trompetsteek
Trompetsteek
met musketon

Paalsteek

Timmersteek

Stilsonknoop

Vlindersteek

www.condorsafety.be »
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KNOPEN TE GEBRUIKEN
TIJDENS AFBREEKWERK
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OVERZICHT STROPPENLIJNEN

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
# PAG

REF

MERK

TYPE

ø

BREUKSTERKTE

g

m

MANTEL/
KERN

48

SLS1 Teufelberger

Sirius

8mm

14 kN

50

polyester

48

SLS2 Teufelberger

Sirius

10mm

24 kN

71

polyester

49

SLM1

Marlow

Boa

9mm

16,2 kN

65,1

polyester

49

SLB1

Beal

Regate

10mm

17 kN

-

polyester

48

SLC1

Courant

Phoenix

8mm

17,7kN

47

polyester/polyamide

48

SLOP1 Teufelberger

Ocean
polyester

8mm

20 kN

50,1

polyester/polyamide

49

SLOP2 Teufelberger

Ocean
polyester

10mm

28 kN

72,1

polyester/polyamide

49

SLT1

Tendon

Timber

8mm

-

54,3

polyester/technora

48

SLT2

Tendon

Timber

10mm

-

73,3

polyester/technora

48

SLSA1

Samson

Bail out

7,5mm

19 kN

45

technora

49

SLY1

Yale

Bee-Line
VT

8mm

36,29 kN
gemiddelde

55

polyester/technora
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/
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1

2

3

1

SLS1
STROPPENLIJN SIRIUS 8MM

1m

SLS2
STROPPENLIJN SIRIUS 10MM

1m

6
1m

SLC1
STROPPENLIJN COURANT PHOENIX
8MM
»»Gewicht: 47g/m
»»mantel in polyester + aramide
»»kern in polyamide
»»mantel: 32 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten
»»zachte gevoelsstructuur.

9

1m
SLOP1
STROPPENLIJN OCEAN POLYESTER 8MM

»»minimale breuklast: 20kN
»»gewicht: 50,1g/m
»»mantel in 50% aramide + 50% polyester
»»kern in polyamide
»»mantel: 32 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten
»»door de aramide is deze lijn erg smeltvast
»»een aanrader voor de snelle, sportieve klimmer.

10
1m

bestellen

6

»»minimale breuklast: 26kN
»»gewicht: 71g/m
»»in polyester
»»mantel: 32 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten
»»goede grip
»»gemakkelijk te knopen
»»zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.

5

/

5

2

»»minimale breuklast: 14kN
»»gewicht: 50g/m
»»in polyester
»»mantel: 32 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten
»»goede grip
»»gemakkelijk te knopen
»»zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.

www.condorsafety.be »
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SLT2
STROPPENLIJN TENDON TIMBER 10MM

1m
SLSA1
STROPPENLIJN SAMSON BAIL OUT 7,5MM

»»Gewicht: 73,3g/m
»»mantel in 50% technora + 50% polyester
»»kern in polyamide
»»mantel: 24 strengs, gevlochten
»»kern: 12 strengs, gevlochten
»»door de technora is deze lijn erg smeltvast
»»een aanrader voor de snelle, sportieve klimmer
»»middelmatig zachte gevoelsstructuur.

»»minimale breuklast: 19kN
»»gewicht: 45g/m
»»in technora
»»mantel: 16 strengs, gevlochten
»»kern: 12 strengs, gevlochten
»»door de technora is deze lijn erg smeltvast
»»een aanrader voor de snelle, sportieve klimmer.

7

8

9

3

SLM1
STROPPENLIJN MARLOW BOA 9MM

11

4
1m

»»Norm: EN564
»»minimale breuklast: 16,20kN
»»gewicht: 65,1g/m
»»in polyester
»»mantel: 16 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten
»»goede grip
»»makkelijk te knopen
»»zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.

SLB1
STROPPENLIJN BEAL REGATE 10MM

1m

»»minimale breuklast: 17kN
»»in polyester
»»mantel: 16 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten
»»iets ruwere mantel, heeft een stevige grip.

7

SLOP2
STROPPENLIJN OCEAN POLYESTER 10MM

10
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8
1m

»»minimale breuklast: 28kN
»»gewicht: 72,1g/m
»»mantel in 50% aramide + 50% polyester
»»kern in polyamide
»»mantel: 32 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten
»»door de aramide is deze lijn erg smeltvast
»»een aanrader voor de snelle, sportieve klimmer.

SLT1
STROPPENLIJN TENDON TIMBER 8MM

1m

»»Norm: EN564
»»gewicht: 54,3g/m
»»mantel in 50% technora + 50% polyester
»»kern in polyamide
»»mantel: 24 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten
»»door de technora is deze lijn erg smeltvast
»»een aanrader voor de snelle, sportieve klimmer
»»harde gevoelsstructuur.

»»minimale breuklast: 36,29kN
»»gewicht: 55g/m
»»mantel in 75% technora + 25% polyester (= slijtage-indicator)
»»kern in vectran
»»mantel: 24 strengs, gevlochten
»»kern: 12 strengs, gevlochten
»»goede grip
»»zeer slijtvast en smeltvast.

/

1m

www.condorsafety.be »

SLY1
STROPPENLIJN YALE BEE-LINE VT 8MM

bestellen

11
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65cm, 70cm, 75cm, 80cm, 85cm,

SC1.2
90cm, 100cm, 110cm
STROP COURANT PHOENIX 2 OGEN 8MM
»»Norm: EN795B
»»kant-en-klare strop met 2 genaaide ogen
»»22kN
»»polyester/aramide.

75cm, 85cm, 90cm, 95cm
SOP1.2
STROP OCEAN POLYESTER E2E 2 OGEN 8MM

»»Norm: EN795B
»»kant-en-klare strop met 2 genaaide ogen
»»25kN
»»mantel: polyester/aramide
»»kern: polyester
»»zeer hitteresistent.

65cm, 80cm, 85cm, 90cm,

SOP2.2
95cm, 100cm
STROP OCEAN POLYESTER E2E 2 OGEN 10MM

www.condorsafety.be »

/
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»»Norm: EN795B en EN566:2006
»»kant-en-klare strop met 2 genaaide ogen
»»25kN
»»mantel: polyester/aramide
»»kern: polyester
»»zeer hitteresistent.

75cm, 80cm, 85cm
SA1
STROP ARBPRO XS9.1 SPLIT TAIL 2 GENAAIDE OGEN Ø 9,1MM

»»Norm: EN566
»»kant-en-klare strop met 2 genaaide ogen
»»de Arbpro strop Split-Tail XS 9.1 versie met 2 genaaide ogen is gemaakt van hoge
kwaliteitsmaterialen
»» kern: polyester en hoog hitteresistente mantel: blend van Kevlar en polyester voor een hoge
performantie en langere levensduur
»»soepel en weinig rek.

51

SC2
STROP COURANT ELLIPSE ANCHOR ROPE
SLING EINDLOOS 8MM

»»Norm: EN795B + EN566
»»eindloze strop voor het maken van ankerpunten
»»de mantel in aramide zorgt ervoor dat de strop heel slijtvast is
»»door bij de opbouw van de strop een touw te gebruiken kan er bij het gebruik
ervan geen torsing optreden
»»breuksterkte wordt bepaald door de kern van het gebruikte touw.
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40cm, 60cm, 80cm, 120cm, 150cm, 200cm

SOL1
STROP OCEAN LOOP 8MM 1,5M
»»Dynamische footlockstrop
»»Ø: 8mm
»»lengte: 1,5m
»»bij een val zal de kracht die vrijkomt opgevangen worden door de dynamische
strop.

/

»»Norm: EN566
»»kant-en-klare eindloze strop
»»24,5kN
»»mantel: polyester
»»kern: polyester
»»genaaide verbinding maakt het maken van de knoop veel betrouwbaarder en
compacter.

bestellen

60cm, 70cm

www.condorsafety.be »

SS2
STROP SIRIUS EINDLOOS 10MM

52

GP3

CHSPR1

KLC3.1

PAG # 17

PAG # 172

PAG # 38

SC1

SLS2

SS2

PAG # 50

PAG # 48

PAG # 51

CSC1

HSWG3

PAG # 62

PAG # 276

VBB3

LLC3

PAG # 195

PAG # 107

VEC2

WLE2

PAG # 61

PAG # 58

SZ4

LTSB3

PAG # 316

PAG # 115
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GORDEL PETZL
SEQUOIA SRT
C69A

STROP
COURANT
PHOENIX 2
OGEN

STROPPENLIJN
SIRIUS

CAMBIUMSAVER MET RINGEN COURANT
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PAG # 97

LIJNENTAS
SILVER BULL
28L

BOLCS

BOLLETJE VOOR
DEMONTAGE
PAG # 63

GHK2

GEREEDSCHAPSHAAK
KONG MINI
PAG # 101

VKCT1

VOETKLEM CLIMBING
TECHNOLOGY QUICK STEP
PAG # 84
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PAG # 97

KARABIJNHAAK
ISC HMS

KLIMSET
BASIS

WERPLIJN
EDELRID
2,6MM

SNOEIZAAG
GOMTARO +
HOLSTER

KHI9

1

LEEFLIJN
COURANT
FLEXBEE

VOUWEMMER
VOOR 1
WERPLIJN
COURANT

KARABIJNHAAK
ISC OFFSET OVAL

STROP SIRIUS
EINDLOOS

HANDSCHOENEN WONDER
GRIP

VEILIGHEIDSBRIL BOLLÉ
CONTOUR

KHI8

KLIMLIJN
COURANT
JAPORA

HELMSET
PROTOS
INTEGRAL
CLIMBER
ARBORIST

WZA1

WERPZAKJE
ARBPRO 250G
PAG # 54

WZA3

WERPZAKJE
ARBPRO 350G
PAG # 54

SFA

SIGNAALFLUITJE
ACME TORNADO
PAG # 120

GHE2

GEREEDSCHAPSHAAK
EDELRID MICRO 3
PAG # 101

BLC1

BANDLUS EINDLOOS
COURANT
PAG # 72

KD1

KATROL DMM
HITCHER CLIMBER
PAG # 105

CHSPR1

KLT1.1

PAG # 14

PAG # 172

PAG # 39

SOP1

SLS2

SS2

PAG # 50

PAG # 48

PAG # 51

KLIMLIJN
NEW ENGLAND
TACHYON

HELMSET
PROTOS
INTEGRAL
CLIMBER
ARBORIST

STROP OCEAN
POLYESTER E2E

STROPPENLIJN
SIRIUS

STROP SIRIUS
EINDLOOS

CSC1

HSMF1

PAG # 62

PAG # 277

VBB3

LLT1

PAG # 195

PAG # 106

VEFTC1

WLCO3

PAG # 61

PAG # 59

SZ4

LTSB3

PAG # 316

PAG # 115

CAMBIUMSAVER MET RINGEN COURANT

HANDSCHOENEN MAXIFLEX

VEILIGHEIDSBRIL BOLLÉ
CONTOUR

LEEFLIJN
TEUFELBERGER
CELANYARD

VOUWEMMER
VOOR 2
WERPLIJN FTC

2

KLIMSET
COMFORT

VKCT1

VOETKLEM CLIMBING
TECHNOLOGY QUICK STEP

LIJNENTAS
SILVER BULL
28L

KHD10

BOLCS

PAG # 96

PAG # 96

PAG # 63

WZHR2

WZHR3

PAG # 55

PAG # 55

KARABIJNHAAK
DMM ULTRA O

KARABIJNHAAK
DMM BIG BOA

BOLLETJE VOOR
DEMONTAGE

GHK2

GEREEDSCHAPSHAAK
KONG MINI
PAG # 101

KD1

KATROL DMM
HITCHER CLIMBER
PAG # 105

BLC1

BANDLUS EINDLOOS
COURANT
PAG # 72

SFA

WERPZAKJE
WERPZAKJE
SIGNAALFLUITJE
HARRINSON ROCHET HARRINSON ROCHET ACME TORNADO
PAG # 120

GHE2

GEREEDSCHAPSHAAK
EDELRID MICRO 3
PAG # 101
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PAG # 84

WERPLIJN
COUSIN
TOPLINE
ULTIMATE
2,6MM

SNOEIZAAG
GOMTARO +
HOLSTER

KHD1

53

bestellen

GORDEL PETZL
SEQUOIA SRT
C69A
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GTM1
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1

WZA1
WERPZAKJE ARBPRO 250G
»»In Cordura
»»kleine ring
»»smalle vorm.

WZA2
WERPZAKJE ARBPRO 300G
2

»»In Cordura
»»kleine ring
»»smalle vorm.

WZA3
WERPZAKJE ARBPRO 350G
»»In Cordura
»»kleine ring
»»smalle vorm.

3

4

WZP1
WERPZAKJE PETZL JET 250G
S02Y 250
»»In Cordura
»»kleine ring
»»ovalen vorm
»»de stiksels van de bandlus in
verschillende kleuren geven het verschil
in gewicht van het werpzakje aan.

WZP2
WERPZAKJE PETZL JET 300G
S02Y 300

bestellen

5

WZP3
WERPZAKJE PETZL JET 350G
S02Y 350

/
www.condorsafety.be »

»»In Cordura
»»kleine ring
»»ovalen vorm
»»de stiksels van de bandlus in
verschillende kleuren geven het verschil
in gewicht van het werpzakje aan.

Bron: Jeff Jepson

»»In Cordura
»»kleine ring
»»ovalen vorm
»»de stiksels van de bandlus in
verschillende kleuren geven het verschil
in gewicht van het werpzakje aan.
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HARRISON
ROCKET
»»De Harrison Rocket is het beste werpzakje ter
wereld. Het is ontwikkeld door Andrew Harrison,
boomklimkampioen in Nieuw-Zeeland. Ieder
werpzakje is handgemaakt door de echtgenote van
Andy, Alison Harrison. Andy heeft alle input gekregen
van ’s werelds beste klimmers met als doel het
perfect werpzakje te ontwikkelen. Het resultaat is
een compact, ergonomisch en ongelofelijk sterk
werpzakje, zijn prijs meer dan waard!

WZHR1
WERPZAKJE HARRISON ROCKET 225G
»»De absolute top uit Nieuw-Zeeland
»»in Cordura
»»kleine ring
»»uitstekende werpeigenschappen door
de aerodynamische en smalle vorm
»»zeer sterke naden, handgemaakt.

WZHR2
WERPZAKJE HARRISON ROCKET 250G
»»De absolute top uit Nieuw-Zeeland
»»in Cordura
»»kleine ring
»»uitstekende werpeigenschappen door
de aerodynamische en smalle vorm
»»zeer sterke naden, handgemaakt.

WZHR3
WERPZAKJE HARRISON ROCKET 340G

WZHR4
WERPZAKJE HARRISON ROCKET 400G
»»De absolute top uit Nieuw-Zeeland
»»in Cordura
»»kleine ring
»»uitstekende werpeigenschappen door
de aerodynamische en smalle vorm
»»zeer sterke naden, handgemaakt

»»zwaardere gewicht perfect in
combinatie met Big Shot.

/

bestellen

»»zeer sterke naden, handgemaakt
»»zwaardere gewicht perfect in
combinatie met Big Shot.

www.condorsafety.be »

»»De absolute top uit Nieuw-Zeeland
»»in Cordura
»»kleine ring
»»uitstekende werpeigenschappen door
de aerodynamische en smalle vorm
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WZTP1
WERPZAKJE THROWPOD 230G
»»Aerodynamisch werpzakje, vervaardigd uit niet-milieubelastende materialen (geen lood)
»»het hart is in RVS staal, voorzien van een oog om het werplijntje te bevestigen
»» de buitenkant is omgeven door een sterke laag rubber
»»de smalle vorm bevordert de doorgang van het werpzakje, ook in een dichte kruin, en laat
het toe om de hoogste takken zeer precies te bereiken.

WZTP2
WERPZAKJE THROWPOD 290G
»»Aerodynamisch werpzakje, vervaardigd uit niet-milieubelastende materialen (geen lood)
»»het hart is in RVS staal, voorzien van een oog om het werplijntje te bevestigen
»» de buitenkant is omgeven door een sterke laag rubber
»»de smalle vorm bevordert de doorgang van het werpzakje, ook in een dichte kruin, en laat
het toe om de hoogste takken zeer precies te bereiken.

WZFTC0
WERPZAKJE FTC METEOR 350G
»»Werpgewicht in rubber met stalen kern en massieve sleutelring
»»de kans op beschadiging van de boom en omliggende obstakels wordt hierdoor verminderd
»»werphoogte 20% vermeerderd door de aërodinamische vorm
»»in de praktijk echter ingezet wanneer manipulatie van de werplijn nodig blijkt, na het
ingooien via een traditioneel werpzakje, door middel van de terugkaatsende eigenschappen
van de Meteor.

WZFTC1
WERPZAKJE FTC METEOR 450G

WHF1
WERPHAAK FTC GRAPPIN

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Werpgewicht in rubber met stalen kern en massieve sleutelring
»»de kans op beschadiging van de boom en omliggende obstakels wordt hierdoor verminderd
»»werphoogte 20% vermeerderd door de aërodinamische vorm
»»in de praktijk echter ingezet wanneer manipulatie van de werplijn nodig blijkt, na het
ingooien via een traditioneel werpzakje, door middel van de terugkaatsende eigenschappen
van de Meteor.

»»Nuttig gereedschap om in de
boomkruin van op afstand het
werpzakje te recupereren en de klimlijn
te installeren over een andere tak of in
een andere boom.

OVERZICHT WERPLIJNEN

›››››››››››››››››››››››››››››››››
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REF

MERK
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ø

BREUKSTERKTE

MATERIAAL

58

WLE1

Edelrid

2,2

2,2mm

0,5kN

polypropyleen

58

WLE2

Edelrid

2,6

2,6mm

0,75kN

polypropyleen

58

WLCO2

Cousin

2kN

polypropyleen /
HMPE

2,2mm

2,5kN

dyneema /
polyethyleen
monofilamenten

1,8mm

3,8kN

dyneema /
polyurethaan

Treez-Line 1,8mm

0,7kN

dyneema /
polyamide

WLT1 Teufelberger Shaoline

WLNE1

New
England

59

WLC1

Courant

59

WLCO3

Cousin

Topline
Ultimate

1,8mm

2,5 kN

HMPE

59

WLP1

Petzl

Airline

1,7mm

2,5kN

HMPE

59

WLZ1

Notch

Acculine
1,75mm
17

2,5kN

dyneema

59

WLZ2

Notch

Acculine
22

2,2mm

3kN

dyneema

59

WLFTC1

FTC

stiffline

1,8mm

2,5 kN

nylon /
dyneema

Dynaline

/

58
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Dua Light 1,6 mm

bestellen
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WLE1
WERPLIJN EDELRID 2,2MM ROOD/WIT 50M
»»minimale breuklast: 50kg
»»in polypropyleen.

WLE2
WERPLIJN EDELRID 2,6MM GEEL 60M
»»Breuksterkte: 75kg
»»in polypropyleen.

WLCO2
WERPLIJN COUSIN DUA LIGHT 1,6MM ROOD/WIT
60M
»»minimale breuklast: 200kg
»»polypropyleen (rode vezel) + HMPE
(witte vezel)
»»de lichtste werplijn op de markt
»»lange levensduur
»»makkelijk te splitsen.

WLT1
WERPLIJN TEUFELBERGER SHAOLINE 2,2MM 60M

www.condorsafety.be »

»»de kern in polyethyleen voorkomt kinken
of knopen in de lijn
»»aan het uiteinde kan de kern uit de
werplijn verwijderd worden, zo kan
je de lijn kapottrekken en kan je het
werpzakje losmaken.

WLNE1
WERPLIJN NEW ENGLAND 1,8MM 60M

/

bestellen

»»minimale breuklast: 205kg
»»mantel: Dyneema + polyethyleen
monofilamenten (= draad die bestaat
uit 1 enkele vezel)
»»kern: polyethyleen
»»de PE monofilamenten maken deze
werplijn slijtvast en voorkomen dat de
mantel opruwt, zo behoudt de werplijn
zijn originele breuksterkte

»»minimale breuklast: 380kg
»»in dyneema
»»polyurethaan coating voor betere
schuurbestendigheid
»»de gladde oppervlakte zorgt voor het
vlot glijden over de ruwe boomschors
»»goede visibiliteit door de
hogezichtbaarheidskleur.

WLC1
WERPLIJN COURANT TREEZ-LINE 1,8MM 60M
»»minimale breuklast: 70kg
»»in dyneema + polyamide
»»stijve werplijn, vormt geen knopen en
geraakt niet in de war

»»glijdt heel vlot over de boomschors
»»goede schuurbestendigheid en breekt
niet snel

WLCO3
WERPLIJN COUSIN TOPLINE ULTIMATE 1,8MM
GEEL 60M
»»minimale breuklast: 250kg
»»in HMPE (High Modulus Polyethyleen)
»»lange levensduur
»»zeer schuurbestendig.
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WLP1
WERPLIJN PETZL AIRLINE 1,7MM 60M R02Y 060
»»minimale breuklast: 250kg
»»in HMPE (High Modulus Polyethyleen)
»»lange levensduur
»»zeer schuurbestendig.

55m
WLZ1
WERPLIJN NOTCH ACCULINE 17 1,75MM GEEL 55MM

»»minimale breuklast: 250kg
»»in dyneema
»»heel sterk en schuurbestendig
»»licht en rekt niet uit
»»met een mantel in uretaan om beter
bestand te zijn tegen scheuren
»»splitsbaar
»»de felle kleur zorgt ervoor dat je het
werplijntje in de boom niet uit het oog

verliest
»»duurder dan de werplijnen in
polypropyleen maar zeker te
verantwoorden door de lange
levensduur.

»»de felle kleur zorgt ervoor dat je het
werplijntje in de boom niet uit het oog
verliest
»»duurder dan de werplijnen in
polypropyleen maar zeker te
verantwoorden door de lange
levensduur.

WLFTC1.GE
WERPLIJN FTC 1,8MM GEEL 60M
»»minimale breuklast: 250kg
»»bestaat uit een kern in nylon en een
geweven mantel in dyneema
»»soepele en lichte werplijn om
gemakkelijk de top van de boom te

bereiken
»»de nylon kern zorgt voor een zekere
stijfheid waardoor het werplijntje niet
in de knoop geraakt en je verder kunt
gooien.

www.condorsafety.be »
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»»minimale breuklast: 300kg
»»in dyneema
»»heel sterk en schuurbestendig
»»licht en rekt niet uit
»»met een mantel in uretaan om beter
bestand te zijn tegen scheuren
»»splitsbaar

bestellen

55m
WLZ2
WERPLIJN NOTCH ACCULINE 22 2,2MM ORANJE
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BS
LIJNWERPER BIG SHOT
»»Met de Big Shot kan het werpzakje
met de werplijn (na enige oefening)
nauwkeurig en hoog in de boom over
een tak heen worden geschoten, tot
ongeveer 35m
»»wordt geleverd met de originele 2-delige
stang

RMBS
RICHTMECHANISME BIG SHOT
»»Te monteren op de stok van de Big Shot
»»laat toe om de spanning op de rubber
makkelijker te regelen en beter te
richten.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

VRBS
VERVANGINGSRUBBER VOOR BIG SHOT

1
»»Installatie van de
trekker

2
»»Opspannen van het
elastiek op de trekker

3
»»Richten en schieten

4
»»Opbergen

VEC1
VOUWEMMER VOOR 1 WERPLIJN COURANT
POP LINE KLEIN
»»Vouwtas voor het opbergen van de
werplijn, voorkomt het verstrengelen
van de lijn
»»binnenin 2 vakken voor het opbergen
van het werpzakje
»»eenvoudig systeem met gespen die de

tas makkelijk opvouwt en ontvouwt
»»te openen met ritssluiting in 1 beweging
»»bovenkant in ventilerende mesh
»»versterkte onderkant
»»diameter tas: 34cm.

VEC2
VOUWEMMER VOOR 1 WERPLIJN COURANT
POP LINE GROOT
»»Vouwtas voor het opbergen van de
werplijn, voorkomt het verstrengelen
van de lijn
»»binnenin 2 vakken voor het opbergen
van het werpzakje
»»eenvoudig systeem met gespen die de

tas makkelijk opvouwt en ontvouwt
»»te openen met ritssluiting in 1 beweging
»»bovenkant in ventilerende mesh
»»versterkte onderkant
»»diameter tas: 42cm.
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VEFTC1
VOUWEMMER VOOR 2 WERPLIJNEN FTC MATRIOSAC
»»Set met 2 ronde vouwemmers
»»elk voor het opbergen van 1 werplijn
met werpzakje
»»de 2 vouwtassen zijn gescheiden van
elkaar waardoor de werplijnen niet in
elkaar verstrengelen of er knopen in de
lijn kunnen geraken

»»de kleine tas past perfect in de grote
»»makkelijk te plooien
»»1 draaglus voor transport
»»in iedere emmer zit een kleine lus voor
het bevestigen van een karabijnhaak of
een recuperatiebolletje.

VEP1
VOUWEMMER VOOR 2 WERPLIJNEN PETZL ECLIPSE
»»Vouwemmer voor het opbergen van 2
werplijnen
»»de grote opening maakt dat het uiten inlopen van de lijn probleemloos
verloopt

»»aan de binnenzijde zijn 4 binnenzakjes
voorzien voor het opbergen van
werpzakjes.

VE1
VOUWEMMER VOOR 1 WERPLIJN FALTEIMER

bestellen

worden opgeborgen.

VE2
VOUWEMMER VOOR 2 WERPLIJNEN FALTEIMER
»»Vouwkubus, met dubbele bodem, voor
het opbergen van 2 werplijnen
»»buitengewoon stabiel en ongevoelig
voor wind
»»de grote opening maakt dat het uit-

FALTEIMER

en inlopen van de lijn probleemloos
verloopt
»»aan de binnenzijde zijn 2 binnenzakken
waar 2 werpzakjes in kunnen worden
opgeborgen.

www.condorsafety.be »
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»»Vouwkubus voor het
opbergen van 1 werplijn
»»buitengewoon stabiel en
ongevoelig voor wind
»»de grote opening maakt dat
het uit- en inlopen van de lijn
probleemloos verloopt
»»aan de binnenzijde is
een binnenzak waar 2
werpzakjes in kunnen

FALTEIMER

62
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90cm, 110cm, 130cm
CSC1
CAMBIUMSAVER MET RINGEN COURANT
SYNCHRO

»»Norm: EN795B
»»wordt gebruikt om de slijtage aan de
klimlijn te verminderen, het cambium
van de boom niet te beschadigen en
sneller te klimmen daar de klimlijn vlot
door de ringen glijdt
»»bandbreedte: 25mm.

90cm, 120cm, 150cm
CSE1
CAMBIUMSAVER MET RINGEN EDELRID

»»Norm: EN795B + EN354
»»wordt gebruikt om de slijtage aan de
klimlijn te verminderen, het cambium
van de boom niet te beschadigen en

sneller te klimmen daar de klimlijn vlot
door de ringen glijdt
»»bandbreedte: 25mm.

BOLCS
BOLLETJE VOOR DEMONTAGE CAMBIUMSAVER 32MM
»»Om de Edelrid en de Courant
cambiumsaver van op de grond uit de
boom te halen

»»Ø: 32mm.

BOLCSC
BOLLETJE VOOR DEMONTAGE CAMBIUMSAVER
COURANT, IN HOUT

bestellen

»»Om de Courant cambiumsaver van op
de grond uit de boom te halen
»»Ø: 30mm.

www.condorsafety.be »

/

1

INSTALLATIE
CAMBIUMSAVER

2

3

4
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1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines
26780 MALATAVERNE • FRANCE • (+33) 475 528 640

contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com
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KAC1

CSF1
CAMBIUMSAVER FTC JOKER
ETRANGLEUSE LIGHT 110CM

+

CSF3
CAMBIUMSAVER
FTC JOKER LIGHT
MET 2 RINGEN
110CM

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Norm: EN795B + TS 16415:2013 (= gekeurd voor 2
gebruikers)
»»de gebruiker kan kiezen voor een korte afstelling voor
bijvoorbeeld het snoeien van de boomtop of een lange
afstelling om de bewegingsvrijheid in de boomkruin te
verhogen
»»handig in geval van een redding
»»veel toepassingen: klassieke verankering, volledige
of verkorte lengte, gecombineerd met de Joker Light,
recupereerbare redirects, …
»»kan vanop de grond gerecupereerd
»»geleverd met bolletje Ø 17 mm in aluminium.

»»Norm: EN795B
»»100% polyester
»»breedte: 19mm
»»licht
»»goed zichtbaar in de bomen
»»te gebruiken over de ganse lengte zoals een klassieke
cambiumsaver of verkort dankzij de stikkingen in de
band (iedere 10cm)
»»houten bolletje Ø 30mm meegeleverd.

110cm, 200cm
CSF2
CAMBIUMSAVER FTC
JOKER LIGHT ZONDER
RINGEN

»»Norm: EN795B
»»100% polyester
»»breedte: 19mm
»»licht, goed zichtbaar in de bomen en
dankzij de stikkingen in de band (om
de 10cm) inzetbaar in verschillende
configuraties
»»is combineerbaar met andere
cambiumsavers zoals de Joker Light
of de Joker Etrangleuse Light, met
een ankersteek worden de systemen
langer gemaakt, voor rond een dikke
boomstam bijvoorbeeld, terwijl het
systeem recupereerbaar blijft van af
de grond
»»om redirects te creëren (al of niet recupereerbaar).
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200cm, 250cm
CSMS1
CAMBIUMSAVER TEUFELBERGER MULTISAVER

»»Norm: EN795B
»»lengte is verstelbaar d.m.v. prussik strop
»»3 ringen
»»wordt gebruikt om de slijtage aan de klimlijn te verminderen, het
cambium van de boom niet te beschadigen en sneller te klimmen
daar de klimlijn vlot door de ringen glijdt
»»bolletje voor demontage is meegeleverd.

SRL1
STROP SIRIUS RINGLOOP

35cm, 43cm

/

»»Norm: EN795B
»»2 roestvrij stalen puntkousen zorgen ervoor dat het klimtouw, tijdens het werken in de
boomkruin, vlot loopt
»»de wrijvingsweerstand is slechts iets hoger dan de weerstand van de pulleySaver
»»de 10cm lange en taps verlopende naad maakt het eenvoudig om de cambiumsaver uit te
bouwen
»»de 17mm brede mantel is essentieel om de bast/cambium te beschermen
»»omdat de fImblSAVER eenvoudig vanop de grond te installeren is, is het de schakel tussen
de multiSaver en de pulleySaver.

www.condorsafety.be »

125cm, 200cm
CSTS1
CAMBIUMSAVER TEUFELBERGER FIMBLSAVER

bestellen

»»Norm: EN795B
»»kant-en-klare strop van 35cm met ingenaaide aluminium ring van Ø 26mm of kant-en-klare
strop van 43cm met ingenaaide aluminium ring van Ø 34mm.
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VERSCHILLENDE
TOEPASSINGEN VAN
DE PULLEYSAVER

1

»»Standaard

»»Norm: EN795B
»»lengte is verstelbaar d.m.v. een prussik strop
»»door de ingebouwde katrol Pinto maakt deze
cambiumsaver het klimmen voelbaar lichter dan tijdens
het werken met traditionele cambiumsavers
»»de grote metalen ring werd vervangen door een
verstevigde grote oogsplits, deze blijft minder snel
haperen in de takken
»»kan makkelijk worden opgerold om zo mee te nemen
aan de klimgordel.

2

»»met de Ocean
vectran strop
met puntkous

www.condorsafety.be »
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bestellen

125cm, 250cm
CSPS1
CAMBIUMSAVER TEUFELBERGER
PULLEYSAVER

3

»»omwikkeld

»»Katrol DMM Pinto compleet met Ocean Polyester strop diam. 8mm en lengte 40cm.
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KDS1
KATROL DMM PINTO + STROP

S, L
BOLD1
BOLLETJE CONISCH DMM VOOR DEMONTAGE CAMBIUMSAVER

»»Norm: EN795B + EN566 + EN354
»»strop met 1 genaaid oog en 1 ingenaaide ring
»»kan gebruikt worden als ankerpunt of als klimstrop (enkel of
dubbel).

/

130cm

www.condorsafety.be »

SMS1
STROP SIRIUS MULTISLING

bestellen

»»Om de cambiumsaver van op de grond uit de boom te halen
»»door de conische vorm gebeurt de recuperatie optimaler dan met een ronde vorm
»»Small: Ø 20,5mm
»»Large: Ø 22,4mm.

Klimmaterieel » Cambiumsavers »
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150cm, 300cm

www.condorsafety.be »
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bestellen

CSRG10C
CAMBIUMSAVER ART ROPEGUIDE 2010 “COCOON”
»»Norm: EN795B
»»lengte is verstelbaar dankzij de ingebouwde lijnklem die werkt
volgens het LockJack principe
»»bandbreedte: 2 x 8mm
»»ingebouwde energieabsorber, die uitscheurt bij een val en zo de
kracht absorbeert die op het lichaam komt
»»door de ingebouwde katrol Cocoon maakt deze cambiumsaver het
klimmen voelbaar lichter dan tijdens het werken met traditionele
cambiumsavers
»»bolletje voor demontage meegeleverd.

CSRG10L
CAMBIUMSAVER ART ROPEGUIDE 2010 “LINK”

150cm

»»Norm: EN795B
»»lengte is verstelbaar dankzij de ingebouwde lijnklem die werkt volgens het LockJack
principe
»»bandbreedte: 2 x 8mm
»»ingebouwde energieabsorber, die uitscheurt bij een val en zo de kracht absorbeert die op het
lichaam komt
»»door de ingebouwde katrol Link maakt deze cambiumsaver het klimmen voelbaar lichter
dan tijdens het werken met traditionele cambiumsavers
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»»bolletje voor demontage meegeleverd.

DS1
DOUBLE SNAPPER ART
»»Hulpmiddel om de cambiumsaver ART Ropeguide van op de grond, gecontroleerd, uit de
boom te halen.

1

2

3

5

6

7

/
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4

bestellen

DEMONTAGE
MET DOUBLE
SNAPPER
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ONDERDELEN

150cm, 300cm
VBCSRG10C
VERVANGINGSBAND VR CAMBIUMSAVER ART
ROPEGUIDE 2010

EACSRG10C
ENERGIEABSORBER VR CAMBIUMSAVER ART
ROPEGUIDE 2010

KAC1

KATROL ART COCOON 5
»»Norm: EN12278
»» Ø lijn: max. 14mm
»»min. breuksterkte: 24kN
»»hoogte: 85mm
»»gewicht: 177g
»»SKF kogellager
»»door de ronde vorm uiterst geschikt om

in te bouwen in een cambiumsaver
»»kan rechtstreeks verbonden worden
met een strop of bandlus (zonder
karabijnhaak)
»»rode signaalring is zichtbaar als de
katrol niet voldoende is dichtgeschroefd.

www.condorsafety.be »
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bestellen

HSLA1
HARPSLUITING VOOR CAMBIUMSAVER ART ROPE GUIDE

BOLCSRG
BOLLETJE VOOR DEMONTAGE ART ROPEGUIDE 22MM
»»Om de ART Ropeguide cambiumsaver van op de grond uit de boom te halen
»»Ø: 22mm.
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71

SAST
STROP ART SNAKETAIL
»»Norm: EN795B + EN354
»»mobiel ankerpunt en verbindingselement
»»meervoudig inzetbaar, als ankerpunt, re-direct, werkpositionering,
verbindingselement,...
»»per 5cm instelbaar in lengte
»»kan in combinatie met karabijnhaken of re-direct-katrol gebruikt
worden in een verstelbare cambiumsaver-opstelling
»»de stikkingen weerstaan een statische werkbelasting van 4kN
(400kg), vanaf 5kN scheuren ze open en worden de optredende
krachten geabsorbeerd zonder verlies van min. breuksterkte (23 kN).

WHD1
WERPHAAK DMM CAPTAIN

»»Deze kit bevat: werphaak DMM Captain,
gereedschapshaak DMM XSRE, lijn
Teufelberger Sirius 10mm (15m) en
heuptas DMM 3L
»»zelf-oriënterende werphaak die wordt
gebruikt als positioneringshulp tijdens
het boomklimmen
»»ontworpen om tijdens de
boomverzorging extra stabiliteit en
positioneringsmogelijkheden te creëren
»»laat toe om verre ankerpunten te kiezen

en op een gecontroleerde manier de
werkplaats te doorkruisen.

/

WHSD2
WERPHAAKSET DMM CAPTAIN KIT

bestellen

»»pivoterende bevestigingsschakel
vermindert frictie en laat de werphaak
toe om 90° te draaien en zo een
betrouwbare positie te vinden rond een
tak tot 9cm diameter.

www.condorsafety.be »

»»Zelf-oriënterende werphaak die wordt
gebruikt als positioneringshulp tijdens
het boomklimmen
»»ontworpen om tijdens de
boomverzorging extra stabiliteit en
positioneringsmogelijkheden te creëren
»»beschadigt de schors van de tak niet
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40cm, 60cm, 80cm, 120cm, 150cm, 200cm
BLC1
BANDLUS EINDLOOS COURANT ELLIPSE

»»Norm: EN566 + EN795 B
»»minimale breuklast: 22kN
»»breedte: 2cm
»»in polyester.

60cm, 80cm, 120cm, 150cm
BLP1
BANDLUS EINDLOOS PETZL C40

»»Norm: EN566 + EN795 B
»»minimale breuklast: 22kN
»»breedte: 2cm
»»in nylon.

BLK1
BANDLUS EINDLOOS KOMET

60cm, 80cm, 100cm, 150cm

»»Norm: EN795 B
»»voorzien van een aparte
verankeringslus om de karabijnhaak
aan te bevestigen
»»MBL van aparte lus: 11,50kN
»»MBL van volledige bandlus: 30kN
»»breedte: 27mm.

BLD1
BANDLUS EINDLOOS DMM

30cm, 60cm, 120cm

www.condorsafety.be »
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»»Norm: EN566
»»minimale breuklast: 22kN
»»breedte: 11mm
»»in dyneema.

2X22kN
8kN

16kN

KEUREN KLIMMATERIEEL
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In België (als enig land in Europa) is het wettelijk zo geregeld
dat enkel een erkend keuringsorganisme keuringen mag
uitvoeren. In de praktijk is reeds gebleken dat deze keurders
onmogelijk de details en aandachtspunten van alle merken
en types klimmaterieel kunnen weten.

»»het goedgekeurde klimmaterieel ;
»»het afgekeurde klimmaterieel (gemarkeerd) ;
»»eventueel de artikelen die we moeten vervangen (dit
gebeurt steeds in overleg met jou) ;
»»het wettelijk keuringsrapport van een onafhankelijk
keuringsorganisme;
»»de inventarisatielijst van jouw klimmaterieel.
Voor de keuringsdata, prijzen en inschrijving, ga naar
www.condorsafety.be/nl/klimmaterieel-keuren

bestellen

Je moet dus steeds de goede staat van het materieel
kunnen bewijzen met de wettelijke keuringsdocumenten.

Na de keuring ontvang je:

Condor Safety is opgeleid omtrent de specificaties van elk
product, zodat de keuring op een technisch correcte manier
gebeurt.

/

Daarom heeft Condor Safety beslist om een bijkomende
service aan te bieden en je de mogelijkheid te geven om bij
ons jouw klimmaterieel te laten keuren.

SAFETY

www.condorsafety.be »

Het is wettelijk verplicht om je klimmaterieel te laten keuren,
jaarlijks én na elke val. Zowel voor werkgevers die werken
met personeel als voor eenmansbedrijven. Weet ook dat als
je samenwerkt met een onderaannemer, je als aannemer
verantwoordelijk bent als het klimmaterieel van jouw
onderaannemer faalt.

Klimmaterieel »
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“

Vooral wanneer de spiertjes wat strammer worden is
deze “Unidrive” een fijn apparaat dat zeer goed werkt
in allerlei omstandigheden.
De klim naar boven kan heel vermoeiend zijn, zelfs
met het SRT systeem maar nu is geen enkele hoogte
nog een probleem, 25-30-35m, laat maar komen.
Eens boven schakel ik over op mijn klimsysteem
en kan ik zonder afgemat te zijn, beginnen aan mijn
bomenwerk.
Dus kampioenen, ik ben terug mee maar alleen om te
werken uiteraard :-D
SIM VAN ERWEGEN
ARBOCURA

“
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PWMI1
PERSONENWINCH MITTELMAN UNIDRIVE 60M
»»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
»»Accuboormachine niet inbegrepen

Klimmaterieel » lijnklemmen »
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LKALS2
LIJNKLEM ART LOCKJACK SPORT MET
SWIVEL
»»Norm: EN358
»»met ingebouwde swivel, deze verkomt dat de klimlijn gaat
torsen
»»deze multifunctionele lijnklem kan zowel stijgen als dalen
en vervangt de prussikstrop of iedere andere blokkerende

knoop, schuift veel makkelijker en vraagt bijgevolg minder
energie van de klimmer
»»2 klembekken meegeleverd: 11-12mm en 12-13mm
»»deze lijnklem mag pas gebruikt worden door ervaren
klimmers.

KBEL1
KLEMBEK
LOCKJACK VOOR
11-12MM LIJNEN

KBEL2
KLEMBEK
LOCKJACK VOOR
12-13MM LIJNEN

KBLL1
KLEMBLOK VOOR
LOCKJACK

HBL1
HOUTEN BAL
VOOR LOCKJACK

www.condorsafety.be »
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bestellen

ONDERDELEN

76

Klimmaterieel » lijnklemmen »

ONDERDELEN
KBESA
KLEMBEK
A VOOR
SPIDERJACK 3
Vervangingsonderdeel van de lijnklem
Spiderjack 3
aanbevolen voor volgende klimlijnen:
»»Cousin Atrax (Ø 11,6 mm)
»»FTC Argiope (Ø 11,7 mm)
»»Liros Safe Vision (Ø 11,8 mm)
»»Samson Velocity Cool & Hot (Ø 11,0
mm)
»»Teufelberger Tachyon Green & Orange
(Ø 11,0 mm)
»»Yale Blaze (Ø 11,0 mm)

LKAS3
LIJNKLEM ART SPIDERJACK 3

www.condorsafety.be »
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»»Norm: EN358
»»Ø lijn: 11-12 en 12-14mm
»»gewicht: 500g
»»deze multifunctionele lijnklem kan zowel stijgen als dalen op een
DRT-klimsysteem en vervangt een blokkerende knoop, schuift veel
makkelijker en vraagt bijgevolg minder energie van de klimmer
»»mag pas gebruikt worden door ervaren klimmers
»»regeling van de snelheid mogelijk door een met Pokhout-beklede
duimrem
»»vlotte doorhaal van de klimlijn door de extra katrol
onderaan
»»geïntegreerde anti-torsieschakel
»»blokkeerfunctie.

KBESB
KLEMBEK B VOOR
SPIDERJACK 3

»»Vervangingsonderdeel van de lijnklem Spiderjack 3
aanbevolen voor volgende klimlijnen:
»»FTC Argiope (Ø 11,7 mm)
»»Gleistein Black & Red Lizard, Golden Viper (Ø 11,5
mm)
»»Liros Safe Vision (Ø 12,8 mm)
»»Tango Vision Flash & Fox (Ø 12,8 mm)
»»Teufelberger Tachyon Green & Orange (Ø 11,0 mm)
»»Yale Poison Calamine, HiVy & Ivy (Ø 11,7 mm)
»»Yale Imori (Ø 12,0 mm)

KBESC
KLEMBEK C VOOR
SPIDERJACK 3

»»Vervangingsonderdeel van de lijnklem Spiderjack 3
aanbevolen voor volgende klimlijnen:
»»Edelrid Direction Up (Ø 13,0 mm)
»»Tango Vision Flash & Fox (Ø 12,8 mm)
»»Tango Ergo Brazil & Pink (Ø 13,5 mm)

SBS
SLIJTAGEBOUT
VOOR SPIDERJACK 3
HRS1
HOUTEN REM VOOR
SPIDERJACK 3

LKP15
LIJNKLEM PETZL ZIGZAG D022A (2019)
»»CE-gekeurd
»»Ø lijn: 11,5-13mm
»»gemakkelijk in gebruik omdat dezelfde techniek wordt gebruikt als
bij het werken met een schuifknoop in de boomverzorging, deze
mechanische prussik maakt het mogelijk om de snelheid van de
verplaatsing makkelijk te regelen
»»gemonteerd op een
waterdichte kogellager om
de klimlijn makkelijk door
te halen
»»stalen constructie voor een
verhoogde duurzaamheid
»»te gebruiken op
dubbeltouw en enkeltouw
(met Chicane).

Klimmaterieel » lijnklemmen »
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LKP14
LIJNKLEM PETZL
ZIGZAG PLUS D022B
(2019)

1

»»CE-gekeurd
»»Ø lijn: 11,5-13mm
»»gemakkelijk in gebruik
omdat dezelfde techniek wordt gebruikt als bij het werken met een
schuifknoop in de boomverzorging, deze mechanische prussik maakt
het mogelijk om de snelheid van de verplaatsing makkelijk te regelen
»»gemonteerd op een waterdichte kogellager om de klimlijn makkelijk
door te halen
»»met ingebouwde anti-torsieschakel
»»stalen constructie voor een verhoogde duurzaamheid
»»te gebruiken op dubbeltouw en enkeltouw (met Chicane).

2

/

»»Met de CHICANE aanvullende rem kunt u de ZIGZAG en ZIGZAG PLUS
mechanische prusiks op enkeltouw gebruiken
»»biedt een constante aanvullende rem tijdens de afdaling.
»»dankzij de uitstekende positie van de CHICANE en de mechanische
prusik glijdt het touw vlot in de rem tijdens de opklim
»»de ergonomische handgreep biedt een uitstekende grip en
vereenvoudigt de verplaatsingen wanneer u naar de boom toe
terugkeert
»»dankzij de te openen flank kunt u hem eenvoudig en snel installeren.

www.condorsafety.be »

RLKP1
REM VOOR LIJNKLEM ZIGZAG PETZL CHICANE D022C
(2019)

bestellen

ACCESSOIRE

TOEGANG TOT DE KRUIN

1
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2

Chicane
Zigzag
plus

Sequoia SRT
Toolbag XS
Techniek voor het opklimmen met enkeltouw
Het toegangstouw wordt onderaan de
boom vastgemaakt en loopt via een
aangepaste verankering hogerop in de
boom. Het touw wordt ook gebruikt
tijdens het werk. Op enkeltouw moet u
de ZIGZAG samen met de CHICANE
gebruiken.
Deze techniek maakt een snelle
interventie en een efficiënte opklim
mogelijk met de KNEE ASCENT
kniestijgklem.

Knee ascent loop
Patin

KNAP1
KNEE ASCENDER PETZL KNEE ASCENT CLIP D022E

www.condorsafety.be »
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»»De KNEE ASCENT CLIP voetlus vergemakkelijkt de opklim van de boomsnoeier
wanneer de ZIGZAG of ZIGZAG PLUS mechanische prusik gebruikt wordt op
enkeltouw
»»bestaat uit een bandlus bovenaan, een CROLL L stijgklem, een bandlus
onderaan voorzien van een karabiner om de genaaide bandlus op de bovenkant
van de schoen vast te maken en een TOOLBAG materiaalzakje in maat XS
»»het systeem is volledig aanpasbaar aan elk lichaam.

KNAP2
KNEE ASCENDER PETZL KNEE ASCENT LOOP D022D
»»De KNEE ASCENT LOOP voetlus vergemakkelijkt de opklim van de boomsnoeier
wanneer de ZIGZAG of ZIGZAG PLUS mechanische prusik gebruikt wordt op
enkeltouw
»»bestaat uit een bandlus bovenaan, een CROLL L stijgklem, een bandlus
onderaan voorzien van een aanpasbare voetlus om rond de schoen vast te
maken en een TOOLBAG materiaalzakje in maat XS
»»het systeem is volledig aanpasbaar aan elk lichaam.
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VERPLAATSINGEN IN DE BOOM

1
Verplaatsingen op dubbeltouw
Het werktouw wordt
dubbel geïnstalleerd op een
cambiumsaver, op een geschikte
verankering zo hoog mogelijk in de
boom.
Met deze techniek kan de
boomsnoeier zich gemakkelijk in
alle richtingen verplaatsen en heeft
hij een goede steun wanneer hij
naar de boom terugkeert.

Zigzag
plus

Chicane

Zigzag
plus

Verplaatsingen op enkeltouw
De installatie van het touw is
identiek bij de toegang en het werk
als de verankering in de top van de
boom betrouwbaar
en gecontroleerd is.
De boomsnoeier moet niet perse
tot in de top te klimmen en kan
meteen naar zijn werkpost gaan.
Het touw beweegt niet tijdens
de verplaatsingen, en dus kan de
boomsnoeier zich overal in de
boom verplaatsen zonder verlies
van rendement.

bestellen
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KNAS3A1
KNEE ASCENDER SYSTÈME 3A
»»Stijve voetpedaal met voetklem met
regelbare hiellus
»»in combinatie met een voetklem, een
lov2 van TAZ of een Rope Wrenchsysteem kan je op snelle en efficiënte
manier klimmen op enkel touw
»»toepasbaar voor SRT, DRT of klimhulp
bij het werken in de boom met gebruik
van de Rope Wrench
»»nieuw ontwerp met nieuwe elastische
lus en stevige constructie.

KNA1
KNEE ASCENDER CLIP’N STEP
»»Combinatie van een voetlus en een
borstklem
»»laat toe om snel en efficiënt te stijgen
op een klimlijn tijdens SRT
»»de lijnklem wordt naar boven
geschoven door het been, zo kun je
handenvrij klimmen

81
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»»de bevestiging aan de clip’n step
lus van de schoen gebeurt met een
gereedschapshaak (niet meegeleverd).

KNA2
KNEE ASCENDER MET VOETLUS

SAFETY

»»Combinatie van een voetlus en een
borstklem
»»laat toe om snel en efficiënt te stijgen
op een klimlijn tijdens SRT
»»de lijnklem wordt naar boven
geschoven door het been, zo kun je
handenvrij klimmen
»»een voetlus, regelbaar in lengte, wordt
over de schoen geschoven.

VL41
VOETLUS 4SRT VOOR KLIMSCHOENEN

»»Laat toe om een clip’n step
bevestigingspunt te creëren op een
zaagschoen.

www.condorsafety.be »
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VL42
VOETLUS 4SRT VOOR ZAAGSCHOENEN

bestellen

»»Laat toe om een clip’n step
bevestigingspunt te creëren op een
klimschoen.
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LKCT2
LIJNKLEM CLIMBING TECHNOLOGY QUICK UP RECHTS
»»Norm: EN567
»»Ø lijn: 8-13mm
»»gewicht: 215g
»»handstijgklem
»»gepatenteerd systeem laat toe om de klembek te openen, zelfs onder gedeeltelijke spanning,
in 1 enkele beweging
»»flens in alumiunlegering
»»lijnklem in staal.

LKCT3
LIJNKLEM CLIMBING TECHNOLOGY QUICK UP LINKS
»»Norm: EN567
»»Ø lijn: 8-13mm
»»gewicht: 215g
»»handstijgklem
»»gepatenteerd systeem laat toe om de klembek te openen, zelfs onder gedeeltelijke spanning,
in 1 enkele beweging
»»flens in alumiunlegering
»»lijnklem in staal.

LKP1
LIJNKLEM PETZL ASCENSION RECHTS B17ARA

www.condorsafety.be »
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»»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.

LKS1
LIJNKLEM SKYLOTEC RINGO
»»Dit is geen pbm
»»ø lijn: 8-13 mm
»»roestvrij staal
»»gewicht : 50g
»»kleine lijnklem dat de gebruiker toelaat
om een betere grip te hebben op het

touw bij het klimmen op enkel touw
(SRT) of om gemakkelijker een touw
met de hand te kunnen blokkeren
»»wordt op een eenvoudige manier op de
middelvinger geplaatst door middel van
de ring met veersysteem.

LKK4
LIJNKLEM KONG FUTURA RECHTS
»»Norm: EN567
»»Ø lijn: 8-12mm
»»voor het stijgen op enkel touw
»»wordt geleverd met 2 uitwisselbare
handgrepen, 1 voor kleinere handen en
1 voor grotere handen.
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LKK5
LIJNKLEM KONG FUTURA LINKS
»»Norm: EN567
»»Ø: 8-12mm
»»voor het stijgen op enkel touw
»»wordt geleverd met 2 uitwisselbare
handgrepen, 1 voor kleinere handen en
1 voor grotere handen.

LKK2
LIJNKLEM DUBBEL MILLER DOUBLE JUMAR
»»Norm: EN567 + EN795B + EN12841B
»»stijgklem met enkele handgreep
»»ontworpen voor het klimmen op
dubbel touw in footlock of met 2 Pantin
voetstijgklemmen
»»Ø lijn: 8-13mm
»»verbindingsogen onderaan om een leeflijn

te bevestigen
»»verbindingsogen bovenaan om het touw
te “musketoneren” (= extra beveiliging)
»»het is noodzakelijk om de klimlijn
onderaan de boom vast te maken in
geval dat 1 van de 2 klemmen ongewild
opengaat.

/
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»»Norm: EN567
»»stijgklem met dubbele handgreep
»»ontworpen voor het klimmen op dubbel
touw in footlock of met 2 Pantin
voetstijgklemmen
»»Ø lijn: 8-13mm
»»verbindingsogen onderaan om een
leeflijn te bevestigen
»»verbindingsogen bovenaan om het
touw te borgen (= extra beveiliging)
»»het is noodzakelijk om de klimlijn
onderaan de boom vast te maken in
geval dat 1 van de 2 klemmen ongewild
opengaat.

bestellen

LKP10
LIJNKLEM DUBBEL PETZL ASCENTREE
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VKCT1
VOETKLEM CLIMBING TECHNOLOGY QUICK STEP-A
RECHTS
»»Lijn Ø: 8-13mm
»»het gepatenteerde blokkeersysteem
voorkomt dat het touw tijdens het
opklimmen loskomt uit de klem
»»kan afgesteld worden op alle

schoenmaten
»»de bandlus onder de voet is verstevigd
om een vroegtijde slijtage tegen te
gaan.

VKCT2
VOETKLEM CLIMBING TECHNOLOGY QUICK STEP-A
LINKS
»»Lijn Ø: 8-13mm
»»het gepatenteerde blokkeersysteem
voorkomt dat het touw tijdens het
opklimmen loskomt uit de klem
»»kan afgesteld worden op alle

schoenmaten
»»de bandlus onder de voet is verstevigd
om een vroegtijde slijtage tegen te
gaan.

VKP1
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.

VKP2
VOETKLEM PETZL PANTIN LINKS
B02CLA
»»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.

www.condorsafety.be »
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ACCESSOIRE
PVKP1
PAL VOOR VOETKLEM PETZL PANTIN RECHTS B02200
»»De pal is een accessoire om de klimlijn
in de voetklem te houden tijdens het

klimmen.

PVKP2
PAL VOOR VOETKLEM PETZL PANTIN LINKS B02210
»»De pal is een accessoire om de klimlijn
in de voetklem te houden tijdens het

klimmen.

PLVKA1
PLAAT SCHOENEN VOOR
VOETKLEM ARBPRO
QUICKSTEP PLATE
»»Plaat om de Arbpro voetklem te
bevestigen op de zaagschoenen
Arbpro Cervino Wood Quickstep.

VKAL1
VOETKLEM ARBPRO
QUICKSTEP L LINKS

85
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BRVKA1
BEVESTIGINGSRIEM VOOR
VOETKLEM ARBPRO
QUICKSTEP UNIVERSAL

VKAR1
VOETKLEM ARBPRO
QUICKSTEP R RECHTS

PLVKA2
PLAAT KLIMSPOREN VOOR VOETKLEM ARBPRO
QUICKSTEP SPURS
»»Plaat om de Arbpro voetklem te bevestigen op de Distel Alu
klimsporen.
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»»Lijn Ø: 8-13mm
»»het gepatenteerde blokkeersysteem voorkomt dat het touw tijdens het opklimmen loskomt
uit de klem
»»kan worden bevestigd op de bandlus Quickstep Universal of met de Quickstep plaat op de
zaagschoenen Cervino Wood Quickstep of met de Quickstep Spurs op klimsporen
»»het vergrendsysteem is zo gemaakt om de voetklem ook makkelijk aan het gordel te
bevestigen.
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LKCT1
LIJNKLEM CLIMBING TECHNOLOGY EVO
»»Norm: EN567
»» Ø lijn: 8-13mm
»»gewicht: 145g
»»borstklem
»»gepatenteerd systeem laat toe om de klembek te openen, zelfs onder gedeeltelijke spanning,
in 1 enkele beweging
»» flens in alumiunlegering
»»lijnklem in staal.

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.

VLP1
VOETLUS PETZL FOOTTAPE C47A

www.condorsafety.be »
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»»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.

LLP3
LEEFLIJN PETZL JANE L50
»»Norm: EN354
»»niet-regelbare leeflijn in dynamisch touw
»»2 genaaide uiteinden met plastiek huls.

60cm, 100cm, 150cm, 200cm

SR41
SCHOUDERRIEM 4SRT CHESTER
»»Schouderriem voor een efficiënte en
comfortabele positionering van het SRTklimsysteem.
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SR42
SCHOUDERRIEM 4SRT SOLO
»»Schouderriem voor een efficiënte en
comfortabele positionering van het SRTklimsysteem.

SRP1
SCHOUDERRIEM PETZL SECUR C74A

ultralicht
»»platte elastiek met een
breedte van 25mm
»»polyester/katoen
»»plastieken gesp om
gemakkelijk de lengte te
regelen
»»met karabijnhaak
zonder vergrendelbare
sluiting, lengte 80mm,
breuksterkte 12kN.

/

»»Regelbare nekband om de
borstklem in rechte positie
te houden tijdens SRT op
enkel touw
»»regelbaar, elastisch
»»past zich perfect aan de
lichaamsbouw van elke
gebruiker aan
»»kan zonder moeite
geplaatst worden zonder de
helm te moeten afdoen
»»comfortabel, compact en

www.condorsafety.be »

NBF1
NEKBAND FTC

bestellen

»»Schouderriem voor positionering van de
Croll stijgklem
»»eenvoudige constructie om makkelijk te
bevestigen op de ring achteraan van de
gordels Petzl Avao Sit, Falcon, Falcon
Ascent et Sequoia SRT
»»DoubleBack gespen voor- en achteraan
voor een snelle en precieze afstelling.

RWI1+RWTI1
ROPE WRENCH + SINGLE LEG
TETHER ISC ROOD
»»Norm: EN12278
»»ontwikkeld voor gebruik op enkel touw in
combinatie met een wrijvingsknoop
»»typerend bij het gebruik tijdens
ingangstechnieken is de snelle
ombouwmogelijkheid van stijgen en dalen
»»dit enkeltouw-klimsysteem is ook
bruikbaar tijdens het verplaatsen en het
werken in bomen
»»voor het gebruiksgemak is hij voorzien van
installatie-indicaties en van een “quick-pin”
waardoor de Rope Wrench snel en om het
even waar op de klimlijn (diameter 1113mm) kan geplaatst worden.

RWI1+RWTI2
ROPE WRENCH + TWIN LEG
TETHER ISC ROOD
»»Norm: EN12278
»»ontwikkeld voor gebruik op enkel touw in
combinatie met een wrijvingsknoop
»»typerend bij het gebruik tijdens
ingangstechnieken is de snelle
ombouwmogelijkheid van stijgen en dalen
»»dit enkeltouw-klimsysteem is ook
bruikbaar tijdens het verplaatsen en het
werken in bomen
»»voor het gebruiksgemak is hij voorzien van
installatie-indicaties en van een “quick-pin”
waardoor de Rope Wrench snel en om het
even waar op de klimlijn (diameter 1113mm) kan geplaatst worden.
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KI9
KATROL ISC ROPE
WRENCH PULLEY 36KN
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KD2
KATROL DMM PINTO

Pag.50

SOP-75CM
STROP OCEAN POLYESTER

Pag.50

SC1.2-75 CM
STROP COURANT
PHOENIX

KI1
KATROL ISC SMALL
SINGLE PULLEY 36KN

/

ARW1
AS VOOR ROPE
WRENCH
Pag.103

KD1
KATROL DMM HITCH
CLIMBER
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bestellen
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YOUTUBE FILM:
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»»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.

bestellen

LKTA1
LIJNKLEM, AFDAAL- EN
ANTIVALAPPARAAT TAZ LOV2
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SMA1
STROP SIRIUS MULTIANCHOR

4m

»»Norm: EN795B
»»kant-en-klare strop met aan beide uiteinden een ingenaaide aluminium ring
»»1 losse aluminium ring.

5m

SASA
STROP ART SNAKEANCHOR
»»Norm: EN795B
»»een veelzijdig inzetbaar
verankeringsmiddel dat voorzien
is van een TunnelRing (holle ring)
»»dit parallel en in segmenten aan
elkaar genaaide polyestertouw is
16 mm breed
»»het kan trapsgewijs in lengte
versteld worden
»»de naden zijn valdempend en
zullen bij een kracht van 5kN
(500kg) doorscheuren
»»zowel inzetbaar als top- en
stam(basis)anker.

»»topanker

»»stam (basis)
anker

www.condorsafety.be »
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CSF4
CAMBIUMSAVER FTC JOKER LIGHT MET 1 RING 5M
»»Norm: EN 795 B
»»100% polyester
»»breedte: 19mm
»»licht
»»goed zichtbaar in de bomen
»»inzetbaar om een stam(basis)anker te
creëren
»»verstelbaar dankzij stikkingen in de band
(om de 10cm)
»»kan makkelijk verlengd worden met een
Joker Light zonder ogen met behulp van
een ankersteek.

AAP11
AFDAALAPPARAAT PETZL I’D SMALL
D020AA00 (2019)
»»Norm: EN341 class A + EN12841 type
C + EN15151-1
»»Ø lijn: 10-11,5mm
»»gewicht: 600g
»»zelfremmend afdaalapparaat en is
vooral bedoeld voor werken op hoogte
en moeilijke toegang
»»dankzij de ergonomische handgreep
kunt u de afdaling comfortabel
controleren
»»de geïntegreerde antipaniekfunctie
en de blokkeerpal met
vergissingsindicator beperken de
risico’s op een ongeval bij een verkeerd
gebruik
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AAI2
AFDAALACHT ISC RP110
»»minimale breuklast: 25kN
»»Ø lijn: 8-12mm
»»lengte: 131mm
»»gewicht: 112g
»»vervaardigd in aluminium.

AAP1
AFDAALACHT PETZL VIERKANT D02

»»minimale breuklast: 40kN
»»Ø lijn: 9-16mm
»»lengte: 172mm
»»gewicht: 240g
»»vervaardigd in aluminium.

www.condorsafety.be »
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AAE1
AFDAALACHT EDELRID RESCUE 8

bestellen

»»minimale breuklast: 25kN
»»Ø lijn: 8-13mm
»»lengte: 126mm
»»gewicht: 100g
»»vervaardigd in aluminium.

HANDLEIDING OF
“LIJDING”

›››››››››››››››

“Dit product mag uitsluitend door personen gebruikt worden die
in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en overeenkomstige
kennis en vaardigheden hebben. Ze mag uitsluitend binnen de
gedefinieerde gebruiksvoorwaarden en voorziene toepassingen
gebruikt worden….” (handleiding Teufelberger)
De gebruikshandleidingen van nieuwe producten … Lezen jullie ze?
Wie bewaart ze? Worden ze meteen weggegooid?
Er staat nochtans heel nuttige info in. Informatie in verband met
gebruik, onderhoud, transport, reiniging, levensduur …
Neem ze door na je aankoop en verras jezelf.
PETER VERGOTE

VORMEN VAN KARABIJNHAKEN

››››››››››››››››››››››››››››››

DE KEUZE VAN DE JUISTE VORM VAN DE
KARABIJNHAAK VERHOOGT DE VEILIGHEID
EN ERGONOMIE.

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,…)

Klimmaterieel » Karabijnhaken »
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De vorm van de karabijnhaak heeft een
invloed op:
»»de breuksterkte van de hoofdas
»»de verdeling van de belasting
»»de grootte van de opening
»»sterkte in bepaalde situaties
»»gebruiksgemak
Een ander minder voor de hand liggend gevolg is de

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

balans van de karabijnhaak zelf. Een peervormige
karabijnhaak roteert makkelijker. Dit resulteert in
minder stabiliteit tijdens het positioneren. D-vormige
karabijnhaken, blijven makkelijker op hun plaats.

HMS:

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

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››

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.

Met Keylock

Zonder Keylock

www.condorsafety.be »
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VOOR HET GEMAKKELIJK VERBINDEN/LOSMAKEN
BESCHIKKEN BEPAALDE KARABIJNHAKEN OVER
FUNCTIONALITEITEN DIE HET GEBRUIK ERVAN
VEREENVOUDIGEN.
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REF

KHD1

KHD11

KHD27

KHD32

MERK

DMM

DMM

DMM

DMM

TYPE

ULTRA O

ULTRA O
MULTIPACK

ULTRA O

PERFECT O

VERGRENDELING

TRI-LOCK

TRI-LOCK

DUROLOCK

TRI-LOCK

25kN

25kN

25kN

24kN

109 mm

109 mm

109 mm

95 mm

19 mm

19 mm

20 mm

15 mm

74g

201g

74g

66g

KEYLOCK
SLUITING
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REF

KHD4

KHD13

KHD5

KHD10

KHD12

MERK

DMM

DMM

DMM

DMM

DMM

TYPE

SHADOW

SHADOW
MULTIPACK

ZODIAC

BIG BOA

BIG BOA
MULTIPACK

VERGRENDELING

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

24kN

24kN

32kN

30kN

30kN

102 mm

102 mm

114 mm

120 mm

120 mm

17 mm

17 mm

18 mm

23 mm

23 mm

58g

58g

79g

97g

285g

KEYLOCK
SLUITING

KHI8

KHI1

KHI2

KHI3

KHI9

MERK

ISC

ISC

ISC

ISC

ISC

TYPE

OFFSET OVAL

GATOR

GECKO

MIGHTY MOUSE
MINI-HMS

HMS

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

25kN

25kN

30kN

27kN

27kN

111 mm

105 mm

114 mm

100 mm

120 mm

19 mm

15 mm

21 mm

19 mm

22 mm

86g

46g

86g

98g

93g

KHP3

KHP8

KHP6

KHP14

KHP12

MERK

PETZL

PETZL

PETZL

PETZL

PETZL

TYPE

OK

AM’D

AM’D

WILLIAM

WILLIAM

TRIACT-LOCK

TRIACT-LOCK

BALL-LOCK

TRIACT-LOCK

BALL-LOCK

25kN

27kN

27kN

27kN

27kN

110 mm

110 mm

110 mm

117 mm

117 mm

22 mm

24 mm

25 mm

27 mm

27 mm

75g

75g

75g

90g

90g

REF

VERGRENDELING
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KEYLOCK
SLUITING

/

VERGRENDELING
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KEYLOCK
SLUITING
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KHCT2

KHCT3

KHCT4

KHI6

KHI7

MERK

CLIMBING
TECHNOLOGY

CLIMBING
TECHNOLOGY

CLIMBING
TECHNOLOGY

ISC

ISC

TYPE

PILLAR

LARGE TG

MINI-HMS TG
SPRING BAR

TWISTER

TRIPLE ACTION
SNAPHOOK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

24kN

30kN

23kN

27kN

27kN

111 mm

119 mm

105 mm

166 mm

142 mm

21 mm

26 mm

21 mm

15 mm

22 mm

82g

98g

84g

145g

134g

KHD9

KHD2

KHP23

KHD28

KHD29

MERK

DMM

DMM

PETZL

DMM

DMM

TYPE

CAPTIVE EYE ALU

REVOLVER

ROLLCLIP Z

REVOLVER RIG

REVOLVER RIG
TWIN

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

30kN

24kN

20kN

25kN

25kN

135,5 mm

109 mm

120 mm

165 mm

165 mm

23 mm

15 mm

20 mm

22 mm

22 mm

108g

70g

110g

203g
(Max. Touw ø)
7-13 mm

219g
(Max. Touw ø)
5-8 mm

REF

VERGRENDELING
KEYLOCK
SLUITING

REF
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VERGRENDELING
KEYLOCK
SLUITING

MERK

PETZL

PETZL

PETZL

PETZL

TYPE

GO

DEMI ROND

DELTA

DELTA

SNELSCHAKEL

SNELSCHAKEL

SNELSCHAKEL

SNELSCHAKEL

25kN

25kN

25kN

25kN

78 mm

86 mm

86 mm

71 mm

16 mm

10 mm

12 mm

10 mm

60g

55g

150g

85g

VERGRENDELING

REF

RD1

RA1

MERK

DMM

TYPE
VERGRENDELING

SSP4

RA2

RP1

RCO1

ART

ART

PETZL

COURANT

ANCHOR RING

RING 75

HOL

RING OPEN

OLIK

-

-

-

TE OPENEN RING

TE OPENEN RING

30kN

25kN

-

23kN

25kN

26/28/34/40 mm

50 mm

50 mm

71 mm

70 mm

38/41/48/51 g

62 g

46 g

70g

120g

bestellen

SSP3

/

SSP2
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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.

FC3
FIXATIECLIPS KONG IN RUBBER
»»Voor het positioneren van stroppen en bandlussen in de
karabijnhaak.

FC4
FIXATIECLIPS BEAL IN SILICONERUBBER
»»Voor het positioneren van stroppen en bandlussen in de
karabijnhaak.

RR1
RUBBEREN RING
»»Ring (in rubber) om bijvoorbeeld een katrol of oogsplits,
die bevestigd is aan een karabijnhaak, te fixeren.

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.

FCD1
FIXATIECLIPS DMM GROMMET (5 STUKS)

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

FCD2
FIXATIECLIPS DMM WALLIS (5 STUKS)
»»Voor het positioneren van stroppen en bandlussen in de
karabijnhaak of de karabijnhaak in de Hitchclimber katrol.

GPG1
GRAFIETPOEDER GRIFFON 10G
»»Droogsmeermiddel op basis van zuivere grafiet
(poedervorm) voor het smeren van karabijnhaken.

GHE3

GHE2

GHE1

GHK7

MERK

EDELRID

EDELRID

EDELRID

KONG

KONG

TYPE

MICRO 0

MICRO 3

WAVE

MINI PEAR 5MM

MINI PEAR 6MM

-

-

-

2 KN
200 kg

2 KN
200 kg

5 KN
500 kg

120 kg

150 kg

40 mm

61 mm

78 mm

50 mm

60 mm

12 mm

13 mm

15 mm

7 mm

9 mm

7g

7g

21g

9g

10g

GHK5

GHK1

GHK4

GHK2

GHK3

MERK

KONG

KONG

KONG

KONG

KONG

TYPE

ALU HARNESS
5MM

ALU HARNESS
6MM

ALU HARNESS
8MM

MINI “D”

PADDLE

150kg

150 kg

500 kg

600 kg

2200 kg

52 mm

65 mm

85 mm

80 mm

116 mm

9 mm

12 mm

18 mm

15 mm

32 mm

6g

11g

26g

30g

80g

KEYLOCK
SLUITING

/

REF
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GHD5.BL

GHS1

GHD1

GHD4

MERK

DMM

STUBAI

DMM

DMM

DMM

TYPE

XSRE - BLAUW/
ROOD/GROEN

DWARF

REVOLVER

ULTRA O

SPECTRE 2
MULTI PACK

4 kN

1kN

24 kN

25 kN

24 kN

57 mm

70 mm

103 mm

110 mm

97 mm

13 mm

10 mm

24 mm

23 mm

23 mm

8g

19g

51g

65g

165g

REF

KEYLOCK
SLUITING

GHC1.GE

GHP1

GHP2

MERK

COURANT

PETZL

PETZL

PETZL

TYPE

HONOS S

CARITOOL P42

ANGE L M59

SM’D M39A S

5 kN

5 kN

22 kN

23 kN

107 mm

114 mm

26 mm

95 mm

20 mm

20 mm

27 mm

23 mm

35g

35g

34g

41g

/
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ATDS
ANTI-TORSIESCHAKEL DMM AXIS SWIVEL SMALL
»»minimale breuklast: 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-TORSIESCHAKEL DMM AXIS SWIVEL LARGE
»»minimale breuklast: 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.

Klimmaterieel » Anti-Torsieschakel »
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ATD1
ANTI-TORSIESCHAKEL DMM MINI SWIVEL
»»minimale breuklast: 26kN
»»veilige werklast: 3kN
»»lengte: 65mm
»»gewicht: 47g
»»zeer compacte schakel die torsing
tussen 2 elementen vermijdt, kan
worden gebruik tussen 2 karabijnhaken,

textiel bandlussen of een combinatie
van beide
»»roestvrij stalen as
»»aluminium schakels
»»kogellager met smeeropening
»»individuele serienummer.

ATD2
ANTI-TORSIESCHAKEL DMM FOCUS S

/

bestellen

»»1 schakel kan geopend worden en
laat een rechtstreekse verbinding toe
op een ankerplaat, een strop of de
bevestigingsbrug van een harnas
»»met roestvrij stalen as
»»aluminium schakels
»»kogellager met smeeropening
»»individuele serienummer.

www.condorsafety.be »

»»minimale breuklast: 26kN
»»veilige werklast: 3kN
»»lengte: 80mm
»»gewicht: 86g
»»zeer compacte schakel die torsing
tussen 2 elementen vermijdt, kan
worden gebruik tussen 2 karabijnhaken,
textiel bandlussen of een combinatie
van beide

Klimmaterieel » Anti-Torsieschakel »
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ATPS
ANTI-TORSIESCHAKEL PETZL SWIVEL SMALL P58S
»»minimale breuklast: 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
»»minimale breuklast: 36kN
»»lengte: 107mm
»»gewicht: 170g
»»vermijdt het torsen van de klimlijn
»»gemonteerd op een waterdichte
kogellager
»»Large: geschikt voor 3 karabijnhaken.

ATPM
ANTI-TORSIESCHAKEL PETZL MICRO SWIVEL OPEN P58 XSO
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

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»minimale breuklast: 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

»»minimale breuklast: 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, ...

REF

KD1

KD4

KD5

KD2

MERK

DMM

DMM

DMM

DMM

TYPE

HITCH
CLIMBER

HITCH CLIMBER
SPEED

HITCH CLIMBER
ECCENTRIC

PINTO

BREUKSTERKTE

30kN

30kN

30kN

50kN

HOOGTE

95 mm

95 mm

96 mm

93 mm

130g

130g

144g

111g

RKD2
RING voor
PINTO
Wanneer een lijn of
bandlus bevestigd wordt
aan beide 2 flanken
van de katrol DMM
Pinto, dan moet tussen
de flanken een ring
geplaatst worden.
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105

NIEUW

KI9

KI2

KE1

KP4

MERK

ART

ISC

ISC

ISC

EDELRID

PETZL

TYPE

COCOON 5

SMALL SINGLE
PULLEY

ROPE WRENCH
PULLEY

DOUBLE REDIRECT PULLEY

TURN

FIXE P05W

BREUKSTERKTE

24 kN

36 kN

36 kN

30 kN

30 kN

23 kN

HOOGTE

85 mm

74 mm

75 mm

82 mm

75 mm

78 mm

177g

87g

76g

124g

94g

90g

/

KI1
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KAC1

REF

bestellen

»»Norm: EN12278
»»Ø lijn: max. 14mm
»»de excentrische vorm en het volledig geüpdatete ontwerp
maken van deze katrol de geëvolueerde versie van de
klassieke Hitch Climber
»»de excentrische flanken manipuleren de klimstrop sneller
en efficiënter
»»de geoptimaliseerde flanken begeleiden de klimlijn direct
naar de omloopschijf en bevorderen het klimmen met een
strakke klimlijn (= minder slack).
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1

»»Dubbele configuratie

2

»»Enkele configuratie met de
katrol

3

3m, 4m, 5m, 7m, 10m

LLT1
LEEFLIJN TEUFELBERGER HIPSTAR FLEX
»»Norm: EN358 + EN795B
»»zonder stalen kern
»»11mm kernmanteltouw
»»bestaande uit : 1 karabijnhaak Shadow, 1 strop Ocean
Vectran (75 cm) met metalen puntkous, 1 strop Ocean
Vectran met Pinto katrol en karabijnhaak Ultra O

»»Enkele configuratie met de
strop met puntkous
»»de lengte is bij te regelen door een OV-klemknoop met
genaaide ogen geïntegreerd in een DMM-Pinto katrol
»»kan traditioneel aan de zijdelingse D-ringen van de
gordel worden vastgemaakt als leeflijn maar ook aan het
centraal ankerpunt als een kort klimsysteem.

ONDERDELEN

www.condorsafety.be »

/

bestellen

3m, 4m, 5m, 7m, 10m
VLLT1
VERVANGINGSLEEFLIJN TEUFELBERGER HIPSTAR FLEX

SOV1
STROP TEUFELBERGER OCEAN VECTRAN 7MM 33CM MET
PUNTKOUS
»»Norm: EN795B
»»kant-en-klare strop
»»genaaid

SOP1.2

»»met metalen puntkous
»»Ø: 7mm
»»lengte: 33 cm

STROP OCEAN POLYESTER E2E 2 OGEN 8MM 75 CM
»»Norm: EN795B
»»kant-en-klare strop met 2 genaaide ogen

»»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.
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2m, 3m, 4m, 5m, 10m, 15m, 20m
LLP2
LEEFLIJN PETZL GRILLON L052AA

3m, 4m, 5m
VLLP2
VERVANGINGSLEEFLIJN VOOR GRILLON L52

LLP14
LEEFLIJN PETZL ZILLON L22

4m, 5,5m

»»Norm:EN358
»»regelbare leeflijn voor werkpositionering in de boomverzorging
»»de lijnklem is makkelijk met één hand te verstellen en werkt op het Zigzagprincipe, nl. als een mechanische prussikknoop
»»zonder stalen kern.

4m, 5,5m
VLLP14
VERVANGINGSLEEFLIJN VOOR ZILLON L22

3m, 4m, 5m
VLLC3
VERVANGINGSLEEFLIJN VOOR COURANT FLEXBEE FLEXIBLE

/
www.condorsafety.be »

»»Norm: EN358
»»zonder stalen kern
»»Ø: 11,7mm
»»bestaande uit : 2 karabijnhaken Axxis TL, 1 strop Phoenix 8mm en 1 katrol
»»de lengte is bij te regelen door een klemknoop met genaaide ogen
geïntegreerd in een katrol
»»de leeflijn is aan beide zijden afgewerkt met een genaaid oog.

bestellen

3m, 4m, 5m
LLC3
LEEFLIJN COURANT FLEXBEE FLEXIBLE
COMPLEET

Klimmaterieel » Leeflijn »
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3m, 4m, 5m
LLC1
LEEFLIJN COURANT STILEO
COMPEET MET LIJNKLEM

/

3m, 4m, 5m

VLLC1
VERVANGINSLEEFLIJN
COURANT STILEO

www.condorsafety.be »

bestellen

»»Norm: EN358
»»stalen kern (Ø 6mm) met daaromheen een
polyester mantel
»»zeer soepele leeflijn
»»karabijnhaak (tri-lock) met swivel
»»uiteinde met oog
»»geleverd met lijnklem.

»»Norm: EN358
»»stalen kern (Ø 6mm) met daaromheen een
polyester mantel
»»zeer soepele leeflijn
»»karabijnhaak (tri-lock) met swivel
»»uiteinde met oog
»»geleverd zonder lijnklem.
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LLE2
LEEFLIJN EDELRID EXTREME XP II MET
KARABIJNHAAK

3m, 4m, 5m

»»Norm: EN358
»»stalen kern (Ø 7mm) met daaromheen
een polyester mantel
»»karabijnhaak met swivel
»»geleverd met lijnklem inclusief
karabijnhaak (tri-lock)
»»Ø leeflijn: 11,5mm.

LLE1
LEEFLIJN EDELRID EXTREME XP II MET
SNELSLUITING

3m, 4m, 5m

»»Norm: EN358
»»stalen kern (Ø 7mm) met daaromheen
een polyester mantel
»»snelsluithaak, kan in 1 beweging
geopend worden
»»geleverd met lijnklem inclusief
karabijnhaak (tri-lock)
»»Ø leeflijn: 11,5mm.
3m, 4m
LLH2
LEEFLIJN HABERKORN EDGER MET KARABIJNHAAK

»»Norm: EN358
»»stalen kern (Ø 8mm) met daaromheen
een polyester mantel
»»karabijnhaak (tri-lock) met swivel
»»geleverd met lijnklem inclusief
karabijnhaak (tri-lock)
»»Ø leeflijn: 13mm.

LLK1
LEEFLIJN KOMET RAPIDEX BLAUW

bijgeregeld worden wanneer de lijnklem
onder spanning staat
»»Ø leeflijn: 16mm.

»»Ontwikkeld om een gewapende leeflijn
tegen de boomstam te stroppen en zo
uitglijden te vermijden
»»zoals een prussik te bevestigen
»»makkelijk regelbaar
»»een kleurcode geeft aan hoe u de strop
lost (rood) of aanspant (blauw).

www.condorsafety.be »

/

SLLFTC1
STROP VOOR LEEFLIJN FTC STRAP

bestellen

»»Norm: EN358
»»bestaat uit 6 strengen met elk hun eigen
stalen kern, hierdoor is de leeflijn vrij
stug en erg gemakkelijk bij het omhoog
klimmen
»»snelsluiting
»»geleverd met lijnklem inclusief
karabijnhaak (tri-lock)
»»de lengte van de leeflijn kan niet

3m, 4m, 5m

Klimmaterieel » Leeflijn »
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LKAP1
LIJNKLEM ART ROPE POSITIONER MET SWIVEL
»»Norm: EN358 + EN567
»»Ø lijn: 11-13mm
»»met ingebouwde swivel
»»een lijnklem volgens het Lockjack
principe
»»geschikt voor gebruik op een korte
leeflijn

»»kan eveneens geplaatst worden op
bepaalde gewapende leeflijnen, zoals de
FTC Azur en Courant Stileo
»»onder spanning met één hand te
bedienen.

ONDERDELEN
KBEP1
KLEMBEK VOOR POSITIONER
»»Vervangingsonderdeel van de lijnklem Positioner,
voor montage op een niet-gewapende leeflijn.

KBEP2
KLEMBEK VOOR POSITIONER - STAALKABEL
»»Vervangingsonderdeel van de lijnklem Positioner, voor montage op
een gewapende leeflijn.

LKP7
LIJNKLEM PETZL MICROGRAB B53A
»»Norm: EN567
»»Ø lijn: 10-13mm
»»geschikt voor het gebruik op een leeflijn
»»de lijnklem kan van de lijn worden

afgenomen door 2 klembussen los te
schroeven.

LKI3
LIJNKLEM ISC ROCKER
»»Norm: EN358 + EN353-2 + EN795
»»Ø lijn: 10,5-12,7mm
»»geschikt voor het gebruik op een
leeflijn of als manuele en automatische

lijnklem of als aanspantoestel voor
horizontale levenslijn.

»»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.

www.condorsafety.be »
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bestellen

LKP11
LIJNKLEM PETZL RESCUCENDER B50A

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.

SAFETY

BOOMVERZORGING
MASTERCLASS KLIMTECHNIEKEN

Duur
2 dagen
Aantal deelnemers
6 personen
Prijs per persoon
500,00 euro (excl. 21% BTW) voor 2 dagen
Doelstelling
Single Rope Technique (= SRT), Double Rope
Technique (= DRT), Rope Wrench, Lockjack,
Spiderjack, Zigzag,... de klimtechnieken zijn
sterk geëvolueerd sedert de komst van nieuw
klimmaterieel. Deze opleiding zal uw kennis
actualiseren en perfectioneren en u laten
klimmen met deze nieuwe technieken. De leidraad
van deze opleiding: efficiënt en ergonomisch
klimmen.

Inhoud
* Mogelijke werptechnieken
* Verschillende ingangstechnieken: D6SRT met
lijnklemmen en SRT met Rope Wrench met kneeascender
* Aanbindtechnieken baseankers bij SRT
* Krachten begrijpen en berekenen op de ankerpunten.
Op punt stellen van de cambiumsaver
* DRT klimtechnieken: schuifknopen… Valdotain
en variaties, Zigzag, Lockjack, Spiderjack en SRT
klimtechniek Rope Wrench
* Installeren van redirect
* Klimmen op 2 ankerpunten
* Inline klimmen
* Praktisch organiseren van de klimgordel
Vereiste voorkennis
* In goede conditie
* Medisch geschikt
* Min. 18 jaar
* Diploma boomverzorger van een erkend
opleidingsinstituut.
Of gelijkwaardig door ervaring.
* De kennis en ervaring hebben om:
»»op een voorgeïnstalleerde acceslijn in de
boom te klimmen.
»»Zich vlot, veilig en gecontroleerd door
de boomkruin kunnen verplaatsen.
»»Naar het uiteinde van de tak
klimmen om acties uit te
voeren.

Inschrijven

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

Surf naar:
www.condorsafety.be/
boomverzorging
Na de inschrijving ontvangt u
een bevestiging met alle praktische info.
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LTC4
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
»»kan tot 60m opbergen.

LTC2
LIJNENTAS COURANT CROSS ROPE 23L-36L

bestellen

»»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
LTC3.RO
»»2 bevestigingselastieken
»»gepolsterde schouderbanden.

www.condorsafety.be »

LTC3
LIJNENTAS COURANT DOCK 60L

/

»»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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»»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.

Klimmaterieel » Lijnentas »

LTC1.RO
LIJNENTAS COURANT CROSS PRO 54L ROOD

LTC3.RO

LTC8
LIJNENTAS COURANT CROSS PRO XL ROOD
»»Inhoud : 75l
»»heel sterke stof 1680D
»»binnenin : 6 grote modulaire opbergnetten aan de zijkanten
»»identificatie d.m.v. etiketten met logos, 1 opbergvak is toegankelijk van buitenaf zonder de
tas te moeten openen, 1 harder opbergvak voor fragile voorwerpen, 20 bevestigingspunten
voor karabijnhaken, 2 lussen om een lang voorwerp te bevestigen, 2 banden voor touw of
gordel, 1 opbergvak met gekruiste elastische banden

LTD6
LIJNENTAS DMM TRANSIT 30L

bestellen

»»Sluiting met trektouw
»»afneembare schouderbanden om vastzitten tijdens het ophijsen te vermijden
»»strak gemodelleerde materiaallussen aan de voorzijde
»»frontaal, transparant documentenvak met zijdelingse velcrosluiting
»» opbergruimte aan de binnenkant met velcrosluiting
»»lussen aan binnenzijde om touweindes aan vast te knopen
»»2 spanriemen aan de bovenzijde voor het vastmaken van een extra materiaaltas
»»reflecterende stripes en logo
»»inhoud: 45L
»»hoogte: 40cm.

/

LTD7
LIJNENTAS DMM TRANSIT 45L

www.condorsafety.be »

»»Sluiting met trektouw
»»afneembare schouderbanden om vastzitten tijdens het ophijsen te vermijden
»»strak gemodelleerde materiaallussen aan de voorzijde
»»frontaal, transparant documentenvak met zijdelingse velcrosluiting
»» opbergruimte aan de binnenkant met velcrosluiting
»»lussen aan binnenzijde om touweindes aan vast te knopen
»»2 spanriemen aan de bovenzijde voor het vastmaken van een extra materiaaltas
»»reflecterende stripes en logo
»»inhoud: 30L
»»hoogte: 40cm.

Klimmaterieel » Lijnentas »
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TF1
TAS FTC KOOMPASSIA
»»3 binnenzijzakken (met ritssluiting), een
grote plat opbergvak in de bovenflap
(met ritssluiting) voor bijvoorbeeld de
handschoenen of zaagmouwen in op te
bergen, 2 daisy-chains op de zijkanten
en een regenhoes met reflecterende
markeringen
»»plaats voor identificatielabel

»»de buitenzakken kunnen worden
afgesloten d.m.v. een hangslot (niet
meegeleverd)
»»gewicht: 1,8 kg
»»totaal volume: 90 liter
»»buitenstof (glad) : polyester 800 den
»»binnenstof : polyester

LTA1
LIJNENTAS ARBPRO BUCKET BAG 28L
»»Sterke tas in dik PVC materiaal
»»staat perfect recht door zijdelings
verstevigingen
»»1 opbergzak met velcro sluiting
»»1 schouderriem
»»2 draagriemen
»»materiaallussen

»»hoogte: 39cm
»»diameter: 30cm
»»inhoud: 28L.

LTA2
LIJNENTAS ARBPRO BUCKET BACKPACK 40L

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Sterke tas in dik PVC materiaal
»»staat perfect recht door zijdelings verstevigingen
»»1 opbergzak met velcro sluiting
»»2 schouderriemen
»»2 draagriemen
»»materiaallussen
»»deksel afritsbaar
»»opening in deksel voor klimlijn, afsluitbaar met velcro
»»hoogte: 55cm
»»diameter: 30cm
»»inhoud: 40L.

LTSB2
LIJNENTAS SILVER BULL 21L GEEL
»»Sterke tas
»»kan tot 40m klimlijn opbergen
»»1 opbergzak

»»hoogte: 30cm
»»diameter: 30cm
»»inhoud: 21L.

LTSB3.OR
LIJNENTAS SILVER BULL 28L ORANJE
»»Sterke tas
»»kan tot 60m klimlijn opbergen
»»1 opbergzak
»»hoogte: 40cm
»»diameter: 30cm
»»inhoud: 28L.

Klimmaterieel » Lijnentas »
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LTSB3.GR
LIJNENTAS SILVER BULL 28L GROEN

LTSB4
LIJNENTAS SILVER BULL 35L ROOD
»»Sterke tas
»»kan tot 60m vanglijn opbergen
»»1 opbergzak
»»hoogte: 50cm
»»diameter: 30cm
»»inhoud: 35L.

LTSB12
LIJNENTAS SILVER BULL PROF 44L GROEN

/

»»Zéér sterke tas voor het opbergen van
materiaal
»»3 opbergzakken waarvan 2 afsluitbaar
»»verschillende materiaallussen
»»hoogte: 45cm
»»diameter: 33cm
»»inhoud: 60L.

www.condorsafety.be »

LTSB13
LIJNENTAS SILVER BULL PROF 60L ROOD

bestellen

»»Zéér sterke tas voor het opbergen van
materiaal
»»2 opbergzakken waarvan 1 afsluitbaar
»»verschillende materiaallussen
»»hoogte: 40cm
»»diameter: 30cm
»»inhoud: 44L.
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LTT1
LIJNENTAS TEUFELBERGER
KITBAG 25L
»» een touw (5m, Ø5mm) om extra
gereedschapslussen te creëren is
bijgeleverd
»»deze tas past in de 35L, 50L en de
80L-tas
»» afmetingen (L x B X H): 35cm x
25cm x 32cm.

LTT2
LIJNENTAS TEUFELBERGER
KITBAG 30L
»»deze tas heeft dezelfde bodemmaat
als de ropeBUCKET 50L-tas, bovenop
deze laatste gestapeld past ze in
de 80L-tas -afmetingen (L x B X H):
39cm x 29cm x 32cm.

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Vervaardigd uit het materiaal van de
“treeMotion” klimgordel
»»extreem robust, stabiel, ademend,
vocht- en water doorlaatbaar, voorzien
van vervangbare touwen en een
perforatiesysteem om snel en eenvoudig
klimmateriaal vast te maken

LTT4
LIJNENTAS TEUFELBERGER ROPEBUCKET 80L
»»de tassen kunnen als een set weggeborgen worden door ze in elkaar te stapelen
»»voorzien van een enkelvoudige schouderband en 2 rugbanden die afneembaar en
verstelbaar zijn
»»zijdelings gepositioneerd handvat
»»afmetingen (L x B X H): 42cm x 32cm x 68cm.

LTT3
LIJNENTAS TEUFELBERGER
ROPEBUCKET 50L
»»voorzien van een enkelvoudige
schouderband en 2 rugbanden die
afneembaar en verstelbaar zijn
»»zijdelings gepositioneerd handvat
»»de tas past in de 80L-tas
»»afmetingen (L x B X H): 39cm x 29cm
x 52cm.

HTSB2

HTSB1

LTSB1

LTC9

HTD2

MERK

SILVER BULL

SILVER BULL

SILVER BULL

COURANT

DMM

TYPE

HIP S

HIP L

MINI

AIRTEX

TOOL BAG

-

-

5L

7L

6L

hoogte 20 cm
ø 18 cm

-

hoogte 31 cm

26,5 cm/25 cm/9 cm 32 cm/25 cm/9 cm

KENMERKEN

»»Makkelijk aan de gordel te bevestigen
»»Compacte tas
»»de tas is afgesloten met een elastische
»»binnenin 2
stof waardoor de inhoud makkelijk
gescheiden
bereikbaar is maar toch niet uit de tas
opbergplaatsen
valt

REF

GTP3

»»Lijnentas met grote »»Ontworpen voor
opslag van divers
ventilatieopening
materiaal
»»met
»»bevestigingslus
shouderriem en
met
gordelbevestiging
riembevestiging
»»zeer robuuste stof

GTP1

GTP2

MERK

PETZL

PETZL

PETZL

TYPE

TOOLBAG XS

TOOLBAG S

TOOLBAG L

1,3L

2,5L

5L

INHOUD

KENMERKEN

»»Ontworpen voor opslag van divers materiaal tijdens klimwerk
»»sluiting met trektouw
»»zakje kan gemakkelijk aan elke soort gordel bevestigd worden
»»toegelaten gewicht 3kg (XS) 5kg (S) 15kg (L)

bestellen

AFMETING

/

INHOUD

www.condorsafety.be »
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Klimmaterieel » Transport »

KST3
KOFFER STANLEY FATMAX 113L
»»Capaciteit tot 113L
»»handige koffer in zeer sterke kunststof voor het overzichtelijk en droog opbergen
van allerhande gereedschappen en/of klimmaterialen
»»waterdicht IP54
»»robuuste wielen
»»uitneembaar compartiment voor het verticaal opbergen van gereedschap
»»uitneembare gereedschapsbak
»»opbergruimte in deksel voor zaag
»»grote roestvrijstalen sluitingen
»»ingebouwd slot
»»uitschuifbare handgreep
»»extra handgreep om de gereedschapswagen op te tillen
»»afmetingen: 91 x 51,6 x 43,1 cm.

BR1.GR
BEACH-ROLLY GROEN
»»Handige stoel die eveneens dienst doet om
alle materiaal tot bij de werkplek te brengen
»»licht in gewicht
»»inklapbaar
»»weersbestendig
»»loopt soepel op 2 luchtbanden.

BR1.BLGE
BEACH-ROLLY BLAUW/GEEL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Handige stoel die eveneens dienst doet om
alle materiaal tot bij de werkplek te brengen
»»licht in gewicht
»»inklapbaar
»»weersbestendig
»»loopt soepel op 2 luchtbanden.

ACCESSOIRES
ZSBR1.BL
ZONNESCHERM VOOR
BEACH-ROLLY BLAUW

ZSBR1.GR
ZONNESCHERM VOOR
BEACH-ROLLY GROEN

HSBR1.BL
HOOFDSTEUN VOOR
BEACH-ROLLY BLAUW

HSBR1.GR
HOOFDSTEUN VOOR
BEACH-ROLLY GROEN

Klimmaterieel » Signalisatielampen »
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»»Zichtbaar in de duisternis, regen of mist (tot 800m)
»»zichtbaar overdag (tot 300m, afhankelijk van de stand van het
zonlicht)
»»door de compacte afmetingen en de krachtige magneten kan
deze signalisatielamp niet alleen op de grond worden geplaatst
maar ook worden bevestigd op een voertuig of op een plooibare
gevarendriehoek
»»zeer robuust en resistent tegen water
»»9 verschillende verlichtingsprogramma’s
»» lader 230V en 12V meegeleverd.

ASLAC1
ADAPTOR VOOR
VERKEERSKEGEL +
SIGNALISATIELAMP COURANT

www.condorsafety.be »

/

ACCESSOIRES

bestellen

SLAC1.OR
SIGNALISATIELAMPEN COURANT LED ORANJE 6
STUK

Klimmaterieel » Lijnentas »
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GDR70.1
GEVARENDRIEHOEK REFLECTEREND “SNOEIEN BOMEN”
»»Gevarendriehoek in reflecterend
materiaal
»»met 3 zijden voor 360° zichtbaarheid
»»plooibaar en bijgevolg ruimtebesparend
»»zeer stabiel op 3 roestvrije voetsteunen
»»wordt opengehouden door een sterke
veer
»»totale hoogte: 80cm.

GDR70.2
GEVARENDRIEHOEK REFLECTEREND “ELAGAGE”
»»Gevarendriehoek in reflecterend
materiaal
»»met 3 zijden voor 360° zichtbaarheid
»»plooibaar en bijgevolg ruimtebesparend
»»zeer stabiel op 3 roestvrije voetsteunen
»»wordt opengehouden door een sterke
veer
»»totale hoogte: 80cm.

GDR70.3
GEVARENDRIEHOEK REFLECTEREND “WERKEN”
»»Gevarendriehoek in reflecterend
materiaal
»»met 3 zijden voor 360° zichtbaarheid
»»plooibaar en bijgevolg ruimtebesparend
»»zeer stabiel op 3 roestvrije voetsteunen
»»wordt opengehouden door een sterke
veer
»»totale hoogte: 80cm.

WPT1
WAARSCHUWINGSPANEEL “VALLENDE TAKKEN”

www.condorsafety.be »

»»weersbestendig
»»afmetingen = 30,5 x 64cm.

SFA
SIGNAALFLUITJE ACME TORNADO 636

/

bestellen

»»Ontwikkeld voor het gebruik in een
particuliere werkomgeving
»»waarschuwt voor vallende takken of
voorwerpen en verplicht helm binnen de
werkomgeving
»»licht
»»flexibel
»»opvallend
»»krasvast

»»Klein maar krachtig signaalfluitje die
het geluid van kettingzagen en verkeer
overstijgt
»»waterproof
»»geen kogel.
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EHK1
EERSTE HULPKOFFER ARBORIST

noodzakelijk is bij ongevallen in de
bosbouw- en boomverzorgingssector
»»geleverd met plaat voor
wandbevestiging
»»40x30x15cm.

EHT2
EERSTE HULPTASJE ORTLIEB VOOR GORDEL
»»Waterdicht tasje met rolsluiting
»»makkelijk te bevestigen aan klimgordel.
Inhoud: 1 rol hechtpleister (5m), 2
pakjes verband, 1 pleisterset, 1 EHBO
brochure, 1 paar vinyl handschoenen

Klimmaterieel » Lijnentas »

»»De inhoud van deze koffer voldoet aan
de Belgische wetgeving, KB 25.10.1971
»»goedgekeurd voor een groep tot 20
personen
»»de standaard inhoud werd aangevuld
met eerste hulpmateriaal die

SAFETY

»»afmeting tasje = 12x11x8cm
»»gewicht = 140g.

EHT1
EERSTE HULPTASJE
»»Verbandtasje met ritssluiting
»»makkelijk te bevestigen aan riem
dankzij de velcro-sluiting
»»11x17,5x4,5cm.
»»Inhoud: 8x wondpleisters
»»2 x snelverband hand-arm
»»2x snelverband vinger
»»1x wondkompres 10x10cm
»»3x alcohol doekjes

»»1x elastisch windel 8cm
»»1x driehoeksverband
»»1 paar handschoenen
»»1x schaar
»»1x tekentang
»»1x splinterpincet
»»1 kleine loep
»»1x hulp bij brandwonden
»»1x eerste hulp nota.

EHTC1
EERSTE HULPTASJE COURANT VOOR GORDEL

»»2 jaar heeft SilverBull, in
samenwerking met ehbo-trainers in
de boomverzorging, gezocht naar
wat een efficiënte ehbo kit is voor
boomverzorgers en iedereen die een
kettingzaag gebruikt. Een C.A.T. knevel
en een Israeli drukverband (15cm) zijn
2 potentiële levensreddende items die,
met de juiste training, kunnen ingezet
worden om een catastrofale bloeding
snel te stoppen. De SilverBull P.A.T.

(Personal Arb Trauma) kit is ontworpen
om deze 2 essentiële items weg te
bergen.

/

EHTSB1
EERSTE HULPTASJE SILVER BULL P.A.T. (PERSONAL ARB
TRAUMA)

bestellen

»»inhoud: een drukverband, een schaar
om een klimlijn door te knippen en een
knevelverband.

www.condorsafety.be »

»»Licht en compact
»»te bevestigen aan de klimgordel
»»in geval van nood heeft u alles bij u voor
een snelle en efficiënte interventie

Klimmaterieel » Lijnentas »

KCE1
KORRELS BLOEDSTELPEND CELOX
»»Een nieuw revolutionair hemostaticum (= bloedstelper) met
buitengewone stollingseigenschappen
»»Celox granules gaan een kruisreactie aan met rode bloedcellen en
vormen zo, binnen enkele minuten, een stevig stolsel onafhankelijk van
het natuurlijke stollingsmechanisme van het lichaam
»»de wond is later gemakkelijk schoon te spoelen met fysiologisch zout
»»in korrelvorm in een steriel verpakking van 15g.

GCE1
GAASVERBAND BLOEDSTELPEND CELOX

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Celox is een nieuw revolutionair hemostaticum (= bloedstelper) met
buitengewone stollingseigenschappen
»»Celox granules gaan een kruisreactie aan met rode bloedcellen en
vormen zo, binnen enkele minuten, een stevig stolsel onafhankelijk van
het natuurlijke stollingsmechanisme van het lichaam
»»de wond is later gemakkelijk schoon te spoelen met fysiologisch zout
»»geïmpregneerd in een gaasverband van 3m.

HEE5
HELM EDELRID KID’S SHIELD II
»»Norm: EN12492
»»helm voor kinderen, met grappige
tekening
»»hoofdomtrek: 48-56cm
»»gewicht: 248g
»»Wing-Fit-systeem met een draaiknop op
het achterhoofd om de hoofdband aan te
passen aan de omtrek van het hoofd
»»volledig aanpasbare kinband

»»ergonomische binnenvoering met
verwijderbare polstering (incl.
vervangingspolstering)
»»grote openingen in de helm zorgen voor
een goede ventilatie
»»4 haakjes om een hoofdlamp aan te
bevestigen.

Grimper
Klimmaterieel
» kinderklimmaterieel
» Lijnentas »
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MTE2
MAGNESIUMTASJE VOOR KINDEREN EDELRID BANDIT
»»Model voor kinderen
»»binnenvoering in fleece
»»met riem.

HP6
HARNAS VOOR KINDEREN PETZL SIMBA C65
»»Harnas voor kinderen van 5 tot 10 jaar
met een maximum gewicht van 40kg
»»bevestigingspunt op de borst.

XXS, XS
HE1
HARNAS VOOR KINDEREN EDELRID FRAGGLE II

bestellen
commande

veilig en eenvoudig te verstellen extra lus
aan de achterzijde voor extra veiligheid
of een verhoogd vertrouwensgevoel op
steile hellingen
»»eveneens bruikbaar bij ski- of fietslessen
»»geleverd met opbergtasje.

»»Norm: EN12277 C
»»volledig verstelbare klimgordel voor
kinderen
»»met “3D-polstering” in de heup- en
beenbanden voor een optimaal draag- en
zitcomfort
»»de soepele en beweegbare heupriem
zorgt er voor dat het inbindpunt altijd

XXS, XS

centraal gepositioneerd blijft
»»de beenlussen kunnen heel precies
ingesteld worden wat voor een optimale
pasvorm zorgt
»»inbindpunt met anti-schuurbescherming
»»gewicht: 240g
»»maten XXS en XS

/

GE7
GORDEL VOOR KINDEREN EDELRID FINN II

www.condorsafety.be »

»»Norm: EN12277B
»»gepolsterd integraal klimharnas voor
kinderen tot 40kg
»»3D mesh polstering voor optimale steun
en comfort
»»de steunkussens helpen de vorm te
behouden en maken het eenvoudiger om
het harnas aan en uit te trekken
»»2 Easy-Glider sluitingen om het harnas

AFVANGMATERIEEL
››››››››››››››››››››››››››››››

WRIJVING: VRIEND
OF VIJAND?

›››››››››››››››

Iedere keer wanneer een klimtouw langs een object schuurt, ontstaat er
wrijving. Deze wrijving kan ons helpen of tegenwerken. Denk maar aan
de ‘old school’ body thrust met een gewone prussik als schuifknoop. Deze
schuifknoop heet in het Engels ‘friction hitch’. Daar zegt de naam het zelf:
wrijving.
Het klimtouw dat over een tak loopt, ondervindt ook wrijving. Hoe ruwer de
schors, hoe meer wrijving op de tak, hoe minder op de schuifknoop.
Tijdens het naar boven “’body thrusten’, moeten we vechten tegen de wrijving,
maar het is ook de wrijving die ons op onze plaats houdt. Door het gebruik van
een cambiumsaver verplaatsen we de wrijving meer naar onze schuifknoop. Bij
cambiumsavers met een katrol gebeurt dit nog meer en zijn in de schuifknoop
zelfs hitteresistente materialen aangewezen.
Vanuit persoonlijke ervaring ben ik van mening dat we de wrijving beter kunnen
controleren wanneer we ze centraliseren. De schuifknoop is hiervoor de
uitgelezen plaats.
Hetzelfde geldt voor wrijving bij het afvangen van lasten: Als we de wrijving
centraliseren, bijvoorbeeld enkel op de afvangbolder, hebben we meer controle
en kunnen we dus dynamischer afvangen.
PETER VERGOTE
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KSD1
KLIMSPOREN DISTEL GECKO ALUMINIUM MET VELCRO
RIEMEN
»»Schachten in aluminium
»»licht (2kg)
»»zeer comfortabele steunkussens in glasvezel, gepolsterd en in de hoogte
verstelbaar
»»riem onderaan (5cm) en riem bovenaan (10cm) met velcro-sluiting
»»stalen spoorpunten (lengte: 4,5cm)
»»de best verkochte klimsporen.

KSD3
KLIMSPOREN DISTEL GECKO ALUMINIUM MET LEDEREN
RIEMEN
»»Schachten in aluminium
»»licht (2kg)
»»zeer comfortabele steunkussens in glasvezel, gepolsterd en in de hoogte
verstelbaar
»»lederen riem onderaan (2,5cm) met gespsluiting
»»riem bovenaan (10cm) met velcro-sluiting
»»stalen spoorpunten (lengte: 4,5cm).

KSD4
KLIMSPOREN DISTEL GECKO CARBON
»»Schachten in carbon
»»zéér licht (1,6kg)
»»zeer comfortabele steunkussens in glasvezel, gepolsterd en in de hoogte
verstelbaar
»»riem onderaan (5cm) en riem bovenaan (10cm) met velcro-sluiting
»»stalen spoorpunten (lengte: 4,5cm).

ONDERDELEN
SPD1
SPOORPUNTEN KORT VOOR
DISTEL KLIMSPOREN

bestellen

SPD2
SPOORPUNTEN LANG VOOR
DISTEL KLIMSPOREN

/

»»Lengte: 7cm.

www.condorsafety.be »

»»Lengte: 4,5cm.

RKSD2
RIEMEN ONDERAAN
KLIMSPOREN DISTEL (2019)

RKSBO
RIEMEN LEDER
WEAVER ONDERAAN
VOOR KLIMSPOREN
»»Onderste riemen met
splitring voor klimsporen
»»lengte: 71cm.

RKSD4
RIEMEN BOVENAAN
+ BEENKUSSENS
VOOR KLIMSPOREN
DISTEL

Afvangmaterieel » Vanglijnen »
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OVERZICHT VANGLIJNEN
REF

MERK

TYPE

ø

MBL
MET SPLITS

VWL
(COEF 7)

131

VLC12

Courant

Maona

12mm

36 kN

5,1 kN

112

polyester

131

VLC14

Courant

Maona

14mm

45 kN

6,4 kN

137

polyester

131

VLC16

Courant

Maona

16mm

63 kN

9 kN

184

polyester

131

VLYDE13

Yale

Double
Esterlon

13mm

44 kN

6,3 kN

121

polyester

131

VLYDE14

Yale

Double
14,5mm
Esterlon

54 kN

7,7 kN

143

polyester

131

VLYDE16

Yale

Double
Esterlon

16mm

69 kN

9,9 kN

198

polyester

131

VLTS12.1 Teufelberger Sirius Bull 12mm

30 kN

4,2 kN

103

polyester

131

VLTS14.1 Teufelberger Sirius Bull 14mm

44 kN

6,3 kN

151

polyester

131

VLTS16.1 Teufelberger Sirius Bull 16mm

53 kN

7,6 kN

185

polyester

132

VLF10.1

FTC

Katuali

10mm

29 kN

4,1 kN

86

polyester

132

VLF12.1

FTC

Katuali

12mm

40 kN

5,7 kN

119

polyester

/

132

VLF14.1

FTC

Katuali

14mm

52 kN

7,4 kN

153

polyester

132

VLF16.1

FTC

Katuali

16mm

70 kN

10 kN

203

polyester

132

VLF18.1

FTC

Katuali

18mm

78 kN

11 kN

256

polyester

bestellen

# PAG
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›››››››››››››››››››››››

1kN = 1000 daN = +/- 1000kg = 1 ton

g

m

MANTEL/
KERN

1

4

5

6

2

7

8

9

3

VLC12
VANGLIJN COURANT
MAONA 12MM 1 OOG

VLC14
VLC16
VANGLIJN COURANT MAONA VANGLIJN COURANT MAONA
14MM 1 OOG
16MM 1 OOG

»»minimale breuklast: 40kN
»»gewicht: 112g/m
»»dubbel gevlochten lijn
»»in polyester
»»24 strengs.

»»minimale breuklast: 52kN
»»gewicht: 137g/m
»»dubbel gevlochten lijn
»»in polyester
»»24 strengs.

»»minimale breuklast: 70kN
»»gewicht: 184g/m
»»dubbel gevlochten lijn
»»in polyester
»»24 strengs.

4

5

VLYDE13
VANGLIJN YALE DOUBLE
ESTERLON 13MM 1 OOG

VLYDE14
VANGLIJN YALE DOUBLE
ESTERLON 14,5MM 1 OOG

VLYDE16
VANGLIJN YALE DOUBLE
ESTERLON 16MM 1 OOG

»»Gem. breuksterkte: 49kN
»»gewicht: 121g/m
»»dubbel gevlochten lijn
»»4% rek
»»in polyester
»»mantel: 24 strengs, gevlochten
»»kern: 12 strengs, gevlochten
»»voorzien van een poly-urethaan
coating voor extra slijtvastheid.

»»Gem. breuksterkte: 61kN
»»gewicht: 143g/m
»»dubbel gevlochten lijn
»»4% rek
»»in polyester
»»mantel: 24 strengs, gevlochten
»»kern: 12 strengs, gevlochten
»»voorzien van een polyurethaan coating
voor extra slijtvastheid.

»»Gem. breuksterkte: 76kN
»»gewicht: 198g/m
»»dubbel gevlochten lijn
»»4% rek
»»mantel: in polyester, 24 strengs,
gevlochten
»»kern: in nylon, 12 strengs, gevlochten
»»voorzien van een poly-urethaan
coating voor extra slijtvastheid.

7

8

6

9

VLTS12.1
VANGLIJN TEUFELBERGER
SIRIUS BULL ROPE 12MM
1 OOG

VLTS14.1
VANGLIJN TEUFELBERGER
SIRIUS BULL ROPE 14MM
1 OOG

VLTS16.1
VANGLIJN TEUFELBERGER
SIRIUS BULL ROPE 16MM 1
OOG

»»minimale breuklast: 35kN
»»gewicht: 103g/m
»»dubbel gevlochten lijn
»»in polyester
»»mantel: 16 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten.

»»minimale breuklast: 52kN
»»gewicht: 151g/m
»»dubbel gevlochten lijn
»»in polyester
»»mantel: 16 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten.

»»minimale breuklast: 63kN
»»gewicht: 185g/m
»»dubbel gevlochten lijn
»»in polyester
»»mantel: 16 strengs, gevlochten
»»kern: 8 strengs, gevlochten.

bestellen
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10

11

12

10
50m, 70m
VLF10.1
VANGLIJN FTC KATUALI 10MM 1 OOG

11
50m, 70m
VLF12.1
VANGLIJN FTC KATUALI 12MM 1 OOG

»»100% polyester
»»dubbel gevlochten
»»16 strengs
»»zeer soepel
»»weinig rek
»»inzetbaar met alle lijnrembolders
»»zeer licht
»»gebruiksvriendelijk
»»hoge breuksterkte
»»minimale breuklast met oogsplits: 29kN
»»gewicht: 86g/m.

»»100% polyester
»»dubbel gevlochten
»»16 strengs
»»zeer soepel
»»weinig rek
»»inzetbaar met alle lijnrembolders
»»zeer licht
»»gebruiksvriendelijk
»»hoge breuksterkte
»»minimale breuklast met oogsplits: 40kN
»»gewicht: 119g/m.

12

13

VLF14.1
VANGLIJN FTC KATUALI 14MM 1 OOG

50m, 70m
VLF16.1
VANGLIJN FTC KATUALI 16MM 1 OOG

»»100% polyester
»»dubbel gevlochten
»»16 strengs
»»zeer soepel
»»weinig rek
»»inzetbaar met alle lijnrembolders
»»zeer licht
»»gebruiksvriendelijk
»»hoge breuksterkte
»»minimale breuklast met oogsplits: 52kN
»»gewicht: 153g/m.

»»100% polyester
»»dubbel gevlochten
»»16 strengs
»»zeer soepel
»»weinig rek
»»inzetbaar met alle lijnrembolders
»»zeer licht
»»gebruiksvriendelijk
»»hoge breuksterkte
»»minimale breuklast met oogsplits: 70kN
»»gewicht: 203g/m.

50m, 70m

/

bestellen

14
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13

50m, 70m
VLF18.1
VANGLIJN FTC KATUALI 18MM 1 OOG

»»100% polyester
»»dubbel gevlochten
»»16 strengs
»»zeer soepel
»»weinig rek
»»inzetbaar met alle lijnrembolders
»»zeer licht
»»gebruiksvriendelijk
»»hoge breuksterkte
»»minimale breuklast met oogsplits: 78kN
»»gewicht: 256g/m.

14

TLTS12H
TREKLIJN TEUFELBERGER SIRIUS BULL ROPE 12MM 25M
MET HAAK
»»Treklijn met afsluitbare, aluminium brandweerhaak.

Afvangmaterieel » Stroppen »
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BAT16
BALANCER TREEWORLD 16MM 5M
»»minimale breuklast: 77kN
»»Ø: 16mm
»»strop van 5m met langs weerszijden een
oogsplits
»»geleverd met prussikstrop
»»wordt bevestigd aan de 2 uiteinden van
een tak, om deze zo horizontaal te laten
zakken.

/
www.condorsafety.be »

»»MBL per been: 9,5-18,35kN
»»Ø: 12mm
»»lijn van 15m wordt met een knoop bevestigd aan beide zijden van de last (=tak)
om deze zo horizontaal te laten zakken
»»bij de Easy Balancer gebeurt dit makkelijk en
sneller doordat je het midden van de lijn makkelijk
kunt langer of korter maken met de Big Spider, zo
kan je ook makkelijk de hoek van de beide benen
regelen en het middelpunt van het gewicht van de
tak juist onder het bevestigingspunt centreren.

bestellen

BAS1
BALANCER SHIZLL EASY BALANCER BIG 12MM 15M
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TEUFELBERGER TREX
AFTOPSTROP
»»Strop die met behulp van de timmersteek rond de
boomstam wordt geplaatst, voor de bevestiging van
katrollen, vangblokken, lijnremankers, enz.
»»in polyester
»»bevestigingsoog van 35cm
»»het uiteinde is getapered en gebogen in de ideale hoek om

vlot de bestigingsknoop rond de stam te maken
»»soepel
»»schuurbestendig
»»hoge zichtbaarheidskleur
»»kleurvast

REF

AST9.5

AST12.7

AST15.9

AST19

ø

9,5 mm

12,7 mm

15,9 mm

19 mm

MBL 90°

14 kN

24 kN

36 kN

50 kN

MBL 0°

16 kN

28 kN

42 kN

59 kN

polyester

polyester

polyester

polyester

3m

3m

3m/5m

3m/5m

REF

LST12.7

ø

9,5 mm

12,7 mm

MBL 90°

48 kN

72 kN

MBL 0°

57 kN

85 kN

polyester

polyester

3m

3m

MANTEL / KERN
LENGTE

www.condorsafety.be »

/

bestellen

LOOPIE SLING
»»Eindloze strop voor afvangwerkzaamheden
»»in polyester
»»ideaal voor de knoopvrije bevestiging van
katrollen, vangblokken of omleidpunten
»»soepel
»»schuurbestendig
»»hoge zichtbaarheidskleur
»»kleurvast

MANTEL / KERN
LENGTE

LST15.9

COURANT YAGAN
»»dubbel gevlochten lijn
»»in polyester
»»buitengewoon soepel en sterk
»»strop die met behulp van de timmersteek rond de boomstam wordt geplaatst, voor de
bevestiging van katrollen, vangblokken, lijnremankers, enz.

REF

ASC1.12

ASC1.16

ø

12 mm

16 mm

MBL MET
SPLITS

36 kN

63 kN

VWL

5,7 kN

10 kN

polyester

polyester

3m/4m

3m/4m

MANTEL / KERN
LENGTE
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YALE
AFTOPSTROP
REF

ASY16

ø

16 mm

19 mm

GEMIDDELDE
MBL

76 kN

91 kN

polyester

polyester

2,4m/4,8m

3m/4,8m

MANTEL / KERN

»»minimale breuklast: 50-60kN
»»veilige werklast: 1:5
»»dubbel gevlochten lijn
»»in polyester
»»buitengewoon soepel en sterk
»»de lengte is makkelijk instelbaar
met behulp van de Big Spider
»»de strop is niet verstelbaar

wanneer deze wordt belast, na
het wegnemen van de last kan
deze terug makkelijk worden
aangepast.
»»wordt zonder knoop rond
de stam geplaatst voor de
bevestiging van katrollen,
vangblokken, lijnremankers, enz.

/

ASS1
AFTOPSTROP SHIZLL SPIDERSLING
BIG MET ARBORING 14MM 3,5M

bestellen

LENGTE

ASY19

www.condorsafety.be »

»»dubbel gevlochten lijn
»»in polyester
»»buitengewoon soepel en sterk
»»strop die met behulp van de timmersteek
rond de boomstam wordt geplaatst, voor
de bevestiging van katrollen, vangblokken,
lijnremankers, enz.

136

Afvangmaterieel » Stroppen »

RAN1
RING VOOR RIGGING ANTAL 28X20
»»Ring in aluminium
»»glad
»»geanodiseerd
»»voor specale toepassingen insplitsbaar
in lijnen of stroppen
»»de ring moet strak worden ingesplitst
zodat deze op zijn plaats blijft
»»minimale breuklast: 65kN
»»veilige werklast: 12,8kN

»»Ø binnen: 28mm
»»Ø buiten: 70mm
»»Ø lijn: 20mm
»»dikte: 31mm
»»gewicht: 120g.

RAN2
RING VOOR RIGGING ANTAL 38X28
»»Ring in aluminium
»»glad
»»geanodiseerd
»»voor specale toepassingen insplitsbaar
in lijnen of stroppen
»»de ring moet strak worden ingesplitst
zodat deze op zijn plaats blijft
»»minimale breuklast: 100kn
»»veilige werklast: 20kN

»»Ø binnen: 38mm
»»Ø buiten: 99mm
»»Ø lijn: 28mm
»»dikte: 44mm
»»gewicht: 338g.

HLSATT9
HOLLE LIJN SAMSON TENEX TEC ENKEL GEVLOCHTEN 9MM
GEEL
»»minimale breuklast: 25kN
»»gewicht: 64g/m
»»holle gevlochten lijn
»»in polyester
»»mantel = 12 strengs, gevlochten
»»makkelijk te splitsen
»»voorzien van een “Samanthe” coating,
deze verhoogt de schuurweerstand,

de levensduur, de splitsbaarheid en
vermindert het kinken van de lijn.

HLSAT12
HOLLE LIJN SAMSON TENEX ENKEL GEVLOCHTEN 12MM
BLAUW

per meter

de levensduur, de splitsbaarheid en
vermindert het kinken van de lijn.

per meter
HLSAT16
HOLLE LIJN SAMSON TENEX ENKEL GEVLOCHTEN 16MM ROOD

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»minimale breuklast: 53kN
»»gewicht: 126g/m
»»holle gevlochten lijn
»»in polyester
»»mantel: 12 strengs, gevlochten
»»makkelijk te splitsen
»»voorzien van een “Samanthe” coating,
deze verhoogt de schuurweerstand,

1m

»»minimale breuklast: 70kN
»»gewicht: 195g/m
»»holle gevlochten lijn
»»in polyester
»»mantel: 12 strengs, gevlochten
»»makkelijk te splitsen
»»voorzien van een “Samanthe” coating,
deze verhoogt de schuurweerstand,
de levensduur, de splitsbaarheid en

vermindert het kinken van de lijn.
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»»aan 1 uiteinde wordt de karabijnhaak
bevestigd door middel van een mastworp
om die te blokkeren, om het draaien van de
karabijnhaak te verhinderen en waardoor
die gemakkelijker vervangbaar is
»»gebruik : takel, stabilisatie van takken,
tyrollienne, ...

SFT1
STROP FTC ORVET 130CM
»»Ø: 10mm
»»minimale breuklast: 15kN
»»veilige werklast: 2kN
»»100% polyester holle lijn wat voor een grote
soepelheid zorgt
»»coating in polyuréthaan voor een betere
schuurbestendigheid
»»met 2 ogen

»»Vervaardigd uit holle dyneema lijn
»»minimale breuklast: 4kN
»»voorzien van 1 klein en 1 groot oog
»»bij het inwurgen van de tak kan de
karabiner (bevestigd aan het kleine oog)
vlot door het grote oog van de sling
gehaald worden

ST9
STROP TREEWORLD
»»Multifunctionele strop met 2
oogsplitsen
»»minimale breuklast: 25kN
»»voor de bevestiging van takken,
stamblokken, katrollen,...
»»geen knoopkennis vereist

»»de zachte lijnstructuur biedt een goede
grip op de tak waardoor het risico op
lastverlies geminimaliseerd wordt.

120cm, 180cm

»»snoert voldoende af, ook bij kleine
takken
»»voorkomt slijtage en schade aan
vanglijn.

90cm, 120cm, 150cm

»»minimale breuklast: 50kN
»»breedte: 3,5cm.

www.condorsafety.be »
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BL5T
BANDLUS EINDLOOS 5T

50cm, 100cm

bestellen

ST6
STROP TREEWORLD ZIP-LINE
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REF

bestellen

KHI11

KHI4

PETZL

PETZL

ISC

ISC

TYPE

OXAN

VULCAN

OFFSET

BIG DAN

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

27kN

40kN

40kN

50kN

110 mm

130 mm

110 mm

125 mm

22 mm

28 mm

17 mm

27 mm

215g

285g

193g

335g

VERGRENDELING
KEYLOCK
SLUITING

KHI5

KHD8

KHCT1

KHCT7

MERK

ISC

DMM

CLIMBING
TECHNOLOGY

CLIMBING
TECHNOLOGY

TYPE

SMALL IRON

BOA

D-SHAPE

LARGE

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

TRI-LOCK

70kN

40kN

50kN

50kN

123 mm

123 mm

119 mm

107 mm

28 mm

23 mm

19 mm

19 mm

264g

278g

189g

189g

VERGRENDELING

/

KHP16

MERK

REF

www.condorsafety.be »

KHP17

KEYLOCK
SLUITING

REF

KD3

RKD3

KD6

KD7

KRE3

KRE4

MERK

DMM

DMM

DMM

ROCK EXOTICA

ROCK EXOTICA

TYPE

PINTO RIG

RING voor
PINTO RING
Wanneer een lijn of
bandlus bevestigd
wordt aan beide
flanken van de
katrol DMM Pinto
Rig, dan moet
tussen de flanken
een ring geplaatst
worden.

RIGGER
PULLEY

RIGGER PULLEY
BECKET

OMNI BLOCK
SINGLE

OMNI BLOCK
DOUBLE

40kN

40kN

36kN

36kN

94 mm

94 mm

135 mm

163 mm

176g

176g

260g

411g

95 mm
124g

RIGGING
HUB

MEER INFO:

VRD1
VERANKERINGSRING DMM RIGGING HUB 108
»»Norm: EN795B
»»minimale breuklast: 50kN
»»in aluminium
»»buiten Ø: 108mm
»»binnen Ø: 25mm
»»gewicht: 254g
»»de verankeringsringen van DMM

zijn door de afgeronde kanten zeer
touwvriendelijk en bieden verschillende
bevestigingsmogelijkheden voor
karabijnhaken, lijnen en bandlussen
»»hun toepassingen: krachtenverdeling,
bevestigingspunt voor tyrolienne,
mobiel ankerpunt,...

VRD2
VERANKERINGSRING DMM RIGGING HUB 175
»»Norm: EN795B
»»minimale breuklast: 50kN
»»in aluminium
»»buiten Ø: 175mm
»»binnen Ø: 50mm
»»gewicht: 692g
»»de verankeringsringen van DMM

zijn door de afgeronde kanten zeer
touwvriendelijk en bieden verschillende
bevestigingsmogelijkheden voor
karabijnhaken, lijnen en bandlussen
»»hun toepassingen: krachtenverdeling,
bevestigingspunt voor tyrolienne,
mobiel ankerpunt,...

bestellen

HOOGTE

/

50kN

www.condorsafety.be »

BREUKSTERKTE
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KI3

REF

KI4

KI5

KI6

KP2

KK1

ISC
Double Progress
Capture

PETZL

KONG

Tandem

Twin

13mm

16mm

MERK

ISC

ISC

ISC

TYPE

Single Prussick

Medium Double

Double Rescue

16mm

13mm

10 - 13mm

MAX TOUW

ø

10 - 13mm

simple

double

double

double

(voor verplaatsing
op touw)

double

MBL

70kN

36kN

40kN

40kN

24kN

50kN

VWL
COEF 5

14kN

7,2kN

8kN

8kN

10kN

10kN

g

440

284

658

910

195

490

ARF1

VBF1

VBF2

VBI2

FTC

FTC

FTC

ISC

DMM

DMM
Impact Black
Large
20mm

MODEL

m

REF
MERK
TYPE
MAX TOUW
MBL
VWL
COEF 5

g

m

ø

bestellen
/

VBD1

VBD2

Fiori’s Ring

Mini Eclipse 2

Eclipse 3

Small Forged

40mm

16mm

18mm

16mm

Impact Black
Small
16mm

30kN

100kN

150kN

100kN

200kN

6kN

20kN

30kN

20kN

40kN

60kN

1000

600

1040

1490

1860

3470

TS4
TAKELSET
TOT 450KG
TS4
450KG
»»1 x VLTS12TAKELSET
vanglijn SiriusTOT
Bull Rope
25m 12mm

www.condorsafety.be »

dubbel

»»1 x KI5 katrol ISC
»»1 x VLTS12 vanglijn Sirius Bull Rope 25m
»»1 x KI6 katrol ISC
12mm
»»2 x KHI5 karabijnhaak ISC Small Iron Wizard
»»1 x KI5 katrol ISC
»»1 x SSP1 snelschakel rapide Petzl
»»1 x KI6 katrol ISC
»»1 x LKI2 Lijnklem ISC Large Pip pin
»»2 x KHI5 karabijnhaak ISC Small Iron
Wizard
»»1 x SSP1 snelschakel rapide Petzl
»»1 x LKI2 Lijnklem ISC Large Pip pin

300kN

RRWI1
RIGGING ROPE WRENCH ISC 70
»»Ontwikkeld voor het snel en makkelijk
afbreken van lichte lasten, zoals takken
»»de vanglijn kan makkelijk worden bediend
door de grondman of door de klimmer in
de boomkruin, een afvangbolder is hier
niet meer nodig
»»geschikt voor afvanglijnen tot 13mm
»»aanbevolen voor lasten tot 70kg.

Afvangmaterieel » Lijnremankers »
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RRWI2
RIGGING ROPE WRENCH
ISC 120
»»Ontwikkeld voor het snel en
makkelijk afbreken van lichte lasten,
zoals takken
»»de vanglijn kan makkelijk worden
bediend door de grondman of door
de klimmer in de boomkruin, een
afvangbolder is hier niet meer nodig
»»geschikt voor afvanglijnen tot
13mm
»»aanbevolen voor lasten van 20 tot
120kg
»»de katrol blokkeert in 1 richting en
verhoogt zo de wrijving tijdens het
afvangen
»»als er aan de andere kant van de lijn
wordt getrokken loopt de katrol vrij.

AAK1
AFDAALACHT KONG BIG “8” STAAL

bestellen

afvangwerken.

»»veilige werklast: 10kN
»»Ø lijn: max. 18mm
»»Ø cilinder: 8cm
»»het meest gekende lijnremanker
voor het afvangen van middelzware
gewichten

/

A1
AFVANGANKER PORT A WRAP
»»gewicht: 2,6kg.

www.condorsafety.be »

»»minimale breuklast: 50kN
»»Ø lijn: 9-16mm
»»lengte: 172mm
»»gewicht: 750g
»»vervaardigd in staal
»»met oren, speciaal ontworpen voor
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BOL3
BOLDER TREE RUNNER MET BEVESTIGINGSBAND
»»Voor het afremmen en het
gecontroleerd laten zakken van takken
»»geleverd met 1 bevestigingsband met
ratelsysteem
»»kleine bolder
»»voor vanglijnen tot diam. 16mm
»»Ø cilinder: 60mm
»»4 grote gummiblokken op de
bevestigingsplaat, ter bescherming van

de stam
»»veilige werklast: 5kN.

BOL1
BOLDER FTC MICRO MET BEVESTIGINGSBAND
»»Voor het afremmen en het
gecontroleerd laten zakken van takken
»»in aluminium
»»zeer licht en compact
»»geleverd met 1 bevestigingsband van
9m met ratelsysteem
»»voor vanglijnen tot diam. 12mm
»»4 gummiblokken op de
bevestigingsplaat, ter bescherming van

de stam
»»veilige werklast:
8kN
»» gewicht: 4,7kg.

BHBOL1
BEVESTIGINGSHAAK VOOR BOLDER FTC
»»Bruikbaar met alle bolders van FTC
»»hulpmiddel waardoor 1 persoon snel en
gemakkelijk de bolder rond de stam van
de boom kan bevestigen : door middel
van deze haak hang je reeds de bolder
op de stam waardoor je nadien op een
gemakkelijke manier de spanband van
de bolder rond de stam kan vastmaken
»»inox-haak met een grote opening van
55mm

»»band in polyester
»»lengte: 9m
»»breedte: 25mm.

BOL4
BOLDER ARBPRO MET BEVESTIGINGSBANDEN
»» Ø cilinder: 100mm
»»in roestvrij staal
»»veilige werklast: 8kN.

BOL2
BOLDER DTS 100MM MET BEVESTIGINGSBAND

www.condorsafety.be »
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»»Voor het afremmen en het
gecontroleerd laten zakken van grote
takken
»»geleverd met 2 bevestigingsbanden met
ratelsysteem, 40kN, 9m
»»voor vanglijnen tot diam. 16mm
»»de rubberen blokken aan de achterkant
van de plaat vrijwaren de stam van
beschadiging

»»Voor het afremmen en het
gecontroleerd laten zakken van
middelgrote takken
»»geleverd met 1 bevestigingsband met
ratelsysteem
»»Ø cilinder: 100mm
»» voor vanglijnen tot diam. 19mm
»»de achterplaat is glad en heeft een knik
voor betere aansluiting met de stam

»»veilige werklast: 10kN.
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GRCS

WIN1
WINCH + BOLDER GOOD RIGGING CONTROL
SYSTEM GRCS
»»Het systeem is ontwikkeld door Gregory Good en bestaat uit
een stalen basisplaat, die zeer makkelijk te monteren is, en is
voorzien van rubberen doppen om het cambium van de boom
te beschermen – eenmaal de basisplaat is gemonteerd op de
boomstam, kan men vlot de aluminium afvangbolder of Harken
winch installeren
»»de Harken winch heeft 2 snelheden en is voorzien van een
auto-blokkering – 1 persoon is in staat om lasten te tillen tot
130kN – de toegestane lijndiameter is 12 tot 18mm.
»»veilige werklast: 9kN

WIN2
WINCH + BOLDER ARBPRO LD1
»»de set bestaat uit: basisframe, 15kg,
in staal + Harkin winch, 6,3kg, VWL
8kN, Ø lijnen 12-14mm + bolder,
11kg, Ø14cm, VWL 10kN, Ø lijnen
12-16mm, in verchroomd staal +
lijnkem, minimale breuklast: 49kN + 3
bevestigingsbanden, 40kN, 9m.

WIN3
WINCH + BOLDER SMART RIGGING WINCH

/

»»Bolder met geïntegreerde winch, het
wisselen van bolder en winch is niet
meer nodig, hierdoor is het systeem
compact, tijdsbesparend en wordt de
winch beschermd tijdens het werk
»»voorzien van een Harken winch om de
lijn op spanning te brengen of om de

www.condorsafety.be »
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»»Norm: machinerichtlijn 2006/42/CE
»»op het robuste basisframe kan zowel
een winch als een afvangbolder worden
geplaatst
»»de lijnklem (tot 14mm) laat het toe
om de vanglijn te blokkeren waardoor
intussen winch en bolder kunnen
gewisseld worden

takken en stamstukken naar de juiste
positie te manoeuvreren, de trekkracht
is 1300kg
»»compleet geleverd met
bevestigingsband met ratelsysteem
»»minimale breuklast: 70kN
»»veilige werklast: 7kN.
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MOGELIJKE
AFVANGOPSTELLINGEN

››››››››››››››››››››››
MEER INFO:

CZLK1
ZIPLINE KIT

CAS3
AFVANGSET LICHT BASIS

»»Voor het zijwaarts verplaatsen van relatief lichte takken
vanuit de boomkruin
»»de basislijn boven bevestigen op het gewenste punt
en beneden bij de gewenste landingszone aan een
vast punt vastmaken of het uiteinde beneden door de
grondman laten vasthouden
»»de meest gehanteerde werkvorm is de bevestigsstrop
aan de tak bevestigen en inpikken aan de eigenlijke
speedline om dan de tak af te zagen
»»de tak afzagen en overbrengen met de hand en dan pas
inpikken is ook een mogelijkheid.

»»1 x VLTS12 vanglijn Sirius 50m 12mm
»»3 x KHI4 karabijnhaak ISC
»»1 x KI3 katrol ISC
»»1 x ASC1.16 aftopstrop Courant Yagan 14mm 3 m
»»1 x BOL3 lijnrembolder
»»3 x BL5T bandlus 150cm
»»1 x LTSB12 materiaaltas.

»»1 x VLC12 vanglijn Courant 60m 12mm
»»2 x KHI4 karabijnhaak ISC Big Dan
»»1 x KI3 katrol ISC
»»1 x VBF1 vangblok FTC Mini Eclipse 2
»»1 x AST15.9 aftopstrop Teufelberger tREX 15,9mm 3m
»»1 x ASC1.16 aftopstrop Courant Yagan 3m
»»1 x BOL1 lijnrembolder FTC micro
»»1 x bevestigingshaak bolder FTC
»»2 x BL5T bandlus 150cm
»»1 x LTSB12 materiaaltas.

»»1 x VLC16 vanglijn Courant 60m 16mm
»»2 x KHI4 karabijnhaak ISC
»»1 x VBD1 afvangblok DMM small
»»1 x VBF1 vangblok FTC Mini Eclipse2
»»1 x AST19 aftopstrop Teufelberger tREX 500cm
»»1 x ASC1.16 aftopstrop Courant Yagan 3m
»»1 x BOL2 lijnrembolder DTS
»»2 x BL5T bandlus 150cm
»»1 x LTSB13 materiaaltas.

/

CAS7
AFVANGSET ZWAAR

www.condorsafety.be »

CAS6
AFVANGSET LICHT COMFORT
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VERZORGING
›››››››››››››››››››››
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KLUITVERANKERING DUCK BILL

Verzorging » Kluitverankering »

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
Klop de ankers met bhv de inslagstang, in een
driehoekpatroon, in de bodem van het plantgat tot enkel
nog de D-ringen zichtbaar zijn.

anker 2

anker 1

anker 3

Steek de spanriem door de D-ring van elk anker en daarna
terug in de spangesp. Span de spanriem aan. Span terug
bij indien nodig.

KVD2
KLUITVERANKERING DUCKBILL TYPE 2

»»geschikt tot een stamdiameter van 11cm of een omtrek tot
35cm.

KVD1
KLUITVERANKERING
DUCKBILL TYPE 1

KVD3
KLUITVERANKERING DUCKBILL TYPE 3

www.condorsafety.be »
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»»Kluitverankeringskit bestaande
uit 3 grondankers met stalen lus
en 1 spanband met ratel
»»de meest aangewezen oplossing
voor het verplanten van semivolwassen bomen
»»de verankering is niet zichtbaar
»»een installatietijd van ongeveer
10 minuten
»»geschikt tot een stamdiameter
van 6cm of een omtrek tot 20cm.

ISD1
INSLAGSTANG
DUCKBILL DS40,
TYPE 1

»»Metalen stang om
de ankers van de
kluitverankering type 1
in de grond te slaan
»»diameter: 9,7mm
»»lengte: 60cm.

ISD2
INSLAGSTANG
DUCKBILL DS68,
TYPE 2

»»Metalen stang om
de ankers van de
kluitverankering type 2
in de grond te slaan
»»diameter: 12,7mm
»»lengte: 90cm.

»»geschikt tot een stamdiameter van 24cm of een omtrek tot
75cm.

KVD4
KLUITVERANKERING DUCKBILL TYPE 4

»»geschikt tot een stamdiameter van 40cm of een omtrek tot
125cm.

ISD3
INSLAGSTANG
DUCKBILL
DS68HD, TYPE 3
»»Metalen stang om
de ankers van de
kluitverankering type 3
in de grond te slaan
»»diameter: 19mm
»»lengte: 120cm.

ISD4
INSLAGSTANG
DUCKBILL DS88,
TYPE 4
»»Metalen stang om
de ankers van de
kluitverankering type 4
in de grond te slaan
»»diameter: 19mm
»»lengte: 120cm.

KLUITVERANKERING
NATURAL PLASTICS

››››››››››››››››››››››››››››››››
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
VAN DE BIOLOGISCHE AFBREEKBARE
ONDERGRONDSE BOOMVERANKERING

4

5

6

7

8

»»Gepatenteerd anker
in Bioplastic, voor het
duurzaam ondergronds
verankeren van bomen
»»lengte van klein model: 8cm.

ANP2
ANKER GROOT VR
KLUITVERANKERING
NATURAL PLASTICS

»»Gepatenteerd anker in
Bioplastic, voor het duurzaam
ondergronds verankeren van
bomen
»»lengte van groot model: 12cm.

»»Rijg het touw door het oog
van de keeper. Het touw
heeft ongeveer de lengte van
de drijver +kluit

»»Bevestig de keeper met
touw op de drijver

»»De drijver met de keeper en
touw in het voorgeslagen
gat slaan. Sla circa 60 cm
onder de kluit of tot in de
vaste grond. Hierna de
drijver , de metalen pen, uit
de keeper trekken. Trek aan
het touw zodat de keeper
kantelt . Doe dit 4 keer.
»»Knoop
bovenop de
kluit een ring
van touw , hou
iets ruimte om
de stam heen.

ISNP1
INSLAGSTANG VR
KLUITVERANKERING
NATURAL PLASTICS

»»Kan zowel gebruikt worden
voor het plaatsen van de
kleine en grote ankers
»»de inslagstang wordt eerst
gebruikt om voor te slaan,
daarna worden de keepers
geplaatst.

»»Knoop de touwen van de
keepers d.m.v. een lus en
knoop aan de ring die op de
kluit ligt vast. 3 keer los-vast
bevestigen, bij de vierde alle
touwen strak aansnoeren.
»»De knoop is
een lus die
onder het
touw op de
kluit word
gehaald

LNP1
LIJN VR
KLUITVERANKERING
NATURAL PLASTICS
NATUROPE

»»Lijn ontwikkeld uit
biologische polymeren
»»kwaliteit, sterkte en gebruik
is vergelijkbaar met
polipropyleen en nylon,
in tegenstelling tot deze
kunststoffen is de lijn geheel
composteerbaar en bevat
geen negatieve stoffen voor
het milieu
»»dient om de Natural Platics
ankers met elkaar en de
kluit te verbinden
»»lengte: 50m.

bestellen

3

»»Sla met de voorslagpen 4
gaten in het plantgat voor

ANP1
ANKER KLEIN VR
KLUITVERANKERING
NATURAL PLASTICS

/

2

»»Plaats boom in plantgat

9

»»Zo ziet het
eindresultaat
uit. Het
boomgat
kan worden
aangevuld.

www.condorsafety.be »
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KLUITVERANKERING ARBOFIX
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OM HET KANTELEN VAN DE BOOM TE VERHINDEREN

35, 40, 50, 60, 65
KVA1
KLUITVERANKERING
ARBOFIX

»»Het arboFix plantsysteem is ahw een
ijzeren penwortel
»»werd ontwikkeld in samenwerking
met één van de grootste
boomkwekerijen in Europa
»»het snelste plantsysteem momenteel
op de markt (Test LLFG 02.11.2007)
»»er ontstaat geen druk op de
wortelkluit
»» beschikbaar in 5 groottes
»»AF35 (stamomtrek 14-18cm)
»»AF40 (stamomtrek 18/20cm)
»»AF50 (stamomtrek 20 tot 30cm)
»»AF60 (stamomtrek 30/35cm)
»»AF65 (stamomtrek 35-45cm).

»»arboFix bestaat
uit 2 delen: een
dubbele vork en een
stopplaat

Het planten
van een boom
met een
kleine kluit.

Het planten van
een boom met een
grote kluit.

1. Voor het planten van een rij bomen,
bepaal eerst de plantpositie
2. Maak met een plantstang een gat in het
midden van het plantgat
3. Positioneer de arboFix in de boomkluit
mbv een hamer
4. Til de boomkluit op met een kluithaak,
zet de boom recht en steek hem in het
plantgat. Vul het plantgat en geef water.

1. Hef of rol via de helling de
boomkluit in het plantgat.
2. Graaf een lang gat met een hak.
Breedte en diepte zijn iets groter
dan de arboFix.
3. Positioneer de arboFix in de
boomkluit mbv een hamer
4. Zet de boom recht.
5. Vul het plantgat met substraat
en water.

penetratiediepte in de wortelkluit
geen beschadiging van de wortels

»»monteer de stopplaat

stopplaat

www.condorsafety.be »
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»»blokkeer de stopplaat

GRA1
GIETRAND ARBOGREENWELL

penetratiediepte in het plantgat

S, L

»»Voorkomt dat water wegvloeit en wordt verspild
»»bevordert de ontwikkeling van diepere wortels en
sterkere planten
»»voorkomt beschadiging door grasmaaiers en
bosmaaiers
»»ook ideaal voor bomen op hellingen
»»UV-bestendig
»»gemakkelijk te installeren en te hergebruiken
»»vervaardigd uit gerecycleerd plastiek
»»beschikbaar in 2 formaten: 1 delig ø 49cm 25L en 3
delig (delen ritsen in elkaar) ø 67cm 55L.

arbofix 2.0 - the taproot
of iron. The invisible
revolution of securing
trees.

plant
p l a n t - s e c u r i n g

[ awarded ]

watering

fastest
Assembly of
all Systems.

Heat, dryness, thirst:
the worldwide proven
well.

G i e ß r a n d

[ used worldwide ]

secure

The brand with future.

tree cabling system

[ world´s leading ]

The only real dynamic system:
with shock absorber.
innovation...
2 to
...Simply at us:
the only tangle
free rope oft the
anti
abrasionworld. For 2 to and 4 to
hose

shock
absorbers

UV proof-coded discs

Genial and easy,
crosswisecompatibility

special gliding tapes
expansion inserts

4 to

www.arboa.com

8 to
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VSB2T.20
VERANKERINGSSET COMPLEET BOA 2T 14MM - 20M
»»Complete set (geschikt voor 3 kroonverankeringen) bestaande uit: 20m verankeringslijn, 6
spreiders (100cm), 5m beschermhuls tegen schuren, 3 jaarkentekens, 3 energieabsorbers
en 1 rolletje tape.

VSB2T.100
VERANKERINGSSET COMPLEET BOA 2T 15MM - 100M
»»Complete set (geschikt voor 15 kroonverankeringen) bestaande uit: 100m verankeringslijn,
30 spreiders (100cm), 25m beschermhuls tegen schuren, 15 jaarkentekens, 12
energieabsorbers en 2 rolletjes tape.

VSB4T.50
VERANKERINGSSET COMPLEET BOA 4T 24MM - 50M

www.condorsafety.be »
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»»Complete set (geschikt voor 5 kroonverankeringen) bestaande uit: 50m verankeringslijn,
10 spreiders (100cm), 12,5m beschermhuls tegen schuren, 5 jaarkentekens, 5
energieabsorbers en 1 rolletje tape.

VSB8T.50
VERANKERINGSSET COMPLEET BOA 8T 30MM - 50M
»»Complete set (geschikt voor 5 kroonverankeringen) bestaande uit: 50m verankeringslijn,
10 spreiders (100cm), 12,5m beschermhuls tegen schuren, 5 jaarkentekens, 6
energieabsorbers en 2 rolletjes tape.

VLB2T.100
VERANKERINGSLIJN BOA 2T 15MM - 100M
»»Gevlochten, holle lijn voor
kroonverankering
»»in polypropyleen
»»met en zonder absorber inzetbaar
»»makkelijk te installeren zonder
gereedschap
»»kan zowel ingezet worden als

dynamische kroonverankering
(takbasis tot 40cm) of als statische
kroonverankering met dragende functie
(takbasis tot 30cm)
»»levensduur: 12 jaar
»»kinkvrij bij het ontrollen.

VLB4T.50
VERANKERINGSLIJN BOA 4T 25MM - 50M
»»Gevlochten, holle lijn voor
kroonverankering
»»in polypropyleen
»»met en zonder absorber inzetbaar
»»makkelijk te installeren zonder
gereedschap
»»kan zowel ingezet worden als

dynamische kroonverankering
(takbasis tot 60cm) of als statische
kroonverankering met dragende functie
(takbasis tot 40cm)
»»levensduur: 12 jaar
»»kinkvrij bij het ontrollen.
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VLB8T.50
VERANKERINGSLIJN BOA 8T 30MM - 50M
dynamische kroonverankering
(takbasis van 60-80cm) of als statische
kroonverankering met dragende functie
(takbasis van 40-60cm)
»»levensduur: 12 jaar
»»kinkvrij bij het ontrollen.

EAB1
ENERGIEABSORBER
BOA 2T & 4T

EAB2
ENERGIEABSORBER
BOA 8T

»»Lengte: 39cm
»»diameter: 38mm.

»»Lengte: 39cm
»»diameter: 45mm.

SB1
SPREIDER BOA

BHB1
BESCHERMHULS BOA
25M
»»Beschermhuls om
de verankeringslijn te
beschermen tegen slijtage
en het cambium van de
boom niet te beschadigen.

JKB1
JAARKENTEKEN BOA

TB1
TAPE BOA 5M

»»Kleurvast, in te bouwen in
de kroonverankering om zo
het jaar van installatie te
bepalen.

www.condorsafety.be »
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»»Spreider om de druk op
het cambium te verdelen,
lengte: 100cm.
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»»Gevlochten, holle lijn voor
kroonverankering
»»in polypropyleen
»»met en zonder absorber inzetbaar
»»makkelijk te installeren zonder
gereedschap
»»kan zowel ingezet worden als
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HANDIGE INSTALLATIETIPS
BOA LIJN:

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››
MAKKELIJK TE SPLITSEN ZONDER BRANDER OF
SPLITSNAALD.

a. Berekening van de touwlengte:

1

2

Afstand

Nodige touwlengte
Afstand + 4m (geschatte nodige hoeveelheid voor installatie)

Steek het
gekleurde
jaarkenteken op
de lijn.

3

b. Insteekpositie van de spreider:

4

Insteekpositie van de spreider is
ongeveer 1,2m

c.Lengte van de beschermhuls: omtrek van de tak
d.Afstand van een veilige snelsplits

Energieabsorber

15 cm

>30 cm

d/2

bestellen
/
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Schuif op deze plaats
de spreider in de lijn.

Schuif de
beschermhuls
over de lijn en de
spreider

5

Voor een dynamische verankering:
Druk de lijn samen en steek
met een roterende beweging de
energieabsorber in de holle lijn.

6

Doe de lijn rond de tak. Steek het
met tape omwikkelde lijnuiteinde in
de holle lijn. En dit op tenminste ½
takdiameter verwijderd van de tak.

7

Kom daarna 30 cm verder uit de lijn,
maak een lus en steek het uiteinde
terug in de lijn.
Doe vervolgens hetzelfde aan het
andere uiteinde.

d

e.Plaats van de energieabsorber: willekeurig in het vrije gedeelte
van de verankeringslijn.

Druk het touw
samen op 120cm
van het uiteinde.

Ondersteunende verankering:

Ondersteunende verankering: Het is
niet altijd mogelijk om de boomkruin zo
te gaan verankeringen opdat niets zal
breken. In dit geval is het noodzakelijk, dat
bij een takbreuk, niets op de grond kan
vallen. Systemen om vallende takken op te
vangen zijn niet echt praktisch in bomen
omdat er niet altijd een ankerpunt is die kan
weerstaan aan de kracht die ontstaat door
de valfactor van de tak. Daarom wordt de
ondersteunende verankering in een verticale
positie geïnstalleerd. Hiervoor kunnen alle
Boa systemen, zonder energieabsorber,
worden gebruikt.

tot 40 cm

2T

40 - 60 cm

4T

60 - 80 cm

OMTREK
TAKBASIS

8T
voor statische verankering verdubbel je
het draagvermogen loads

Minimale draagvermogen

tot 30 cm

2T

30 - 40 cm

4T

40 - 60 cm

8T

60 - 80 cm

16 T (installeer 2x8 T indien mogelijk)
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Aanbevolen draagvermogen

De Boa statische “krinkelvrije” verankeringslijn
( 2T en 4T zijn krinkelvrij) wordt meestal
horizontaal en relatief vast tussen de te
verankeren boomdelen geplaatst (geen
doorhang = constante ondersteuning).
Bevestigingsmogelijkheden:
Met energieabsorber (= dynamische
kroonverankering) of zonder energieabsorber (=
statische kroonverankering). De verankeringslijn
wordt rechtstreeks rond de boomdelen
gesplitst. De energieabsorber wordt aangebracht
vooraleer de 2de bevestiging voltooid is. Het is
ten stelligste aangeraden om een spreader en
een beschermhuls aan te brengen.
Boomdynamiek:
Met de energieabsorber wordt de natuurlijke
boombeweging beperkt gedempt. De boomdelen
bewegen maar worden steeds ondersteund door
de dynamische verankering, met als gevolg een
matige prikkeling van het reactiehout. Zonder
energieabsorber is er geen
natuurlijke boombeweging. Dit resulteert in het
“staalkabeleffect”, geen prikkeling tot aanmaak
reactiehout.
Visuele inspectie:
jaarkenteken, gekleurd tot in de massa.
Vereiste minimummateriaal:
touwschaar of- mes en tape.
Maximale gebruiksduur: 12 jaar
Materiaalsoort: polypropyleen

bestellen

bij een
scheur in een
V-vormige
stam

Statische verankering: Wanneer V-vormige
codominante stammen met ingroeiende
schors scheuren vertonen, moet beweging
ervan volledig vermeden worden. De
beweging kan gestopt worden door een
statische verankering te monteren. In dit
geval mogen geen energieabsorber worden
gebruikt. Bij een statische verankering
moet de breuksterkte van de lijnen
worden verdubbeld tov een dynamische
verankering. In dit geval is de 4T en 8T
lijn zonder schockabsorbers het meest
aangewezen.

OMTREK
TAKBASIS

155
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Dynamische verankering:

www.condorsafety.be »
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Dynamische verankering: Voor de
natuurlijk groei van de boom is het
belangrijk dat de boomkruin vrij kan
bewegen en niet star is verankerd.
Dynamische kroonverankering voorkomt
extreme beweging, de dynamische
kroonverankeringslijn werkt hier als een
soort rem. De energieabsorber is zeer
interessant omdat deze de beweging van
de boomkruin ook mogelijk maakt bij een
zwakke wind. In dit geval zijn de 2T en
4T sets met shockabsorbers het meest
aangewezen.
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VLG4
VERANKERINGSLIJN GEFA 4T 16MM
»»Gevlochten lijn voor kroonverankering
»»in polyester
»»5% ingebouwde rek, bijgevolg is de
inbouw van bijkomende materialen voor
rek en absorptie overbodig

25m, 50m, 100m

»»gemakkelijk te installeren
»»witte markeringsstreng wordt zichtbaar
als 80% van de breuksterkte is bereikt.

VLG10
VERANKERINGSLIJN GEFA 10T 30MM
»»Gevlochten lijn voor kroonverankering
»»in polyester
»»5% ingebouwde rek, bijgevolg is de
inbouw van bijkomende materialen voor

25m, 50m

rek en absorptie overbodig
»»gemakkelijk te installeren
»»witte markeringsstreng breekt als 80%
van de breuksterkte is bereikt.

TAPE
TAPE
»»Sterke tape om de Gefa verankeringslijn
aan de splitsnaald te bevestigen.

SN1
SPLITSNAALD VOOR KROONVERANKERING TYPE 1
»»Naald voor het splitsen van de Gefa
verankeringslijn

»»de lijn wordt bevestigd aan de naald
met tape.

SNY1
SPLITSNAALD YALE MET KLEMCONSTRUCTIE
»»Splitsnaald voor lijnen tot 16mm
»»lengte naald: 50cm
»»Ø naald: 8mm

»»dankzij de speciale klemconstructie is
deze naald zeer handig bij het insplitsen
van kroonverankeringslijn.

»»Zakmes met houten handvat
»»lemmetlengte: 8,5cm
»»totale lengte, geopend: 19,5cm
»»lemmet in koolstofstaal, makkelijk te
slijpen, zeer scherp en toch sterk

»»Virobloc-vergrendeling: een ring
kan rond het scharnierpunt worden
gedraaid en blokkeert het lemmet
»»gewicht: 45g.

www.condorsafety.be »
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MO8
MES OPINEL N° 8

WSO1
WETSTEEN OPINEL 10CM
»»Gewonnen in Lombardije, Italië
»»combineert de elementen carbonaat en
kwarts in de juiste verhouding, hierdoor

slijpt de wetsteen zeer fijn
»»te gebruiken met water.

GEFA TREE TOP STABILISATION SYSTEMS

Hollow ropes

Strap belts

Installation guide

made in germany | even better initial breaking forces | new braiding | better handling | better splice
ability | various expansion options | innovative identification thread for early detection | special protective
hose GEFAprotect® | hollow ropes from 2 t to 20 t breaking strength | year tracer on coil | and more ...

GEFA Produkte® Fabritz GmbH • Elbestraße 12 • 47800 Krefeld • Fon: 0 21 51 / 49 47 49 • Fax: 0 21 51 / 49 47 50 • eMail: info@gefafabritz.de • www.gefafabritz.de
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BHG6
BESCHERMHULS GEFA, BREEDTE 60MM
»»Wordt gebruikt wanneer de
verankeringslijn direct om de stam
wordt gesplitst

1m, 50m

»»dit beschermt de lijn tegen doorschuren
en ingroeien.

1m, 20m
BHG7
BESCHERMHULS GEFAPROTECT, BREEDTE 50MM

»»Wordt gebruikt wanneer de
verankeringslijn direct om de stam
wordt gesplitst
»»dit beschermt de lijn tegen doorschuren
en ingroeien

»»1 zijde van de beschermhuls is harder
en dikker waardoor de druk op het
cambium wordt verdeeld.

1m, 15m
BHG8
BESCHERMHULS GEFAPROTECT, BREEDTE 100MM

»»Wordt gebruikt wanneer de
verankeringslijn direct om de stam
wordt gesplitst
»»dit beschermt de lijn tegen doorschuren
en ingroeien

»»1 zijde van de beschermhuls is harder
en dikker waardoor de druk op het
cambium wordt verdeeld.

JKG1
JAARKENTEKEN GEFA, 5M
»»Kleurvast, in te bouwen in de
kroonverankering om zo het jaar van
installatie te bepalen.

SB4T
STAMBESCHERMER 4T

www.condorsafety.be »
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»»De verankeringslijn wordt door de
lussen gesplitst
»»door het gebruik van een
stambeschermer wordt de
drukverdeling op de stam beter

De Gefa semi-dynamische verankeringslijn (5% rek
(groene streng) wordt meestal horizontaal en relatief
los tussen de te verankeren boomdelen geplaatst
(richtwaarde doorhang = 10cm/lm).
Bevestigingsmogelijkheden:
1) De lussen van de stambeschermers worden in de
verankeringslijn ingesplitst.
2) De verankeringslijn wordt rechtstreeks rond de stam
gesplitst. Bij deze methode is het meestal aangeraden
om een beschermhuls aan te brengen.
Boomdynamiek:
De natuurlijke boombeweging wordt behouden. De
boomdelen bewegen vrij en bij bereik van maximale
amplitude (=bewegingsvrijheid) absorbeert de rek van het

75cm, 100cm, 125cm, 150cm,
175cm, 200cm

»»het cambium wordt niet beschadigd
en de verankeringslijn is minder
onderhevig aan slijtage
»»breedte: 50cm.

touw de verdere optredende krachten, met als gevolg een
sterke prikkeling tot aanmaak reactiehout.
Visuele inspectie:
Jaarkenteken.
Breukindicatiestreng (witte streng) breekt wanneer
80% van de breuksterkte van de lijn is overtreden en de
verankering dient vervangen te worden.
Vereiste minimummateriaal: touwschaar of mes,
splitsnaald (eventueel), tape en touwrugzak.
Maximale gebruiksduur: 8 jaar.
Materiaalsoort: polyester.

Verschillende studies hebben uitgewezen dat het onmiddellijk behandelen
van verkeersschade aan bomen, met licht- en waterdoorlatende folie, een
positief effect heeft op de boom. In een verse wonde zijn er bijna altijd
delende cellen terug te vinden. Wanneer de boomwonde binnen een paar
dagen wordt omwikkeld met licht- en waterdoorlatende folie, zijn de cellen
beschermd en kunnen ze zich verder delen (callus). Op die manier groeit er
niet alleen nieuw cellenweefsel aan de rand van de wonde maar ook in het
midden.
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Wonde in het begin van de test.

ATG1
ARBOTAPE GEFA
»»Biologisch afbreekbare folie voor het
behandelen van boomwonden door
verkeersschade
»»afmeting: 50m x 50cm x 80µm.
Na 16 weken is reeds zichtbaar dat de eerste callus wordt gevormd.

Na 10 maanden is er een duidelijke callusvorming.

bestellen

BTG1
BIO FIX TAPE GEFA

De Arbortape is bio-afbreekbaar en begint, afhankelijk van het weer en de
locatie, na 1 jaar te composteren.

www.condorsafety.be »
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»»Biologisch afbreekbare kleefband om
de Gefa Arbotape te fixeren
»»breedte: 50mm
»»lengte: 66m.
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JU1
JUTE BESCHERMBAND 50CM X
100M
»»Bescherming om schorsbrand te
voorkomen
»»100g/m².

JU2
JUTE BESCHERMBAND 15CM
X 25M
»»Bescherming om schorsbrand te
voorkomen.

VLDR
VLASDRAAD ± 500G

NAJU
NAALD VOOR JUTEDRAAD

Het berekenen van de nodige lengte voor de jute kan met volgende formule
BENODIGDE LENGTE

= aantal omwikkelingen x stamomtrek + start-stopomwikkelingslengte
=
stamhoogte x overlap
bv. 10m

1/2 rolhoogte

=

vb.: 1 omwikkeling met een
rolhoogte van 0,50m = 0,25m
rekenvoorbeeld: 10m : 0,25m = 40 omwikkelingen

=

stamdiameter x 3 (dit is de schatting)

bestellen

rekenvoorbeeld: 0,5m x 3= 1,5m
start-stop-omwikkelingen x stamomtrek

/

=

www.condorsafety.be »

3 extra omwikkelingen voor de start en de stop (3 X 2 = 6)
rekenvoorbeeld: 6 wikkelingen x 1,5m = 9m

BENODIGDE LENGTE

= 40 omwikkelingen x 1,5m + 9m = 69m

Opmerkingen:
»»De verkregen waarde is
een schatting.
»»De omwikkelingsprocedure
start van bovenaf.
»»Het is aangeraden
de juteband om de 3
omwikkelingen met
minimum één steek per
0,75 m stamomtrek,
met vlasdraad, vast te
leggen.

BEHEERSING
PAARDEKASTANJEMINEERMOT

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Wegvangen van mannetjes met feromoonvallen
»»Feromoondispenser bovenin feromoonval aanbrengen (met
handschoenen aan)
»»Pot vullen met zeepwater
»»Feromoonval aanbrengen in onderste deel van de kruin
»»Minimale afstand tussen 2 feromoonvallen ongeveer 8 tot
12 meter
»»Indien nodig de pot leegmaken en zeepwater verversen
Wegvangen van vrouwtjes met lijmbanden
»»Banden met lijm aanbrengen onder de eerste takaanzet
»»Steeds 2 lijmbanden onder elkaar aanbrengen
»»Inspecteer de lijmbanden regelmatig en vervang indien
nodig

»»Lijm op banden is speciaal ontwikkeld : vangt wel de
schadelijke mineermotjes, maar laat grotere nuttige
roofinsecten ongemoeid !!
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Plaagbeheersing in 3 tot 4 stappen :
1) verwijderen afgevallen bladeren (met daarin de poppen)
tegen uiterlijk eind december
2) Breng vóór de bloei van de paardekastanje bomen
feromoonvallen + lijmbanden aan : dat is zowat de 2e tot
3e week van april (ten laatste 20 april) !!
3) Vervang eind juni de feromoondispenser, evenals de
lijmbanden
4) Opnieuw eind augustus de feromoondispenser vervangen,
evenals de lijmbanden

VAL1
VAL VOOR FEROMONEN
»»Doorzichtige beker waarin een
feromoon wordt geplaatst en
die met 500ml water + enkele
druppels afwasmiddel wordt
gevuld, voor het bestrijden van
de paardekastanjemineermot

of de inventarisatie van de
eikenprocessierups.

»»Deze kleefband wordt geplaatst op
de stam voor het beheersen van de
paardekastanjemineermot.

/

LB100
LIJMBANDROL 100M

Deze band laat men vervolgens de ganse
zomer rond de boomstam hangen. De
feromoon dispenser vervolgens om de 6
weken vervangen in de vangbekers. Vanaf
half oktober haalt men alles terug uit
bomen en ruimt men afgevallen blad op.

www.condorsafety.be »

»»Ten laatste tegen 10 april de vangbekers
ophangen met het feromoon erin.
Hiermee wordt de beginpopulatie van
de 1e generatie mineermotten beheerst.
Gelijktijdig brengt men ook een lijmband
aan rond de stam van paardekastanje.

bestellen

FERKAS
FEROMOON VOOR KASTANJEMINEERMOT
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EIKENPROCESSIERUPS
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›››››››››››››››››››››››››››
»»De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, de
Thaumetopoea processionea. Deze vlinder legt op het einde
van de zomer eitjes in de toppen van eikenbomen. Van half
april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes. De jonge
rupsen zijn oranjekleurig en hebben lange haren, die nog
niet netelend zijn. Na een drietal vervellingen worden ze
grijs met een donkere band op de rug en ontstaan de eerste
brandharen. Dit is van half mei tot juni. In juli verpoppen de
rupsen zich en in augustus ontpoppen zij zich tot vlinders
die op hun beurt weer eitjes gaan leggen.
De brandharen kunnen zeer lang actief blijven, zelfs na de
dood van de rupsen.
De eikenprocessierupsen leven in groepen bijeen en
maken op de stammen of dikkere takken grote nesten:
een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met brandharen
en uitwerpselen. Zij voeden zich ’s nachts. Zij verplaatsen
zich in lange rijen (vandaar processie) naar hun voedsel, de
eikenbladeren. Zij kunnen een hele boom kaalvreten.
In België komen zij hoofdzakelijk voor in de provincies
Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Problemen doen
zich voor vanaf half mei (door de rupsen) tot in september
(door lege nesten vol brandharen).

De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot eind
juni op de rupsen. De haren blijven ook na het vertrek van
de rupsen in de nesten, die aan de stammen en dikke
takken hangen, aanwezig. Na jaren kunnen deze nesten bij
aanraking nog overlast veroorzaken.
Ook dieren, met name honden, kunnen last hebben van de
brandharen van de rups.

Toxiteit
De brandharen op de rug van de rupsen lopen uit op een
punt en bevatten weerhaakjes. Zij komen gemakkelijk los
bij aanraking of worden meegevoerd door de wind, zodat
ook wandelaars en fietsers kunnen worden getroffen. De
haartjes zijn slechts 0,2 tot 0,3 millimeter lang, maar elke
rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van.
Door hun speciale vorm blijven de haartjes gemakkelijk
in de weefsels hangen en kunnen de huid, de ogen en de
luchtwegen binnendringen. Hier veroorzaken zij huiduitslag
(urticariële reactie of netelroos), zwellingen, rode ogen en
jeuk door vrijkomen van histamine (een stof die normaal
vrijkomt bij allergische reacties).

Beheersing

1
»»Inventarisatie door ophangen van feromonen in
bekervallen tervoorbereiding van verdere acties
het volgende jaar

www.condorsafety.be »
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bestellen

2
»»Wanneer er nesten worden waargenomen is het
aanbevolen om deze zo snel mogelijk door een
gespecialiseerd bedrijf te laten verwijderen om zo
het risisco op irritatie te beperken.

3
»»Oude nesten, die aan de boom blijven hangen
na het uitvliegen van de vlinders, verwijderen
aangezien ze ook huidirritaties kunnen
veroorzaken
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WWO3M5.WI
WEGWERPOVERALL 3M 4515 WIT
»»Norm: EN 13034 type 6, EN 13982-1
type 5, EN 1073-2:2002
»»vervaardigd uit een ademend materiaal
en is uitstekend geschikt voor tal van
toepassingen, vooral bij het werken met
gevaarlijke stoffen
»»CE-type 5 & 6 voor gevaarlijke stoffen
en spatten
»»tweerichtingsrits voor extra comfort

»»elastiek aan kap, manchetten, enkels en
middel voor een comfortabele pasvorm
»»ademend materiaal.

MA3M1
MOTORAANGEDREVEN ADEMHALINGSSYSTEEM 3M
VERSAFLOW TR-315E+
»»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
»»deze starterskit bevat: TR-302E+
motorunit, P-filter, voorfilter Turbo unit,
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S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

deeltjesfilter, pre-filter, 2 vonkenvangers,
standaard riem, hoge capaciteit batterij,
batterijlaadstation en ademhalingslang
met verstelbare lengte
»»keuze uit 2 luchtstroomsterktes: 185l/
mn en 205l/mn.

HK3M1
HOOFDKAP 3M S-655 PREMIUM
»»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
»»vervangbare kappen beschikbaar (S605).

7, 8, 9, 10, 11
HSWG2.12
HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-318 AQUA - POLYBAG / 12
PAAR

/

FEREIK
FEROMOON VOOR EIKENPROCESSIERUPS

bestellen

»»de dubbele latexcoating is zeer
flexibel, om een uitstekend niveau van
gevoeligheid en flexibiliteit te behouden.

www.condorsafety.be »

»»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
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MB-1
MEETBAND LOS 1,5M
»»Meetband voor het meten van de omtrek en van de diameter van een stam.

MB-5
MEETBAND IN TROMMEL 5M
»»Meetband voor het meten van de omtrek en van de diameter van een stam.

SM1
SCHUIFMAAT NESTLE

60cm, 80cm, 100cm

»»Voor het meten van de stamdiameter
»»in aluminium
»»geijkt.

MB-25
MEETBAND SPENCER 25M
»»Meetband voor het makkelijk opmeten
van stamlengtes
»»met bevestiging voor aan het
gereedschapsgordel

»»voorzien van inklapbare haak voor aan
het stamuiteinde
»»robuuste metalen uitvoering.

HMN1
HOOGTEMETER NIKON FORESTRY PRO

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Een lasergerichte hoogtemeter onder
andere geschikt voor het opmeten van
boomhoogtes
»»de hoogte kan direct in meters worden
afgelezen
»»een meetbereik van 10-500 meter en
werkt dmv een driepuntsmeetfunctie
»»de resultaten worden zowel op interne

als op externe lcd-panelen weergegeven
»»waterdicht tot op 1 meter gedurende 10
minuten, maar niet bedoeld voor gebruik
onder water
»»compleet geleverd met opbergtasje en
CR2 batterij
»»130x69x45mm
»»655g.

HMS
HOOGTEMETER SUUNTO PM-5/1520
»»Om op een snelle manier de juiste
hoogte van een boom bepalen
»»wanneer men zich op 15m of 20m
van de boom bevindt, wordt de
hoogte onmiddellijk op het apparaat
weergegeven
»»bevindt men zich op 30m of 40m van
de boom, moet je het weergegeven

getal vermenigvuldigen met 2
»»leesnauwkeurigheid van 0,25m
dankzij de in vloeistof gestabiliseerde
afleesschaal die nauwkeurig kan
worden afgeregeld
»»je kan ook de hoek van de boom
berekenen aan de hand van een
berekeningstabel op de rugzijde.
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LIEN VLAMINCKX
BERGEN BOOMVERZORGING

PM1
PENETROMETER AGRETO

ONDERDELEN
PPMA1
PUNT 13MM VOOR
PENETROMETER AGRETO

PPMA2
PUNT 19MM VOOR
PENETROMETER
AGRETO

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Vervaardigd in roestvrij staal
»»meet de mechanische weerstand in de grond en levert een objectieve
meetwaarde voor elk type grond
»»meting van de hydraulische druk zonder gebruik te maken van elektronica
of batterijen
»»meetschaal duidt de diepte van de compacte grondlaag aan
»»meetbereik van 0 tot 70 cm en 0 tot 25 bar (350 psi)
»»met twee meetpunten voor lichte en zware gronden
»»handvat in versterkte kunststof.
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H1
DIAGNOSE-HAMER
»»Een diagnose-hamer om rotte of holle
delen in stam of tak te traceren

»»2 verschillende soorten kunststof .

ABS
AANWASBOOR HAGLÖF 40CM
»»Zeer goed snijdende aanwasboor voor
het nemen van een houtstaal of een
groeimeting
»»de boor is met Teflon gecoat, dit voorkomt
wrijvingsweerstand bij het nemen van het
staal en vermijdt het kleven van hars en

boomsappen
»»de kern heeft een diameter van 5,15mm
»»boor en lepel zijn als onderdeel los
verkrijgbaar.

BS1
BOOMSONDEERSTAAF 50CM
»»Een RVS staaf met scherpe punt om de
diepte van rotte of holle delen in tak of
stam te bepalen

»» lengte: 50cm
»»schaalverdeling: 5cm
»»nu met vernieuwd, sterker handvat.

BS2
BOOMSONDEERSTAAF 90CM

www.condorsafety.be »
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»»Een RVS staaf met scherpe punt om
de diepte van rotte of holle delen in tak
of stam te bepalen van monumentale
bomen

»» lengte: 90cm
»»schaalverdeling: 5cm
»»nu met vernieuwd, sterker handvat.

GS1
GRONDSONDEERSTAAF
»»Vervaardigd uit roestvrij staal en
wordt gebruikt om de densiteit
(hardheid), waterdoorlaatbaarheid
en het bodemtype bij verschillende
bodemlagen vast te stellen zonder
dat er daarbij grond moet opgegraven
worden
»»de sonde kan ingezet worden om

slechte bodemzones, algemene
bodemcompactatie en ploeg- en
tractorsporen in de ondergrond en de
wortelgroeizone te detecteren
»»totale lengte: 78cm
»»meetbare diepte: 70cm
»»schaalverdeling: 10cm.

B11
BOEK “STADSBOMEN VADEMECUM DEEL 1”
»»Beleid en planvorming gaat in op de
beleidsvorming en -uitvoering rond bomen
»»centraal staat het opstellen van
bomenbeleid en het vastleggen hiervan in
beleids-, beheers- en werkplannen
»»binnen dit kader wordt ook aandacht
besteed aan het ontwerp en de soortkeuze
»»ook komen de inventarisatie

van het bomenbestand, het
uitbestedingsvraagstuk, arco-aspecten en
de beleidsafweging tussen verwijderen en
behouden aan de orde
»»nederlandstalig
»»auteur: ir. J. Atsma
»»396 pagina’s.

B6
BOEK “STADSBOMEN VADEMECUM DEEL 2 A”
»» Er wordt ingegaan op de indeling van
de bodem, de samenstelling van grond,
processen die in de bodem plaatsvinden en
de bodemstructuur -vervolgens komen de
vochthuishouding en bodemlucht-huishouding
aan de orde
»» daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het
belang van diverse voedingselementen voor
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de boom
»» ook zout en op welke wijze zoutschade zoveel
mogelijk kan worden voorkomen, worden
behandeld
»» nederlandstalig
»» auteur: Gerrit-Jan van Prooijen
»» 203 pagina’s.

B19
BOEK “STADSBOMEN VADEMECUM DEEL 2 B”
»»Dit boek volgt de boom van de kwekerij
naar de uiteindelijke groeiplaats
»»het begint met de ontwikkeling van zaad
tot boom
»»onder andere de opbouw van
plantencellen, primaire en secundaire
groei, de opbouw van hout- en

bastweefsel en verschillende
groeiprocessen komen hierbij aan de orde
»»vervolgens wordt ingegaan op de teelt van
bomen en de aankoop van plantmateriaal
»» nederlandstalig
»»auteur: Gerrit-Jan van Prooijen
»»192 pagina’s.

B7
BOEK “STADSBOMEN VADEMECUM DEEL 3 A”
»»In boomcontrole en onderzoek komen
alle aspecten aan de orde die met conditie
en structuur en boomcontroles te maken
hebben. Voor de conditie worden eerst
de oorzaken van conditionele problemen
behandeld. Vervolgens komen de

technieken om de conditie te bepalen en
het boom- en groeiplaatsonderzoek aan
de orde. Voor de structuur wordt gekeken
naar de oorzaken van een verzwakking
»»nederlandstalig
»»160 pagina’s.

B8
BOEK “STADSBOMEN VADEMECUM DEEL 3 B”
»» Dit boek geeft inzicht in alle zorg die bomen
nodig kunnen hebben: vanaf de jeugdfase tot
en met de eindfase
»» er wordt eerst behandeld hoe bomen op
beschadigingen reageren
»» vervolgens wordt ingegaan op de verzorging de
eerste jaren na aanplant

»» daarna komen maatregelen aan de kroon aan
de orde: begeleidingssnoei, onderhoudssnoei
en kroonverzorging
»» nederlandstalig
»» auteur: Gerrit-Jan van Prooijen
»» 208 pagina’s.

»»nederlandstalig
»»auteur: Gerrit-Jan van Prooijen & Henk
Kroon
»»384 pagina’s.

B10
BOEK “STADSBOMEN VADEMECUM DEEL 4”
»»Boomsoorten en gebruikswaarde geeft
van de meeste in Nederland bruikbare
boomsoorten en cultivars uitgebreide
informatie over de verschijningsvorm en
de toepasbaarheid. Per soort of cultivar
wordt ondersteund door vele foto’s en
tekeningen een beschrijving gegeven van

de grootte, de vorm, de dichtheid van de
kroon, de bodemeisen en de gevoeligheid
voor wind, zeewind, strooizout en ziekten
en aantastingen
»»nederlandstalig
»»auteur: ir. J.J.C. (Hans) Janseen
»»423 pagina’s.

www.condorsafety.be »
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»»De eerste druk van het boek bleek in een
grote behoefte te voorzien
»»voor het eerst was informatie over de
belangrijkste ziekten en aantastingen in
Nederland in één handboek te vinden
»»ook heeft hij vele, verduidelijkende foto’s
aangeleverd

bestellen

B9
BOEK “STADSBOMEN VADEMECUM DEEL 3 C”
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B5
BOEK “KLIMTECHNIEKEN”
»»Werken in bomen bevat informatie over
veiligheidsaspecten, de klimuitrusting,
gebruikte knopen en machines,
gereedschappen en hulpmiddelen.
Daarnaast behandelt het de meest
toegepaste technieken voor het
klimmen, het snoeien en het afbreken
van bomen. Ook wordt ingegaan op het
uitvoeren van hulpacties

»»nederlandstalig
»»auteur: Peter Bongen
»»104 pagina’s.

B12
BOEK “BEGELEIDINGSSNOEI VAN LAANBOMEN”
»»Bomen langs wegen of in een
bebouwde omgeving kunnen, doordat
ze groeien en volwassen gaan worden,
overlast gaan geven voor verkeer en
gebouwen
»»om dit te voorkomen moet in de
jeugdfase begonnen worden met
snoeien om een takvrije stam te krijgen
van voldoende lengte

»»in dit boek wordt behandeld hoe
deze zogenaamde begeleidingssnoei
uitgevoerd moet worden
»»geïllustreerd met foto’s van praktische
handelingen en praktijksituaties
»»nederlandstalig
»»54 pagina’s.

B23
BOEK “DE HOOGWERKER”
bedienen van de hoogwerker aan de
orde, de te gebruiken gereedschappen,
materialen en PBM’s en de
verschillende werktechnieken vanuit
de werkbak, zoals zagen, afvangen en
takelen
»»nederlandstalig
»»auteur: Peter Bongen
»»96 pagina’s.

B16
BOEK “RICHTLIJN VEILIG WERKEN IN DE BOOMVERZORGING”

www.condorsafety.be »
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»»Het boek gaat in op het veilig
en verantwoord uitvoeren van
boomverzorgingswerk vanuit een
hoogwerker
»»omdat het zeer risicovol werk betreft,
wordt ruim aandacht besteed
aan veiligheidsvoorzieningen en
voorschriften
»»daarnaast komen het opstellen en

»»In 2001 ontwikkelde de nederlandse
Vakgroep Boomverzorging VHG (toen
nog de NVB) de eerste richtlijn veilig
werken in de boomverzorging
»»een richtlijn als hulpmiddel om elke dag
weer zorgvuldig en veilig aan het werk
te gaan
»»de ontwikkelingen in de branche gaan
snel en inzichten en mogelijkheden

ontwikkelen mee, daarom is er nu een
geheel herziene en actuele uitgave
»»nederlandstalig
»»auteur: Wim Diepeveen
»»186 pagina’s.

»»Het beheer van veteraanbomen’ is een vertaling (en gedeeltelijke herwerking) van het boek
van Helen Read
»»de auteur is biologe in Burnham Beeches (UK), een domein met honderden 400-500 jaar
oude knotbeuken en -eiken in de buurt van Londen
»»Helen Read heeft in opdracht van het Ancient Tree Forum alle beschikbare informatie over
het beheer van deze oude bomen gedocumenteerd en gebundeld
»»nederlandstalig
»»264 pagina’s.
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B24
BOEK “HET BEHEER VAN VETERAANBOMEN”

B21
BOEK “DE VERBORGEN BOOM”
»»In dit boek wordt het boomsoorteigen ecosysteem geïntroduceerd
»»het uitgangspunt hierbij is dat een boom het centrum van zijn aan de boomsoort gebonden
ecosysteem is en een relatie onderhoudt met honderden, soms zelfs duizenden organismen
»»hij gaat in op de relaties die deze bomen onderling en met andere organismen aangaan en
op hun talrijke unieke relaties met paddenstoelen of zwammen
»»tevens vermeldt hij per boomsoort de insecten
»»nederlandstalig
»»auteur: Gerrit Jan Keizer
»»144 pagina’s.

B20
BOEK “BOSPLANTSOEN”

/

»»De rol die zwammen spelen in de dynamiek van dat boomsoorteigen ecosysteem en het
bodemvoedselweb vormen de basis voor de Mycological Tree Assessment (MTA) methodiek
»»de toepassing van de MTA-methodiek geeft onder meer inzicht in de conditie van de boom en
de toestand van zijn boomsoorteigen ecosysteem, de fase in de levenscyclus van de boom, de
relatie die hij met zijn buurbomen onderhoudt en de levensverwachting van de boom
»»nederlandstalig
»»auteur: Gerrit Jan Keizer
»»384 pagina’s.
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B26
BOEK “MYCOLOGICAL TREE ASSESSMENT”

bestellen

»»Onder ‘bosplantsoen’ wordt een groep houtige gewassen verstaan
»»in dit boek worden alle soorten bomen en struiken die onder de noemer bosplantsoen vallen
(zowel loofbomen als naaldbomen) uitgebreid beschreven
»»de uiterlijke kenmerken worden in detail besproken en er wordt uitgebreide informatie
gegeven over de ecologische aspecten, de toepassingsmogelijkheden en de
houteigenschappen
»»nederlandstalig
»»auteurs: Bart Extterkate en Jaap Kuip
»»336 pagina’s.
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B4
BOEK “TREE CLIMBER’S COMPANION” ENGELSTALIG
»»Een fantastisch boekje, met veel klimen afvangtechnieken, beschrijving van
klimmaterialen, duidelijke tekeningen en
nuttige tips
»»onmisbaar voor de boomklimmers
»»engelstalig
»»auteur: Jeff Jepson
»»104 pagina’s.

B3
BOEK “TREECLIMBERS KNOTBOOK” ENGELSTALIG
»»Dirk Lingens is een Duitse
boomverzorger en noemt zichzelf
“knopen-junkie”
»»een verzameling van allerlei knopen
die hun toepassingen vinden in de
boomverzorging
»»aan de hand van duidelijke tekeningen
worden de knopen weergegeven
»»telkens wordt ook het gebruik van
iedere knoop aangegeven, samen met

de positieve en negatieve kenmerken
ervan
»»een aanrader voor zowel beginners als
gevorderden
»»engelstalig
»»auteur: Dirk Lingens
»»78 pagina’s.

B17
BOEK “TO FELL A TREE” ENGELSTALIG
»»Een nieuwe uitgave van Jeff Jepson,
de auteur van The Tree Climber’s
Companion
»»een complete gids omtrent het vellen
van bomen en de verdere verwerking
van het hout
»»engelstalig
»»166 pagina’s.

B2
KUBEERTABELLENBOEKJE

B29
BOEK “TREE STATICS AND TREE INSPECTION”
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»»Boekje om snel het aantal kubiek hout te bepalen aan de hand van de diameter en
lengte van de stam.

»»Dit boek stelt iedereen die
verantwoordelijk is voor de
bescherming en inspectie van bomen
om een voldoende professionele
expertise op te bouwen
»»gebaseerd op studies op lange termijn
en beoordelingen door de auteurs zelf
»»inhoud: leeftijd van de bomen, biologie
van de bomen, statistiek van de bomen

en risicobeheer
»»engelstalig
»»auteur: Lothar Wessolly
»»288 pagina’s.

B25
BOEK “MÉMENTO DE L’ARBORISTE”
»»Hét referentieboek voor de
boomverzorger, nu beschikbaar in zijn 2e
uitgave
»»een vijftigtal pagina’s zijn toegevoegd
omtrent nieuwe technieken en
nieuwigheden op vlak van materieel
»»behandelt afwisselend gezondheid en
welzijn, wetgeving en technieken

»»bestemd voor alle personen en
organisaties die te maken hebben met
boomverzorging
»»Franstalig
»»auteurs: Christian Ambiehl, Alain
Gourmand en Fabrice Salvatoni
»»589 pagina’s.

B27
BOEK “LES NOEUDS DE L´ARBORISTE” FRANSTALIG
»»Dirk Lingens is een Duitse boomverzorger
en noemt zichzelf “knopen-junkie”
»» een verzameling van allerlei knopen
die hun toepassingen vinden in de
boomverzorging
»»aan de hand van duidelijke tekeningen
worden de knopen weergegeven
»»telkens wordt ook het gebruik van iedere
knoop aangegeven, samen met de
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positieve en negatieve kenmerken ervan
»»een aanrader voor zowel beginners als
gevorderden
»»franstalig-auteur: Dirk Lingens
»»76 pagina’s.

B28
BOEK “MÉMENTO DU GRIMPEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL”
»»Copalme schreef dit boek met als
doel werkgevers en werknemers te
informeren omtrent reddingstechnieken
in de boomverzorging
»»een hulpmiddel die onmisbaar is voor
iedereen die zijn beroep veilig wil
uitoefenen, in regel met de wetgeving
»»het doel van dit boek is om de

boomverzorger in de mogelijkheid te
stellen om efficiënt te handelen in een
noodsituatie en zo het slachtoffer snel
te redden
»»Franstalig – auteurs: Ch. Ambiehl, A.
Gourmand et F. Salvatoni
»»48 pagina’s.

B17F
BOEK “L’ART D’ABATTRE UN ARBRE” FRANSTALIG
»»Een nieuwe uitgave van Jeff Jepson,
de auteur van The Tree Climber’s
Companion
»»een complete gids omtrent het vellen
van bomen en de verdere verwerking
van het hout

»»franstalig
»»166 pagina’s.

met veerklem voor automatisch openen
van de beschermende flap, duurzame
klittenband, houder voor 2 balpennen en
doorzichtige plastic bescherming.

KBWW2
KLEMBLOK WEATHERWRITER PRO A3
Clipboard-houder voor alle
weersomstandigheden (bij droog weer kan
de achterkant worden gebruikt)
te gebruiken tijdens expertises en op
bouwwerven

met veerklem voor automatisch openen
van de beschermende flap, duurzame
klittenband, houder voor 2 balpennen en
doorzichtige plastic bescherming.

www.condorsafety.be »

/

Clipboard-houder voor alle
weersomstandigheden (bij droog weer
kan de achterkant worden gebruikt)
te gebruiken tijdens expertises en op
bouwwerven

bestellen

KBWW1
KLEMBLOK WEATHERWRITER PRO A4

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

1

MAXIMALE VEILIGHEID
2

››››››››››››››››››››››››››››
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.

3

4

5
6

10 x verhoogde veiligheid
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.

7

8

9

10
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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

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.

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.

4

5

6

7

8

www.condorsafety.be »
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/

bestellen

9
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BESTSELLERS

BESTSELLER

BESTSELLER

CHSPR1.GRGE
COMPL. HELMSET PROTOS INTEGRAL CLIMBER
ARBORIST GROEN/GEEL
»»Norm: EN12492 + EN352-3 + EN1731
»»veiligheidshelm compleet met kinriem, gehoorbescherming, vizier (F39) en
impactabsorptie systeem
»»gehoorbescherming is inklapbaar in de helm
»»de druk van de gehoorbescherming op de oren is regelbaar
»»regelbaar ventilatiesysteem
»»pasvorm is perfect instelbaar
»»de laag doorlopende nekschaal beschermt het achterhoofd tegen impact
takken en bij een val.

BESTSELLER

BESTSELLER

www.condorsafety.be »

/

bestellen

ONDERDELEN
HBPR1
HOOFDBAND
VOOR HELM
PROTOS
HYPR1
HYGIENESET VOOR
GEHOORBESCHERMERS
PROTOS

KBPR1
KINBAND VOOR
HELM PROTOS
VMPR1
VERVANGMOUSSE
VOOR
GEHOORBESCHERMERS
PROTOS

Hoofdbescherming » Helmen »
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CHSPR2.ROGE
COMPL. HELMSET PROTOS INTEGRAL FOREST ROOD/
GEEL

»»Norm: EN352-3
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR): 27
dB(A).

/

»»Norm: EN1731
»»metalen gaasvizier
»»dankzij deze aangepaste
vorm zijn er geen uitstekende
delen of gaten waar takken
of twijgen aan kunnen blijven
steken.

GPR1.RO
GEHOORBESCHERMER VOOR
PROTOS HELM ROOD

www.condorsafety.be »

VIPR1
VIZIER PROTOS F39

bestellen

»»Norm: EN397 + EN352-3 + EN1731
»»veiligheidshelm compleet met gehoorbescherming en vizier (F39)
»»gehoorbescherming is inklapbaar in de helm
»»de druk van de gehoorbescherming op de oren is regelbaar
»»regelbaar ventilatiesysteem
»»pasvorm is perfect instelbaar
»»de laag doorlopende nekschaal beschermt het achterhoofd tegen impact
takken en bij een val.
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ACCESSOIRES

NLPR1.GE
NEKLAP PROTOS GEEL
»»Beschermt de nek tegen
regen, sneeuw en zon, alsook
tegen vuil en zaagsel
»»in een 3-lagige Sympatex.

VBPR1.HE
VEILIGHEIDSBRIL PROTOS
HELDER
»»Norm: EN166 + EN172
»»monteerbaar op de Protos helm
»»inklapbaar onder de helmschaal
»»met anti-dampbehandeling
»»lichtdoorlaatbaarheid: 91%.

NLPR1.RO
NEKLAP PROTOS
ROOD

VBPR1.DO
VEILIGHEIDSBRIL PROTOS
DONKER

»»Beschermt de nek tegen
regen, sneeuw en zon, alsook
tegen vuil en zaagsel
»»in een 3-lagige Sympatex.

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

NLPR1.OR
NEKLAP PROTOS
ORANJE

VBPR1.GE
VEILIGHEIDSBRIL PROTOS
GEEL

»»Beschermt de nek tegen
regen, sneeuw en zon,
alsook tegen vuil en zaagsel
»»in een 3-lagige Sympatex.

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

VBPR1.OR
VEILIGHEIDSBRIL PROTOS
ORANJE

www.condorsafety.be »
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»»Norm: EN166 + EN172
»»monteerbaar op de Protos helm
»»inklapbaar onder de helmschaal
»»met anti-dampbehandeling
»»lichtdoorlaatbaarheid: 75%.

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.

BESTSELLER

BESTSELLER
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BESTSELLER

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

bestellen

»»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.

VMPR2
VERVANGMOUSSE VOOR
GEHOORBESCHERMERS
PROTOS BT-COM

BMPR1
BESCHERMING
SPRAAKMICROFOON
PROTOS BT-COM

www.condorsafety.be »
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ONDERDELEN
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GPR2
GEHOORBESCHERMER MET HOOFDBEUGEL
PROTOS HEADSET INTEGRAL
»»Norm : EN252-3
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR): 26 dB(A)
»»lichte en compacte hoofdbeugel die uitgerust is met de Protos® Integral gehoorbeschermers
»»compact, ruimtebesparend en gemakkelijk weg te bergen
»»de hoofdbeugel sluit goed aan op het hoofd en kan worden gecombineerd met het BT-COM communicatiesysteem en de
Protos® Integral veiligheidsbril (voor de bril heb je ook de Protos® Headset Glasses Clip nodig
»»afzonderlijk verkrijgbaar.

»»Lichte en compacte hoofdbeugel die
kan worden uitgerust met de Protos®
Integral gehoorbeschermers : vormen
geen hinderlijke drukpunten dankzij de
speciale dempingsmousses
»»compact, ruimtebesparend en
gemakkelijk weg te bergen
»»de hoofdbeugel sluit goed aan

op het hoofd en kan worden
gecombineerd met het BT-COM
communicatiesysteem en de Protos®
Integral veiligheidsbril (voor de bril heb
je ook de Protos® Headset Glasses Clip
nodig
»»afzonderlijk verkrijgbaar).

www.condorsafety.be »
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HBPR2
HOOFDBEUGEL VOOR GEHOORBESCHERMER PROTOS HEADSET
BRACKET

CPR1
CLIPS PROTOS HEADSET BRACKET
»»Clips voor het bevestigen van de Protos veiligheidsbril aan de gehoorbeschermer met
hoofdbeugel Protos Headset Integral/Bracket.

Hoofdbescherming » Helmen »
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HEP10.RO
HELM PETZL VERTEX VENT ROOD A010
(2019)
»»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
»»gewicht: 485g

HEP10.WI

HEP10.GE

HEP10.GR

HEP10.ZW

HEP10.OR

HEP10.BL

HEP11.GEF
HELM PETZL VERTEX VENT HI-VIZ FLUO
GEEL A010 (2019)
»»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.

HEP11.ORF

www.condorsafety.be »
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ONDERDELEN

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.

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.

HEP14.RO
HELM PETZL STRATO VENT ROOD 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 grotere gaten voor optimale ventilatie
»»gewicht: 415g.

HEP14.WI

HEP14.ZW
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HEP14.GE

HEP15.GEF
HELM PETZL STRATO VENT HI-VIZ FLUO GEEL
A020
HEP15.ORF

HBHEP2
HOOFDBAND (BOVENKANT) VOOR PETZL STRATO
A020E
»»Superieur schuimrubber voor op de interne schaal van de STRATO
helm, om de levensduur ervan te verlengen
»»het comfortabele en absorberende materiaal is machinewasbaar.

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.

www.condorsafety.be »
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»»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.
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ACCESSOIRES
VIP4
VIZIER PETZL VIZEN MESH A021AA GAAS
»»Norm: EN1731
»»VIZEN MESH vizier voor het boomsnoeien
beschermt tegen de projectie van
houtschilfers en -splinters
»»het bijzonder omsluitende model

beschermt het gezicht volledig, maar
garandeert ook een goede zichtbaarheid
»»dit vizier is gemakkelijk te installeren op de
VERTEX en STRATO helmen dankzij het
EASYCLIP bevestigingssysteem.

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.

BVIP2
BESCHERMING VIZIER PETZL VIZIR A015A HELDER
»»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.

www.condorsafety.be »
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MUP1
MUTS PETZL BEANIE A016BA
»»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.

THEP
TAS VOOR HELM PETZL A022
»»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.

HEK1.RO
HELM KASK SUPERPLASMA PL ROOD
»»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 gehoorbeschermers
op deze helm gemonteerd worden
»»inserts voor het bevestigen van een Kask vizier
»»420g.

HEK1.WI

HEK1.GRI

HEK1.GE

HEK1.OR

HEK1.BL

HEK1.ZW

HEK4.GRF

HEK4.WIF

HEK4.ROF

HEK4.ZWF
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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.

VIK1.DO
VIZIER KASK PLASMA
DONKER

ACCESSOIRES

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

VIK1.HE
VIZIER KASK PLASMA
HELDER

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

/

ONDERDEEL
HBK1
HOOFDBAND
VOOR HELM KASK
SUPERPLASMA PL

www.condorsafety.be »

VIK1.SP
VIZIER KASK PLASMA
DONKER SPIEGELEND

»»Met deze adaptorset worden
de gehoorbeschermers
gemonteerd op de Kask Plasma
helm.

bestellen

ASK1
ADAPTORSET VOOR
KASK PLASMA HELM

»»Norm: EN166
»»gemakkelijk te installeren op
de Kask Plasma helmen
»»anti-damp en anti-kras
coating.
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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 gehoorbescherming
»»snel en eenvoudig bevestigingssysteem voor verschillende
type Kask vizieren
»»4 bevestigingspunten voor de hoofdband van een hoofdlamp
»»400g.

HEK7.RO

HEK7.GE

HEK7.OR

HEK7.ZW

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.

VIK5.SP
VIZIER KASK ZEN
DONKER SPIEGELEND

ACCESSOIRES
VIK5.HE
VIZIER KASK ZEN HELDER

»»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.

www.condorsafety.be »
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»»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.

ASK2
ADAPTORSET VOOR
KASK ZENITH HELM

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.

HEK8.WIF

»»Met deze adaptorset worden alle
Zen vizieren op de Kask Zenith
helmen gemonteerd.

ONDERDEEL
HBK3
HOOFDBAND VOOR
HELM KASK ZENITH

183
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ACCESSOIRES VOOR SUPERPLASMA EN ZENITH

GKSC2
GEHOORBERSCHERMERS
KASK SC2
HELMBEVESTIGING
»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 29
dB(A)

GKSC3
GEHOORBERSCHERMERS
KASK SC3
HELMBEVESTIGING
»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde: 31
dB(A)

VBK3
VIZIERBEVESTIGING VOOR
GAASVIZIER KASK PLASMA
VIK4
VIZIER KASK PLASMA
GEËTST GAASVIZIER
»»Norm: EN1731
»»gemakkelijk te installeren op de Kask
gehoorbeschermers.

MK1
MUTS KASK

bestellen
/

THEK1
OPBERGTASJE VOOR HELM
KASK

KASK model Zenith PL

www.condorsafety.be »

»»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.
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ASK1
HEK1.RO

MONTAGEMOGELIJKHEDEN

+

+

SUPERPLASMA

GKSC2

+

HEK4.RO

+

+

GKSC3

ASK1

SUPERPLASMA

VIK1.HE

+

VBK3

+
HEK7.WI

+

ASK2
VIK4

+
VIK5.HE

ZENIT PL

+
GKSC2

+

GKSC3

ZENIT PL

+
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bestellen

HEK8.WI

VIK4

+

VBK3

Hoofdbescherming » Helmen »

186

HEPE4.GE

HEPE4.BL

HEPE4.GR

HEPE4.RO

HEPE4.OR

HEPE4.ZW

HEPE4.WI
HELM 3M PELTOR SECUREFIT X5000 WIT
»»4-punts kinband met keuzesysteem (uniek voor 3M) zodat de drager kan
wisselen tussen de EN12492 en EN397 norm
»»Pressure Diffusion Technology: gepatenteerde technologie geeft gemiddeld een
20% lagere druk op het voorhoofd dan conventionele helmen
»»binnenwerk met soepel draaiend ratelsysteem zit laag op het hoofd voor meer
comfort en veiligheid
»»gepatenteerde technologie laat de drager weten wanneer de helm vanwege UVblootstelling vervangen moet worden
»»uitstekende ventilatie met sleuven.

HEPE4.GEF

www.condorsafety.be »

/

bestellen

ACCESSOIRES
X5.HE
VIZIER 3M PELTOR VOOR
X5000 HELM, HELDER

X5.DO
VIZIER 3M PELTOR VOOR
X5000 HELM, DONKER

»»Norm: EN166
»»condens- en kraswerende
polycarbonaat.

»»Norm: EN166
»»condens- en kraswerende
polycarbonaat.

X5.GE
VIZIER 3M PELTOR VOOR
X5000 HELM, GEEL

U5B
VIZIERBEVESTIGING
VOOR 3M PELTOR
SECUREFIT HELM

»»Norm: EN166
»»condens- en kraswerende
polycarbonaat.

3

4

CBP1
COMPLETE BOSBOUWHELM
3M PELTOR G2000

»»Peltor laat u toe om te weten wanneer
uw helm onbruikbaar is door een
teveel aan UV-licht, de rode pastille
bovenop de helm verbleekt geleidelijk
door blootstelling aan zonlicht, is deze
helemaal wit geworden, dan is uw
veiligheidshelm aan vervanging toe.

CBP2
COMPLETE
BOSBOUWHELM 3M
PELTOR G3000

»»Normen: EN397 + EN352-3 + EN1731
»»veiligheidshelm G2000D compleet
geleverd met gehoorbeschermers
Optime II en vizier V4B

187
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»»Normen: EN397 + EN352-3 +
EN1731
»»veiligheidshelm met draaiknop
G3000D Solaris compleet
geleverd met gehoorbeschermers
X4 en vizier V5 + 5B

ONDERDELEN

»»Norm: EN397
»»veiligheidshelm in ABS
»»lederen zweetband
»»ventilatieopeningen
»»uitsparing boven de oren voor

het perfect aansluiten van de
gehoorbeschermers
»»hoofdband verstelbaar van
54-62cm

HEPE1.OR
HELM 3M PELTOR G3000NUV ORANJE MET
SOLAR-INDICATOR
»»Norm: EN397
»»veiligheidshelm in ABS
»»kunststof zweetband
»»ventilatieopeningen
»»uitsparing boven de oren voor

het perfect aansluiten van de
gehoorbeschermers
»»hoofdband verstelbaar met
draaiknop van 54-62cm

V4B
VIZIER 3M PELTOR MET ZONNEKLEP
POLYAMIDEGAAS

ACCESSOIRE

»»kunststof gaasvizier
»»met zonneklep

5BV5
VIZIER 3M PELTOR POLYAMIDEGAAS +
VERBINDINGSSYSTEEM

»»Norm: EN1731
»»kan gemonteerd
worden op de Peltor
gehoorbeschermers met

HYG3
HOOFDBAND VOOR
HELM 3M PELTOR
KUNSTLEDER

/

»»Norm: EN1731
»»voor montage op de Peltor
gehoorbeschermers met
helmbevestiging

HYG4
HOOFDBAND VOOR
HELM 3M PELTOR
LEDER

bestellen

HEPE2.OR
HELM 3M PELTOR G2000DUV ORANJE
MET SOLAR-INDICATOR

helmbevestiging
»»kunststof gaasvizier.

GR3C
NEKLAP 3M
PELTOR VOOR
BINNENBEVESTIGING

www.condorsafety.be »
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GGP1
GEZICHTSVIZIER V40A + GEHOORBESCHERMING OPTIME I
»»Norm: EN352-1 + EN1731
»»het vizier is rechtstreeks vastgemaakt aan de hoofdbeugel van de
gehoorbeschermer
»»ontworpen voor de bosmaaiergebruiker.

GGP2
GEZICHTSVIZIER 5C + GEHOORBESCHERMING OPTIME I

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN352-3 + EN1731
»»hoofdband verstelbaar met draaiknop
»»ontworpen voor de bosmaaiergebruiker.

GGP3
GEZICHTSVIZIER 5F + GEHOORBESCHERMING OPTIME I
»»Norm: EN352-3 + EN166
»»hoofdband verstelbaar met draaiknop
»»vizier in polycarbonaat.

GPO1P3E
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR OPTIME I HELMBEVESTIGING

27 dB
GPO1A

»»Norm: EN352-3
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR):
26 dB(A)
»»door zijn licht gewicht en kleine
dempingschalen is deze aangenaam
om dragen
»»deze allround gehoorbeschermer wordt
gebruikt in middelmatig industrieel
lawaai zoals in werkplaatsen, maar ook

tijdens het grasmaaien of het werken
met een lichte snoeikettingzaag.

GPO2P3E
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR OPTIME II
HELMBEVESTIGING

30 dB

31 dB
GPO2A

»»Norm: EN352-3
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR):
30 dB(A)
»»de brede en comfortabele
afdichtingschalen zijn gevuld met een
combinatie van vloeistof en schuim
die zorgen voor optimale afdichting en
hoge demping

»»veelal gebruikt in zeer luidruchtige
omgevingen zoals in de landbouw,
machineconstructie, tijdens het werk
met bouwmachines en de bosbouw.
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26 dB

GPX4P3E
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR X4 HELMBEVESTIGING

32 dB

33 dB
GPX4A

»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR):
32dB(A)
»»dubbelgegoten (TPU/ABS) schelpen
met details in felle kleuren voor een
verhoogde zichtbaarheid
»»nieuwe dempingpads voor een hogere
demping
»»‘spacers’: een extra dichtingsring die de

resonantie vermindert
»»ondanks nieuwigheden heeft deze
oorkap een extra dunne schelp
»»gemakkelijk aanpasbaar door ‘grip
areas’ boven- en onderaan, duurzaam,
ergonomisch en zeer licht ten opzichte
van een hoge demping.

GPO3P3E
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR OPTIME III
HELMBEVESTIGING

35 dB
GPO3A

»»Norm: EN352-3
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR):
34 dB(A)
»»de gehoorbeschermers bestaan uit
dubbele kapschalen en zijn ontworpen
voor het gebruik in extreem lawaaierige
omgevingen, bijvoorbeeld tijdens het
werken met zware hakselaars

»»niettegenstaande zijn hoge demping,
zijn spraak- en geluidssignalen nog
verstaanbaar.

GPX5P3E
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR X5 HELMBEVESTIGING

37 dB
GPX5A

»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR):
36 dB(A)
»»dubbelgegoten (TPU/ABS) schelpen
»»nieuwe dempingpads voor een hogere
demping
»»‘spacers’: een extra dichtingsring die de
resonantie vermindert
»»makkelijk aanpasbaar door ‘grip

areas’ boven- en onderaan, duurzaam,
ergonomisch en zeer licht ten opzichte
van een hoge demping.

www.condorsafety.be »
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36 dB

bestellen

34 dB
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GPWTP3E
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR WORKTUNES PRO FMRADIO HELMBEVESTIGING
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31 dB

»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR): 31dB(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.
32 dB
GPWTA

GPPP3E
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR PROTAC III
HELMBEVESTIGING

31 dB

»»Norm: EN352-3
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR): 31dB(A)
»»gehoorbeschermer uitgerust met 2 microfoons die de omgevingsgeluiden
waarnemen
»»plotselinge harde en schadelijke geluiden worden onmiddellijk verzacht, zodat je
gehoor niet wordt beschadigd
»»compleet geleverd met 2 x 1,5V AA batterijen, gebruiksduur: 100 uur.

32 dB
GPPA

GPAP3E
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR ALERT
HELMBEVESTIGING

32 dB

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN352-3
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR): 32dB(A)
»»combinatie van gehoorbescherming en FM-radio
»»2 microfoons nemen de omgevingsgeluiden waar, plotselinge harde en
schadelijke geluiden worden onmiddellijk verzacht, zodat je gehoor niet wordt
beschadigd
»»compleet geleverd met 2 x 1,5V AA batterijen, gebruiksduur = 100 uur.

32 dB
GPPA

GPWSAP3E
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR ALERT WS XPI
HELMBEVESTIGING
»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR): 30dB(A)
»»de nieuwste generatie communicatie oplossingen: draadloze communicatie via
Bluetooth®, geluidsneutraliserende microfoon, ingebouwde FM radio en een
niveau-afhankelijke functie voor omgevingsbewustzijn helpt de WS™ ALERT™
XPI Headset je niet alleen beschermen tegen schadelijke geluidsniveaus, maar
maakt deze het je ook gemakkelijk om handsfree te telefoneren in lawaaierige
omgevingen.

30 dB
GPWSAA
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CSLCP3E
COMMUNICATIESET 3M PELTOR LITE COM
HELMBEVESTIGING
»»Norm: EN352
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR) : 33dB(A)
»»gehoorbeschermer met ingebouwd communicatiesysteem, om te
communiceren met andere LiteCom systemen of walkie-talkies
»»8 kanalen
»»VOX systeem opent de microfoon automatisch en handsvrij
»»zeer gebruiksvriendelijk : instellingen worden slechts via 3 knoppen bediend
»»de gekozen instellingen worden bovendien door een elektronische stem
bevestigd
»»op het hoogste niveau heeft deze een reikwijdte van 3 kilometer.

/

»»Norm: EN352
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR): 33dB(A)
»»gehoorbeschermer met ingebouwd communicatiesysteem, om te
communiceren met andere LiteCom systemen of walkie-talkies
»»8 kanalen
»»VOX systeem opent de microfoon automatisch en handsvrij
»»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.

bestellen

CSLCPP3E
COMMUNICATIESET 3M PELTOR LITE COM PLUS
HELMBEVESTIGING

www.condorsafety.be »

30 dB

1
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HYGIENESET

2. HYPEX5
voor X5
3. HY51
voor Optime I

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

1. HYPEX4
voor X4

2

3

4. HY52
voor Optime II
5. HY54
voor Optime III
6. HY220
voor Worktunes

4

7. HY79
voor Alert,
Protac, Litecom

6
5

GPOK.GR
GEHOORBESCHERMER 3M PELTOR KID HOOFDBEUGEL GROEN

DS L
KI ODE
M

»»Norm: EN352-1
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR):
27 dB(A)
»»speciaal ontwikkeld voor kinderen tot
8 jaar
»»comfortabele oorkappen,
met schuimplastiek gevulde
afdichtingsringen zorgen voor een
zachte druk

GPOK.ROZ

ODP2
OORDOPJES E-A-R SOFT YELLOW NEONS (250 PAAR)

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Norm: EN352-2
»»gemiddelde dempingswaarde (SNR):
36 dB(A).

ODP1
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.

SM3M2
STOFMASKER 3M 8322 FFP2 MET UITADEMINGSVENTIEL (10 STUK)
»»Norm: EN149:2001 FFP2 NR D
»»soepele geweven rand + gevlochten hoofdband voor comfortabele pasvorm
»»3M™ Advanced Electret filtermateriaal om gemakkelijker te ademen door het stofmasker
»»beantwoordt aan de clogging testen (aangeduid met D) voor verlengd ademhalingscomfort
»»3M™ Cool Flow™ uitademingsventiel vermindert warmte- en vochtopbouw, zelfs in warme
en vochtige omstandigheden
»»superzachte en gewatteerde voering
»»FFP2 (blauwe elastiek) houdt 94% van het ingeademende stof tegen.

SM3M3
STOFMASKER 3M 8833 FFP3 MET UITADEMVENTIEL (10 STUKS)
»»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.

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.

/

»»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.

bestellen

S, M, L
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HGM3M1
HALFGELAATSMASKER 3M SERIE 6000
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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).

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).

SVBPMB
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.

veiligheidsbril Peltor Maxim Ballistic.

/

»»Regelbare, elastische hoofdband ter
vervanging van de oorveren van de

VBPMS.HE
VEILIGHEIDSBRIL 3M PELTOR MAXIM SPORT HELDER

www.condorsafety.be »

bestellen

HBMB
HOOFDBAND VOOR VEILIGHEIDSBRIL MAXIM BALLISTIC

»»Norm: EN166 + EN170
»»heldere lens
»»DX coating op de lens die beschermt tegen
beslaan, krassen, statische electriciteit en
chemicaliën
»»lichtgewicht beschermbril
»»gepatenteerde pantoscopische
lensaanpassing

»»sluit goed aan bij het gezicht
»»de oorveren zijn recht (ideaal voor het
dragen onder gehoorbeschermers of
een helm) en voorzien van een rubberen
versteviging in anti-slip
»»ventilatiekanalen tegen condens en hitte
»»tweevoudig spuitgegoten voorstuk
»»zachte universeel passende neuspads.

VBH1.HE
VEILIGHEIDSBRIL HONEYWELL SP1000 HELDERE LENS
»»Norm: EN166
»»heldere lens
»»combineert hoog draagcomfort met
zeer goede afdichting door een zachte
polstering en flexibele neusbrug
»»krasvast en beslaat niet, Dura-streme

beschermlaag voor een driemaal
langere levensduur
»»geleverd met oorveren en hoofdband.

VBH1.DO
VEILIGHEIDSBRIL HONEYWELL SP1000 DONKERE LENS
»»Norm: EN166
»»bronskleurige lens, bescherming tegen
zonlicht
»»combineert hoog draagcomfort met
zeer goede afdichting door een zachte
polstering en flexibele neusbrug

»»krasvast en beslaat niet, Dura-streme
beschermlaag voor een driemaal
langere levensduur
»»geleverd met oorveren en hoofdband.
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VBH1.GE
VEILIGHEIDSBRIL HONEYWELL SP1000 GELE LENS
»»Norm: EN166
»»amberkleurige lens, verbetert het zicht
bij bewolkt weer
»»combineert hoog draagcomfort met
zeer goede afdichting door een zachte
polstering en flexibele neusbrug

»»krasvast en beslaat niet, Dura-streme
beschermlaag voor een driemaal
langere levensduur
»»geleverd met oorveren en hoofdband.

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.

VBPOX.HE
VEILIGHEIDSBRIL 3M PELTOR OX3000 HELDER
»»Norm: EN166 + EN 170
»»heldere lens
»»DX coating op de lens die beschermt
tegen beslaan, krassen, statische
electriciteit en chemicaliën
»»overzetbril die uitstekend past over alle

soorten correctieve brillen
»»de oorveren zijn recht (ideaal voor het
dragen onder gehoorbeschermers of
onder een helm)
»»antislip rubberen uiteinden voor extra
comfort.

/

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.

www.condorsafety.be »

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

bestellen

VBB3.DO
VEILIGHEIDSBRIL BOLLÉ CONTOUR DONKER
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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
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.

EVP
ETUI VOOR VEILIGHEIDSBRIL 3M PELTOR
»»Ruime briletui met ritssluiting
»»voorzien van riembevestiging en
bevestigingshaakje.

»»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.

www.condorsafety.be »
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RMVB
REINIGINGSMIDDEL VOOR VEILIGHEIDSBRILLEN KLAR-PILOT

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

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
HOOFDLAMP PETZL PIXA 3 (ATEX ZONE 2/22) E78CHB2
»»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)

Hoofdbescherming » Lampen »
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HLP20
HOOFDLAMP PETZL PIXA 3R E78CHR
»»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)
»»geleverd met de geïntegreerde
herlaadbare lithium-ion polymeer batterij
»»145g.

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.

»»straalintensiteit: 2041cd (hoog)
»»573cd (laag)
»»waterbestendigheid: IPX4
»»een heldere, compacte hoofdlamp
ontworpen voor gebruik in de meest
zware omstandigheden en met een
gebruiksvriendelijke rode led voor goed
nachtzicht
»»met zelfklevende helmadaptor
»»met knipperfunctie.

»»Lichtbron: LED
»»batterij: 1 x herlaadbare Lithium-Ion
batterij (meegeleverd)
»»gewicht met batterijen: 207g
»»lichtsterkte (lumen): 558 (hoog)
»»213 (medium)
»»95 (laag)
»»autonomie: 2u (hoog)

/

HLPE3
HOOFDLAMP PELI 2780R
»»3u (medium)
»»7u30min (laag)
»»straalafstand: 127m (hoog)
»»78m (medium)
»»53m (laag)
»»waterbestendigheid: IPX4
»»de meest krachtige hoofdlamp in het
Peli™-assortiment.

www.condorsafety.be »

»»Lichtbron: LED
»»batterijen: 3 x AAA Alkaline
(meegeleverd)
»»gewicht met batterijen: 96g
»»lichtsterkte (lumen): 259 (hoog)
»»71 (laag)
»»autonomie: 2u30min (hoog)
»»11u (laag)
»»straalafstand: 90m (hoog)
»»48m (laag)

bestellen

HLPE2
HOOFDLAMP PELI 2750 LUMINISEREND
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1
EN 381-5:

EN 381
Bescherming tegen
handkettingzagen

EN 381

De Europese norm EN 381 is relevant
voor beschermende kleding voor
gebruikers van kettingzagen. De norm
is onderverdeeld in verschillende
delen. Elk deel heeft betrekking op een
specifiek deel van het lichaam:

1. EN 381-5
2. EN 381-7

3. EN 381-9
4. EN 381-11

EN 381-5: Beenbeschermers
Bescherming tegen
handkettingzagen
Dit onderdeel specificeert de
vereisten voor beenbeschermers en
definieert drie typen (of modellen)
beenbeschermers, al naar gelang
het type bescherming:

Type A
Kettingzagen beschermende kleding van type A vooral
bedoeld om te worden gebruikt in de bosbouw door
professionele houthakkers.(*) Type A (bescherming
voorzijde) bedekt elk been gedeeltelijk (180°), 5 cm naar
de binnenkant van het rechterbeen en 5 cm naar de
buitenkant van het linkerbeen Bescherming van max. 5
cm van de onderkant van het been tot min. 20 cm boven
het kruis.

»»Eisen voor beenbeschermers
»»Eisen voor beschermende
handschoenen voor gebruikers van
kettingzagen
»»Eisen voor beschermende beenkappen
voor gebruikers van kettingzagen
»»Eisen voor het bovenlichaam

De norm beschrijft ook 4 klassen voor de kettingsnelheid
waarmee het onderzoek is uitgevoerd:
Klasse 0
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3

»»16m/s
»»20m/s
»»24m/s
»»28m/s

Niet alle klassen zijn toegestaan in elk onderdeel van de
norm.

EN 381-11: Bescherming bovenlichaam
Bescherming tegen handkettingzagen

2
EN 381-11:

Standaard
De twee afbeeldingen tonen het ontwerp van de beschermende
jas volgens de norm EN 381-11.
In tegenstelling tot de kettingzaagbroek die in drie
uitvoeringen beschikbaar is, is er slechts één ontwerp voor de
kettingzaagjas die aan de norm voldoet.
Aan zowel de voorzijde als de achterzijde van de jas is de
minimale oppervlakte beschermende binnenkant in schouders,
armen en borst voorgeschreven. Aan de voorzijde van de
mouwen dient de beschermende binnenkant ten minste 80%
van het totale oppervlak te beslaan, en het onbeschermde
oppervlak aan het einde van de mouwen mag niet meer dan 70
mm zijn.

Klasse 0 (16 m/s) is niet van toepassing
op de EN 381-5-standaard.

Standaard + buikbescherming
De twee afbeeldingen tonen het ontwerp van de
beschermende jas volgens de norm EN 381-11 + volledige
aanvullende bescherming voorzijde. Kettingzaagjassen
worden meer en meer gebruikt voor het werken op
onderhoudsplatforms met slechts incidenteel gebruik
van een kettingzaag, of in uitzonderlijke en gevaarlijke
werkomstandigheden. Daarom hebben drie jassen (1SI7, 1SIA
en 1SIS) in deze catalogus extra bescherming in de buikstreek.
In principe is het ontwerp gelijk aan een standaardjas, maar er
is extra bescherming van de buik (zie afbeelding).

EN 381-7: Beschermende handschoenen
Bescherming tegen handkettingzagen

3
EN 381-7:

Dit gedeelte beschrijft de vereisten voor beschermende

Ontwerp A

Ontwerp B

Standaard EN 381-7 ontwerp A voor
handschoenen beschrijft een beschermend
oppervlak aan de chterzijde van de hand.Het
beschermende oppervlak dient ten minste 110
mm wijd te zijn en minimaal 120 mm hoog op
het hoogste punt (zonder de vingers).

Standaard EN 381-7 ontwerp B voor
handschoenen beschrijft de bescherming aan
de achterzijde van de hand en vier vingers. Het
beschermende oppervlak dient ten minste 110
mm breed te zijn en minimaal 190 mm hoog
vanaf de basis tot het hoogste punt.

EN 381-9: Beenkappen
Bescherming tegen handkettingzagen

4
EN 381-9:

handschoenen voor kettingzagen. Er worden twee
ontwerpen beschreven: ontwerp A en ontwerp B.

Te dragen boven veiligheidslaarzen met certificatie
EN ISO 20345. Aangezien veiligheidslaarzen een
stalen neus hebben, mag er een overbrugging in het

EN 343 Regenkledij

a

a: Waterdichtheid: weerstand tegen
waterpenetratie (3 klasses)

beschermende oppervlak zitten, maar die mag niet
meer bedragen dan 14 mm vanaf het voorste uiteinde
van de schoen.
De minimumhoogte moet 200 mm bedragen en
afstand kap-grond maximaal 25 mm.

b: Ademend vermogen: weerstand tegen
waterdamp (3 klasses)

b

x

EN ISO 20471 Signalisatiekleding
met hoge zichtbaarheid –
beproevingsmethoden en vereisten

Minimale oppervlakte van het zichtbaar
fluorescerend en retroreflecterend materiaal
(3 klasses)

EN ISO 17249-2013: Tegen kettingzaag beschermend
schoeisel
Bescherming tegen handkettingzagen

EN ISO 17249

Een kettingzaagschoen is altijd in de eerste plaats een
veiligheidsschoen. Een schoen die voldoet aan EN ISO 17249
voldoet automatisch ook aan EN ISO 20345. Daarom hoeft een
kettingzaagschoen niet EN ISO 20345 te worden gelabeld.
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ONDERHOUDSINSTRUCTIES

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
ONDERHOUD IS VAN GROOT BELANG. DIT ZORGT ERVOOR DAT
DE ONAFHANKELIJKE BESCHERMLAGEN AAN DE BINNENKANT
NIET AAN ELKAAR GAAN KLEVEN OF BESCHADIGD RAKEN. DIT
ZOU HET NIVEAU VAN BESCHERMING DOEN AFNEMEN.

Het beschermingssysteem van SIP Protection is een
combinatie van immobilisatie- en vertragingsprincipes van de
kettingzaag. Met de unieke SIP Protection anti-snij textielen
maken wij producten die voldoen aan de Europese norm EN
381. Al onze materialen zijn bovendien licht, comfortabel en
gemakkelijk te onderhouden.
Vergelijk het maar met een auto. Als u de remmen niet
regelmatig onderhoudt, rijdt u niet veilig. We voorzien bij elk
kledingstuk een aparte handleiding over hoe uw kledingstuk te
wassen en drogen. Heeft u een vraag over het onderhoud van
uw kleding? Lees dan eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing
in de verpakking.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende wasvoorschriften. U vindt de juiste
wasvoorschriften op het label in uw kledingstuk.
normaal wassen op adviestemperatuur
maximaal op adviestemperatuur / gereduceerd mechanisch wassen / spoelen op
lage temperatuur (afkoelen) / gereduceerd centrifugeren
alleen handwas / geen machinewas / max. 40°C / voorzichtig met de hand wassen
niet wassen
gebruik geen bleekmiddel op chloorbasis
drogen / normale temperatuur
drogen / lage temperatuur

www.condorsafety.be »
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niet trommeldrogen
A

alle gangbare oplosmiddelen

P

droogreinigen met percholoretheeen of minerale benzines

F

droogreinigen in koolwatersfof

P

F

mild proces van 2 bovenstaande
niet droogreinigen
hoog max. 200°C
max. 150°C
laag max. 110°C stoomstrijken kan riskant zijn
niet strijken / geen stoombehandelingen

Hitte
Direct contact met een warmtebron, zoals een hete motor.
Dit kan leiden tot korstvorming of verbranding.
De beschermende binnenkant wordt beschadigd en de
vezels krimpen. Wees altijd voorzichtig, want zelfs als
de stof aan de buitenkant niet zichtbaar beschadigd is
door een warmtebron, kunnen de onderliggende vezels
beschadigd zijn en dus minder beschermen.

Vuil & vet
Stoffen zoals hars, kettingzaagolie en benzine kunnen
de beschermende binnenkant aantasten en ervoor
zorgen dat de beschermende lagen aan elkaar gaan
kleven.

Verkeerd stikken
Stik nooit door de beschermende binnenlaag heen (alleen
de stof aan de buitenkant kan hersteld worden). Dit zou
het immobilisatieproces hinderen bij een ongeval.
Een stuk van de broek afknippen vermindert natuurlijk ook
het niveau van bescherming.

Krimpen/drogen
Door krimp vermindert het beschermingsniveau omdat
het de oorspronkelijke vorm van de beschermlaag
permanent verandert. Het drogen van de kettingzaag
beschermde kleding kan de beschermende binnenkant
aantasten waardoor de efficiëntie afneemt.

bestellen

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een
mogelijke afname van het beschermingsniveau
van de kleding?

/

De levensduur van uw broek hangt af van de intensiteit
van het gebruik (bent u een regelmatige of occasionele
gebruiker), van de ruwheid van de omgeving waarin u werkt
(doornen) en van het type broek die u gekozen heeft.
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WANNEER KUNT U HET BESTE NIEUWE
KETTINGZAAG BESCHERMENDE
KLEDING KOPEN? DAT IS
VOLLEDIG AFHANKELIJK VAN DE
GEBRUIKSFREQUENTIE. MET HET
JUISTE ONDERHOUD, BIEDEN ONZE
PRODUCTEN LANGDURIG ADEQUATE
BESCHERMING.
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6CM LANGERE VERSIE 1SNB.GRI
ENKEL IN GRIJS
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XS, S, M, L, XL, XXL
1SNA.GRI
ZAAGBROEK SIP PROGRESS ARBORIST GRIJS

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»6 beschermingslagen in Dyneema, lichtgewicht
»»buitenstof uit TEXXION®, (86% Cordura® + 14% Spandex®), in 4 richtingen
elastisch
»»water-, olie- en vuilafstotend
»»ARMORTEX® stretch versteviging op knieën en binnenkant enkels
»»convex gevormde kniestukken
»»ventilatieritsen op het achterbeen
»»Nylnet voering voor hoger draagcomfort
»»anti-zaagsel guêtre met schoenhaakje
»»lussen voor bretellen met velcro
»»4 opbergzakken
1SNA.RO
»»stevige riemlussen.
1SNA.GR

XXL-Short, XXL-Tall, XXXL,

XXXL-Short, XXXL-Tall
»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»6 beschermingslagen, lichtgewicht
»»stretch buitenstof in TeXXion, water- en vuilafstotend
»»waterdichte Tektor op knieën
»»Ripstop TEKTOR versterking met hoge abrasie-en scheurweerstand
aan de volledige voorzijde en achteraan ter hoogte van de kuiten
»»ventilatieritsen achterop het been
1SRL.GR
»»4 opbergzakken + 1 dubbele meterzak
»»elastische taille met riemlussen en lussen voor bretellen met velcro
»»Nylnet comfortvoering voor optimaal draagcomfort
1SRL.RO
»»veterhaakje.
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XS, XS-Tall, XS-Short,

1SRL.GRI
S-Short, S, S-Tall, M, M-Short,
M-Tall, L-Short, L, L-Tall,
ZAAGBROEK SIP SAMOURAI GRIJS XL, XL-Short, XL-Tall, XXL,

S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
1SQT.RO
ZAAGBROEK SIP PROGRESS KLASSE 2 ROOD

»»Norm: EN381-5 Classe 2 Design A
»»8 lagen veiligheidsinleg, slechts 1580g (Large)
»»buitenstof uit TEXXION®, deze stof bevat 86% CORDURA® om te kunnen beantwoorden
aan de zwaarste arbeidsomstandigheden en 14% SPANDEX® om het product in 4 richtingen
elastisch te maken, waardoor we het hoogste comfort kunnen aanbieden
»»de stof werd behandeld met TEFLON®HT, die de stof extreem water-, olie- en vuilafstotend maakt
»»ARMORTEX® stretch versteviging (op basis van 31% KEVLAR®) op knieën en enkels.

1SIA.GRI
ZAAGVEST SIP PROGRESS GRIJS

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

»»Norm: EN381-11 Classe 1
»»zaagprotectie op armen, borst, schouders en buik
»»buitenstof in TEXXION®, zeer duurzaam en elastisch in 4 richtingen
»»coating met TEFLON®HT, extreem water-, olie- en vuilafstotend
»»stretch TEKTOR light versterking met reflecterende bies op de schouders
»»verlengd rugpand
»»rug- en okselventilatie (ritssluiting)

1SIA.ROGE

»»mouwvernauwing d.m.v. velcrosluiting
»»1 waterdichte smartphonezak
»»3 opbergzakken
»»Nylnet voering vr optimaal draagcomfort
»»regelbare elastische taille.

/
www.condorsafety.be »

»»Buitenstof in TEXXION®, zeer duurzaam en elastisch in 4 richtingen
»»coating met TEFLON®HT, extreem water-, olie- en vuilafstotend
»»stretch TEKTOR light versterking op schouders en ellebogen
»»reflecterende bies
»»verlengd rugpand
»»rug- en okselventilatie met ritssluiting
»»mouwvernauwing d.m.v. velcrosluiting
1SKA.ROGE
»»1 waterdichte smartphonezak
»»4 opbergzakken
»» Nylnet voering en 3D spacer in de schouders voor optimaal
draagcomfort
»»cuffs in de mouwen
»»regelbare elastische taille.

bestellen

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
1SKA.GRI
VEST ZONDER ZAAGBESCHERMING SIP PROGRESS GRIJS
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XS, S-Short, S, S-Tall, M-Short, M, M-Tall, L-Short, L,

L-Tall, XL-Short, XL, XL-Tall, XXL-Short, XXL, XXXL
1SNS
ZAAGBROEK SIP PROGRESS SIGNALISATIE ORANJE

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A + EN20471 Classe 2
»»6 beschermingslagen in Dyneema, lichtgewicht
»»buitenstof uit TEXXION®, in 4 richtingen elastisch
»»water-, olie- en vuilafstotend
»»ARMORTEX® stretch versteviging op knieën en binnenkant enkels
»»ventilatieritsen op het achterbeen
»»anti-zaagsel guêtre met schoenhaakje
»»knopen voor bretellen
»»5 opbergzakken
»»nierbescherming met mousse
»»stevige riemlussen
»»beschikbaar in 3 tussenbeenlengtes: Short (77cm) / Regular (82cm) / Tall
(88cm).

S, M, L, XL, XXL, XXXL
1SIS
ZAAGVEST SIP PROGRESS SIGNALISATIE ORANJE

»»Norm: EN381-11 Classe 1 + EN471 Classe 2
»»zaagprotectie op armen, borst, schouders en buik
»»buitenstof in TEXXION®, zeer duurzaam en elastisch in 4 richtingen
»»coating met TEFLON®HP, waterafstotend
»»stretch TEKTOR light versterking met reflecterende bies op de schouders
»»verlengd rugpand
»»rug- en okselventilatie met ritssluiting
»»mouwvernauwing d.m.v. velcrosluiting
»»1 waterdichte smartphonezak
»»3 opbergzakken
»»Nylnet voering vr optimaal draagcomfort
»»elastische taille.

www.condorsafety.be »
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S, M, L, XL, XXL, XXXL
1SKZ
VEST ZONDER ZAAGBESCHERMING SIP ORANJE

»»Elastische TeXXion HV buitenstof met water- en vuilafstotende Teflon® finish
»»waterdichte Pezatec Aqua versterking op de schouders en ellebogen
»»ergonomische kraag
»»3 opbergzakken
»»elastische taille
»»rug- en onderarmventilatie
»»retro-reflecterende biezen
»»verlengd rugpand
»»Siocool licht comfortabele manchetten in de mouwen.

XS, XS-Short, S-Short, S, S-Tall, M-Short, M,

M-Tall, L-Short, L, L-Tall, XL, XL-Tall, XXL
1SNC.RO
ZAAGBROEK SIP PROTECTION CANOPY W-AIR ROOD

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»6 beschermingslagen, lichtgewicht
»»stretch buitenstof in TeXXion, water- en vuilafstotend
»»waterdichte Pezaflex Aqua op de knieën
»»Nylnet binnenvoering voor optimaal draagcomfort
»»gaasventilatie
»»anti-waterabsorberend materiaal onderaan
»»elastische voering met schoenhaakje
»»4 opbergzakken + 1 waterdichte GSM-zak
»»elastische taille met riemlussen en lussen
voor bretellen met velcro
»»3 tussenbeenlengtes: Short (76cm) /
Regular (82cm) / Tall (88cm).

1SNC.GRI

1SNW.RO
ZAAGBROEK SIP PROTECTION
FOREST W-AIR ROOD
»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»6 beschermingslagen, lichtgewicht
»»stretch buitenstof in TeXXion, water- en
vuilafstotend
»»waterdichte Pezaflex Aqua op de knieën
»»Nylnet binnenvoering voor optimaal
draagcomfort
»»gaasventilatie
»»anti-waterabsorberend materiaal onderaan
»»elastische voering met schoenhaakje
»»4 opbergzakken + 1 meter/bougie zak
»»elastische taille met riemlussen
»»rugbovenstuk met knopen voor bretellen
»»3 tussenbeenlengtes: Short (76cm) / Regular
(82cm) / Tall (88cm).

XS, XS-Short, S-Short,
S, S-Tall, M-Short,
M, M-Tall, L-Short, L,
L-Tall, XL-Short, XL,
XL-Tall, XXL-Short, XXL,
XXL-Tall, XXXL-Short,
XXXL, XXXL-Tall

1SNW.GRI
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GAASVENTILATIE
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
1SPV.GRI
ZAAGBROEK SIP INNOVATION II GRIJS

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»6 beschermingslagen, lichtgewicht
»»buitenstof uit Pezatec, water- en vuilafstotend
»»Pezaflex stretch inzetstukken op de voor- en achterzijde van de knieën en
op het zitvlak
»»ventilatie d.m.v. mesh stof op de achterzijde van elk been
»» Nylnet voering voor hoger draagcomfort
»»reflecterende bies onderaan de knieën
»»elastische lendenband met riemlussen
»»metalen knopen voor bretellen
»»lendenbovenstuk
»»4 opbergzakken + 1 meterzak.

1SPV.RO

1SIV
ZAAGVEST SIP INNOVATION II

»»Norm: EN381-11 Classe 1
»»zaagprotectie op arm, borst en schouders
»»buitenstof uit Pezatec, water- en vuilafstotend
»»Pezaflex stretch inzetstukken onder de armen voor een optimale
bewegingsvrijheid
»» waterdichte TEKTOR versterking op de schouders met reflecterende bies
»»verlengd rugpand
»»rug-en onderarmventilatie
»»elastische taille
»»ergonomische kraag
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
»»Nylnet voering voor een optimaal draagcomfort
»»4 opbergzakken.
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

1SKV
VEST ZONDER ZAAGBESCHERMING SIP INNOVATION II
»»Vest zonder zaagbescherming
»»buitenstof uit Pezatec, water- en vuilafstotend
»»Pezaflex stretch inzetstukken onder de armen voor een optimale
bewegingsvrijheid
»»waterdichte TEKTOR versterking op de schouders met reflecterende bies
»»verlengd rugpand
»»rug- en onderarmventilatie
»»elastische taille
»»ergonomische kraag
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
»»4 opbergzakken
»»Nylnet voering voor een optimaal draagcomfort
»»Siocool light comfort cuffs in de mouwen.

/
www.condorsafety.be »

»»Duurzame PEZATEC en elastische PEZAFLEX buitenstof, water- en vuil
afstotende Teflon® finish
»»waterdichte Tektor versterking op de schouders en zijkant van de kraag
»»ergonomische kraag
»»4 opbergzakken
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
»»elastische taille
»»rug- en onderarmventilatie
»»verlengd rugpand
»»Siocool licht comfortabele manchetten in de mouwen.

bestellen

S, M, L, XL, XXL, XXXL
1SLW
VEST ZONDER ZAAGBESCHERMING SIP W-AIR ROOD/GEEL

210

1SBC
ZAAGBROEK SIP PROTECTION CANOPY W-AIR ORANJE
»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»6 beschermingslagen, lichtgewicht
»»stretch buitenstof in TeXXion HV, water- en vuilafstotend
»»waterdichte Pezaflex Aqua op de knieën
»»Nylnet binnenvoering voor optimaal draagcomfort
»»gaasventilatie
»»anti-waterabsorberend materiaal onderaan
»»elastische voering met schoenhaakje
»»4 opbergzakken + 1 GSM-zak
»»elastische taille met riemlussen en lussen voor bretellen met velcro
»»3 tussenbeenlengtes: Short (76cm) / Regular (82cm) / Tall (88 cm).

1SBW
ZAAGBROEK SIP PROTECTION FOREST
W-AIR ORANJE
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XS, XS-Short, S-Short, S, S-Tall, M-Short, M, M-Tall,
L-Short, L, L-Tall, XL, XL-Tall, XXL

XS, XS-Short, S-Short, S,
S-Tall, M-Short, M, M-Tall,
L-Short, L, L-Tall, XL-Short,
XL, XL-Tall, XXL-Short, XXL,
XXL-Tall, XXXL-Short, XXXL,
XXXL-Tall

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»6 beschermingslagen, lichtgewicht
»»stretch buitenstof in Texxion HV, water- en vuilafstotend
»»waterdichte Pezaflex Aqua op de knieën
»»Nylnet binnenvoering voor optimaal draagcomfort
»»gaasventilatie
»»anti-waterabsorberend materiaal onderaan
»»schoenhaakje
»»4 opbergzakken + 1 meter/bougie zak
»»elastische taille met riemlussen
»»rugbovenstuk met knopen voor bretellen
»»3 tussenbeenlengtes: Short (76cm) / Regular (82cm) / Tall (88cm).

S, M, L, XL, XXL, XXXL

/
www.condorsafety.be »

»»Duurzame PEZATEC en elastische PEZAFLEX buitenstof met water- en vuil
afstotende Teflon® finish
»»waterdichte Tektor versteviging op schouders
»»ergonomische pasvorm
»»onderarm- en rugventilatie
»»ergonomische kraag
»»1 verticale ingezette zak met ritssluiting op de borst
»»3 opbergzakken
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
»»elastische taille
»»rug- en onderarmventilatie
»»verlengd rugpand
»»Nylnet voering voor optimaal draagcomfort
»»Siocool licht comfortabele manchetten in de mouwen

bestellen

1SMW
VEST ZONDER ZAAGBESCHERMING SIP W-AIR ORANJE
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
1RP1
ZAAGBROEK SIP PROTECTION BASEPRO

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»buitenkant : 65% polyester + 35% katoen, 210g/m²
»»binnenstof : 65% polyester + 35 % katoen, 85g/m²
»»6 frontale beschermingslagen
»»gulp met ritssluiting
»»sluiting met 1 knoop
»»2 ingezette zakken
»»1 opgezette achterzak met ritssluiting
»»1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen van de bougiesleutel
»»elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met velcro.

S, M, L, XL, XXL, XXXL
1RG1
ZAAGSALOPETTE SIP PROTECTION BASEPRO ORANJE

»»Norm: EN 381-5 klasse 1 design A
»»65% polyester + 35% katoen, 210g/m²
»»gulp met ritssluiting
»»2 ingezette zakken
»»1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen van de bougiesleutel
»»ritssluiting en knoop aan de rechterzijde
»»elastische tailleband aan de rugzijde
»»2 verstelbare elastische bretels met gespsluiting
»»borstbovenstuk met zak met verticale ritssluiting aan rechterzijde
»»3 naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
1RJ1
ZAAGVEST SIP PROTECTION BASEPRO

S, M, L, XL, XXL, XXXL
1RK1
WERKVEST SIP PROTECTION BASEPRO

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN381-11 Classe 1
»»waterafstotende 65% polyester + 35% katoen, 210g/m²
»»8 laagse arm, shouder en borstbescherming
»»korte en rechte kraag
»»ritssluiting
»»2 ingezette zakken met ritssluiting
»»mouwvernauwing door middel van drukknopen
»»rugventilatie
»»verlengd rugpand.

»»Waterafstotende 65% polyester + 35% katoen, 210g/m²
»»korte en rechte kraag
»»ritssluiting
»»2 ingezette zakken met ritssluiting
»»mouwvernauwing door middel van drukknopen
»»rugventilatie
»»verlengd rugpand.

XS, S, M, L, XL, XXL
1RP3
ZAAGBROEK SIP PROTECTION BASEPRO KLASSE 3

»»Norm: EN381-5 Classe 3 Design A
»»buitenstof: 65% polyester + 35% katoen, 210g/m²
»»binnenstof: 65% polyester + 35% katoen, 85g/m²
»»9 beschermingslagen
»»gulp met ritssluiting
»»sluiting met 1 knoop
»»2 ingezette zakken
»»1 opgezette achterzak
»»1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen van de
bougiesleutel
»»elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met
velcro.

XS, S, M, L, XL, XXL
1RX3
ZAAGBROEK SIP PROTECTION BASEPRO KLASSE 3
GEVENTILEERD

»»Norm: EN381-5 Classe 3 Design A
»» buitenkant: 65% polyester + 35% katoen, 210g/m²
»»waterafstotend
»»binnenkant: 65%polyester 35% katoen, 85g/m²
»»9 beschermlagen
»»gulp met ritssluiting
»»sluiting met 1 knoop
»»2 ingezette zakken
»»1 opgezette achterzak
»»1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen van de
bougiesleutel
»»elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met
velcro
»»ventilerende mesh aan de achterkant van de benen.

Kledij » Zaagkledij »
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
1RQ1.OR
ZAAGBROEK SIP PROTECTION BASEPRO HI-VIS ORANJE

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A + EN 20471 Classe 2
»»waterafstotende stof
»»oranje stof: 80% polyester + 20% katoen, 200g/m²
»» zwarte stof: 65% polyester + 35% katoen, 210g/m²
»»stof binnenkant: 65% polyester + 35% katoen, 85g/m²
»»6 frontale beschermingslagen
»»gulp met ritssluiting
»»sluiting met 1 knoop
»»2 ingezette zakken
»»1 opgezette achterzak met ritssluiting
»»1 opgezette zak voor plooimeter en bevestigiing bougiesleutel
»»riemlussen voor riem en lussen voor bretellen met velcro.

1RQ1.GE

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
1RQ3.OR
ZAAGBROEK SIP PROTECTION BASEPRO HI-VIS KLASSE 3 ORANJE

»»Norm: EN381-5 Classe 3 Design A + EN 20471 Classe 2
»»buitenstof: 80% polyester + 20% katoen, 200g/m²
»»voering: 65% polyester + 35% katoen, 85g/m²
»»9 beschermlagen
»»gulp met ritssluiting
»»sluiting met 1 knoop
»»2 ingezette zakken
»»1 opgezette achterzak met ritssluiting
»»1 opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen van
bougiesleutel
»»elastische taillie met lussen voor riem en lussen voor bretellen met 1RQ3.GE
velcro.

S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
1RH1.OR
ZAAGSALOPETTE SIGNALISATIE SIP PROTECTION BASEPRO HI-VIS
ORANJE

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A + EN20471 Classe 2
»»gele stof: 80% polyester + 20% katoen, 200g/m²
»»zwarte stof: 65% polyester + 35% katoen, 210g/m²
»»6 beschermingslagen
»»2 reflecterende banden
»»elastische tailleband aan de rugzijde
»»groot rugstuk
»»2 verstelbare elastische bretels met gespsluiting
»»3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
»»2 ingezette zakken
»»meterzak
»»borstzak met verticale ritssluiting
»»systeem voor het bevestigen van bougiesleutel.

1RH1.GE

S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
1RI1.OR
ZAAGVEST SIP PROTECTION BASEPRO HI-VIS ORANJE

»»Norm: EN381-11 Classe 1 + EN 20471 Classe 3
»»oranje sto : 80% polyester 20% katoen, 200g/m²
»»zwarte stof: 65% polyester + 35% katoen, 210g/m²
»»waterafstotend
»»8 laagse arm, schouder en borstbescherming
»»uitneembare voering
»»korte en rechte kraag
»»ritssluitng
»»2 ingezette zakken met ritssluiting
»»mouwvernauwing door middel van drukknopen
»»rugventilatie
»»verlengd rugpand.

1RI1.GE
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
1XHP
ZAAGBROEK SIP SHERPA ZWART

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»8 lagen veiligheidsinleg
»»buitenstof 4-wegs stretch in Rip Stop
»»vuil- en waterafstotend dankzij de behandeling met
Teflon HP
»»waterdichte verstevigingen met Pezatec Aqua
op de voorkant van de benen en achteraan op de
onderbenen
»»verhoogd taillestuk achteraan met knopen voor
bretellen
»»1 meterzak
»»2 steekzakken met ritssluiting
»»1 zak met ritssluiting op de achterzijde
»»1 zijzak met ritssluiting.

1XHP.RO

/

»»reflecterende bies op de mouwen
»»elastische taille
»»ventilatie onder de armen en op de rug
»»verlengd rugpand.

www.condorsafety.be »

»»Vest zonder zaagbescherming
»»4-wegs stretch stof
»»versterkingen op schouders in waterafstotende
Pezatec Aqua
»»2 steekzakken met rits
»»1 GSM-zak op de linker arm
1XHP.ROGE

bestellen

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
1XHK
VEST SIP SHERPA - ZWART/BLAUW
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1XT2
ZAAGLEGGING SIP BOXER
»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»8 lagen veiligheidsinleg
»»beide beenpijpen worden achteraan geopend d.m.v. een rits zodat men ze snel over de
werkbroek aan kan trekken
»»achteraan in de taille verbonden met elastische riem met clips.

1XX3
VERBREDERS VOOR ZAAGLEGGING SIP BOXER
»»Voor het verwijden van de broekspijpen van de zaaglegging 1XT2.

1ST9
ZAAGLEGGING SIP SIGNALISATIE ORANJE
»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A + EN471 Classe 2
»»reflecterende banden met een breedte van 70mm
»»beide beenpijpen worden achteraan d.m.v. een rits geopend zodat men ze
snel over de werkbroek aan kan trekken
»»vooraan verbonden met ritssluiting
»»wordt vastgemaakt met een riem (apart te koop) die in de hoogte
verstelbaar is door 2 lussen.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

1ST9.GR

1SX9
VERBREDERS VOOR ZAAGLEGGING SIP SIGNALISATIE
»»Voor het verwijden van de broekspijpen van de zaaglegging 1ST9.

»»Voorzien van velcro om zo bevestigd te worden aan de broek 1SRL, 1SBC, 1SNC, 1RQ1,
1RQ3, 1RP3, 1RX3, 1RP1, 1SNA en 1SNB
»»roestvrij spanmechanisme
»»in de hoogte regelbaar
»»lengte: 110cm
»»breedte: 4 cm.
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5SD4
BRETELLEN MET VELCRO SIP PROTECTION ZWART 120CM

5SD5.OR
BRETELLEN MET KNIJPERS SIP PROTECTION ORANJE
»»Voorzien van knijpers om zo bevestigd te worden aan iedere broek
»»roestvrij spanmechanisme
»»in de hoogte regelbaar
»»lengte: 110cm
»»breedte: 4 cm.

5SD6.GE
BRETELLEN MET VLECHTEN SIP PROTECTION GEEL

5SA7
RIEM SIP PROTECTION 125 CM
»»Dikke, lederen, kastanjekleurige, plantaardig behandelde riem voor leggings en broeken
»»riemgesp met 2 pinnetjes en 2 lussen.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Bretellen met vlechten om zo bevestigd te worden aan de knopen op de broek
»»roestvrij spanmechanisme
»»in de hoogte regelbaar
»»lengte: 110cm
»»breedte: 4 cm.
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1SSP.GRI
KLIMBROEK SIP PROGRESS GRIJS

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

»»Klimbroek zonder zaagbescherming
»»buitenstof in TEXXION® (86% Cordura + 14% Spandex)
»»ARMORTEX® stretch versteviging ter hoogte van knieën en binnenkant
enkels
»»knopen voor bretellen
»»2 steekzakken met ritssluiting
»»1 opgezette dijzak met ritssluiting
»»nierbescherming met mousse
»»stevige riemlussen
1SSP.GR
»»voorgevormde knieën
»»1 achterzak met velcro overslag en ritssluiting
1SSP.RO
»»GSM zak.

1SSV.GRI
KLIMBROEK SIP INNOVATION II GRIJS

XS, S, M, L, XL, XXL

»»Klimbroek zonder zaagbescherming
»»buitenstof uit Pezatec, water- en vuilafstotend
»»Pezaflex stretch inzetstukken op de voor- en achterzijde van de knieën en op het zitvlak
»»Pezatec versterking aan de binnenkant onderaan de benen
»»elastische taille
»»riemlussen
»»5 opbergzakken
»»elastische guêtre onderaan de benen met metalen haakje om aan schoen te bevestigen.

1SSR.GRI
KLIMBROEK SIP TRACKER GRIJS

XS, S, M, L, XL, XXL

»»Klimbroek zonder zaagbescherming
»»buitenstof in TEXXION® (86% Cordura + 14% Spandex)
»»waterdichte TEFLON®HT versterking aan de voorzijde
»»ARMORTEX® stretch versteviging ter hoogte van knieën en binnenkant enkels
»»knopen voor bretellen
»»ventilatieritsen op het achterbeen
»»cuffs onderaan de beenpijpen
»»2 steekzakken + 1 opgezette dijbeenzak met ritssluiting
»»nierbescherming met mousse
»»stevige riemlussen
»»voorgevormde knieën
1SSR.GR
»»1 achterzak met velcro overslag en ritssluiting
»»GSM zak.

EVER
Z

»»Norm: FPA KWF TEST Function & Comfort, EN ISO 13688 : 2013
»»Full stretch TeXXion (86% Cordura®, 14% elasthane ±240g/m²) water-en vuilafstotende
buitenstof dankzij de Teflon™ finish
»»gulp met ritssluiting
»»sluiting met 2 metalen knopen
»»2 ingezette zakken met ritssluiting
J
IJN ACHT
»»1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
W
»»1 opgezette linker dijbeenzak met ritssluiting
»»1 opgezette meszak met flap en drukknopen

OEK
BR

www.condorsafety.be »

/

bestellen

S-Short, S, S-Tall, M-Short, M, M-Tall,

1SRZ
L-Short, L, L-Tall, XL-Short, XL, XL-Tall
EVERZWIJNBROEK MET SLAGTANDBESCHERMING SIP - GROEN
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5CM LANGER VERSIE KBL1L.ZW
KBL1.BL

KBL1.GR

bestellen

»»Lichtgewicht en veelzijdige broek met een smalle en moderne snit
»»LPC (Lundhags PolyCotton) Stretch met Schoeller Dry Skin stretch op het
zitvlak, knieën en kruis
»»enkels zijn verstevigd met Schoeller Keprotec
»» inzetstuk aan kruis
»»verstelbare tailleband
»»2 steekzakken met ritssluiting
»»2 beenzakken met ritssluiting
»»voorgevormde knieën
»»ventilatie aan de binnenkant van de benen en onderaan de knieën
»»verstelriempje aan de enkels en haakje om de broek aan de schoenen te
bevestigen.

KBL1.OR

/

46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

www.condorsafety.be »

KBL1.ZW
KLIMBROEK LUNDHAGS MAKKE ZWART

1SLR.ORZW
REGENVEST SIP KEIU ORANJE/ZWART

»»Norm: EN 343 Class 3/3
»»100% Siopor waterdichte, ademende en soepele stof
»»100% polyester weefsel met 100% PU laminaat; ± 205 g/m²
»»Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort
»»rugventilatie en ventilatie onder de arm via ventilatieritssluiting
»»rechtopstaande kraag met aanrijgkoord
»»kap in kraag
»»1 zak met ritssluiting op de borst
»»2 ingezette zakken met ritssluiting
1SLR.GERO
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
»»elastische koord in zoom
»»verlengd rugpand
»»1 binnenzak.

1SRR
REGENBROEK SIP ZWART
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

S, M, L, XL, XXL, XXXL

»»Norm: EN343 3/3
»»waterdicht en ademend
»»vooraan versterking in Siopor Ultra
»»meshventilatie
»»lange ritsluiting met beleg aan de onderzijde langs elk been voor het aantrekken
van de broek met laarzen of schoenen aan
»»sluiting via elastiek en geïntegreerde aanrijgkoord rond de taille.

/
www.condorsafety.be »

»»3-laagse softshell stof met winddicht- en ademend membraan
»»waterdichte Tektor versterking op de schouders en zijkant van de kraag
»»afritsbare mouwen
»»opvallende kleuren die eenvoudig te onderscheiden zijn
in natuurlijke groene omgeving
»»ergonomische kraag
1SWS.ZW
»»ritssluiting met flap
»»2 ingezette borstzakken
»»2 steekzakken met ritssluiting
»»mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
1SWS.GERO
»»verlengd rugpand
»»1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de
linkerzijde.

bestellen

S, M, L, XL, XXL, XXXL
1SWS.OR.ZW
SOFTSHELL SIP PROTECTION FUYU ORANJE/ZWART
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1SX1
ZAAGMOUWEN SIP PROTECTION (PER PAAR) ORANJE
»»Bescherming tegen snijwonden 360° rondom de onderarm
»»onderaan voorzien van een gebreide polsband
»»bovenaan van een elastiek.

L, XL
1SY1
ZAAGMOUWEN SIP PROTECTION (PER PAAR)

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Bescherming tegen snijwonden 360° rondom de onderarm
»»onderaan voorzien van een gebreide polsband
»»bovenaan regelbare elastieksluiting

1SXA
ZAAGMOUWEN SIP PROTECTION (PER PAAR)
»»Bescherming tegen snijwonden 360° rondom de onderarm, gecombineerd met
extra bescherming op de rug van de hand
»»onderaan voorzien van een voorgevormde duimmanchette voor beter comfort
»»elastiekband achter de elleboog voorzien van anti-slip rubber
»»elastische buitenstof in 2-weg stretch voor beter comfort.

»»Norm: kettingzaagbescherming Classe 1, design A op beide handen + EN388 3131
»»rubberen waterdichte anti-slip versterking in de handpalm en vingers van beide handen en
met synthetisch leder versterkte bovenzijde
»»elastische manchet met aderbescherming
»»duurzame aramide stikkingen.
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8, 9, 10, 11, 12
2XD3
ZAAGHANDSCHOENEN SIP PROTECTION LINKS + RECHTS

8, 9, 10, 11, 12
2XD2
ZAAGHANDSCHOENEN SIP PROTECTION LINKS

»»Norm: kettingzaagbescherming Classe 1, design A op linkerhand + EN388 3131
»»rubberen waterdichte anti-slip versterking in de handpalm en vingers van beide handen en
met synthetisch leder versterkte bovenzijde
»»elastische manchet met aderbescherming
»»duurzame aramide stikkingen.

2XD1
HANDSCHOENEN SIP PROTECTION

8, 9, 10, 11, 12

»»Norm: EN388:2016 3242
»»synthetisch leder
»»versteviging (Kevlar 18% + polyamide 56% + PU 26%) in de handpalm en vingers is uiterst
bestand tegen abrasie, uiterst scheurbestendig en biedt een zeer goede weerstand tegen
doornen
»»elastische manchet met aderbescherming
»»luchtdoorlatend inzetstuk in polyamide/spandex aan de bovenzijde van de hand voor een
betere grip
»»elastische manchet met klittenbandsluiting
»»duurzame aramide stikkingen.

/

»»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

8, 9, 10, 11, 12

www.condorsafety.be »

2XA2
HANDSCHOENEN SIP PROTECTION
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ZBPF2.GRI

ZBPF2.ZW

XS, XS-Tall, S, S-Tall, M, M-Tall, L, L-Tall, XL,

www.condorsafety.be »

/

bestellen

XL-Tall, XXL, XXL-Tall
ZBPF2.RO
ZAAGBROEK PFANNER GLADIATOR VENTILATION ROOD

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»voorkant: 100% Gladiator® polyamide
»»achterkant in StretchAIR: 90% polyamide + 10% elastaan
»»voering: 100% Cocona polyester
»»snijbestendige vezels: Dyneema
»»KlimaAIR® warmteregulatie
»»de afwezigheid van allerlei coatings zorgt samen met de verwijderbare
enkelkappen voor een goede ventilatie- en transpiratiehuishouding
»»de Gladiator® buitenstof verzekert de lange levensduur van de broek.
ZBPF2.BL

ZBPF2.OR

»»Uitrekbare en ademende
materies bieden een
maximaal comfort
aan tijdens fysieke
inspanningen. Ze worden
gebruikt in combinatie
met verschillende extra
uitrustingen gaande van
jassen, T-shirts tot broeken.

»»De reflecterende banden
en logo’s 3CON®
garanderen een optimale
lichtweerkaatsing. Deze
zorgen voor extra veiligheid
dankzij een verhoogde
zichtbaarheid.

/

»»Een gepatenteerd
ventilatiesysteem voor
een fris gevoel in de zomer
en een goede thermische
bescherming in de winter.
Deze stof bestaat uit
verschillende lagen en
wordt in de schoenen,
jassen en broeken gebruikt.

www.condorsafety.be »

»»De bovenste materie is
uiterst bestendig tegen
het scheuren in extreme
omstandigheden.
Waterwerend, oliebestendig
en vuilbestendig. Dit zit
verwerkt in alle Gladiator®
en Ventilatie broeken.

bestellen
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XS, XS-Tall, S, S-Tall, M, M-Tall, L, L-Tall,

XL, XL-Tall, XXL, XXL-Tall
ZBPF1.RO
ZAAGBROEK PFANNER ARBORIST ROOD

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design A
»»StretchAIR: 90% polyamide + 10% elastaan
»»versterking op scheenbenen en enkels: 62% polyamide + 38%
Kevlar Keprotec®
»»voering: 100% Cocona polyester
»»snijbestendige vezels: Dyneema
»»speciaal ontworpen voor klimwerkzaamheden
»»optimaal voor koude en vochtige als ook droge en warme
omgevingen dankzij de KlimaAIR® warmteregulatie
»»de ventilatieritsen zorgen voor een maximale balans tussen
verluchting en temperatuur
»»afritsbare guêtres.
ZBPF1.GRI

XS, XS-Tall, S, S-Tall, M, M-Tall, L, L-Tall,

XL, XL-Tall, XXL, XXL-Tall
ZBPF3.RO
ZAAGBROEK PFANNER ARBORIST DESIGN C ROOD

»»Norm: EN381-5 Classe 1 Design C (bescherming voor- en achterkant)
»»buitenstof: 90% polyamide + 10% elastaan
»»knieversterking: 62% polyamide + 38% Kevlar Keprotec®
»»voering: 100% Cocona polyester
»»snijbestendige vezels: Dyneema
»»speciaal ontworpen voor klimwerkzaamheden, StretchAIR®technologie en KlimaAIR® bieden optimaal draagcomfort en
grote bewegingsvrijheid
»»Keprotec®-verstevigingen aan de binnenkant van de enkels
voor een betere bescherming tegen klimsporen.
ZBPF3.GRI

1/<1,8m, 2/<1,8m
BPF1.ZW
BRETELLEN PFANNER GLADIATOR ZWART

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Elastische bretellen, regelbaar in lengte dmv een velcrosluiting.

KBPF1.ZW
KLIMBROEK PFANNER CONCEPT OUTDOOR ZWART
KBPF1.GRI
»»90% polyamide + 10% elastaan
»»een ultra lichte en toch stevige broek
»»de StretchAIR®-technologie combineert een maximale
bewegingsvrijheid met een extreme ademendheid
»»de Kevlar-versterking op de binnenkant van de enkels beschermt
tegen slijtage
»»de innovatieve structuur van de riemlussen zorgt voor een
optimale ondersteuning bij het dragen van een broeksriem.
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XS, XS-Tall, S, S-Tall, M, M-Tall, L,
L-Tall, XL, XL-Tall, XXL, XXL-Tall

XS, XS-Tall, S, S-Tall, M, M-Tall, L,

L-Tall, XL, XL-Tall, XXL, XXL-Tall
KBPF2.RO
KLIMBROEK PFANNER GLOBE OUTDOOR ROOD

»»90% polyamide + 10% elastaan
»»maximale bewegingsvrijheid wordt
hier gecombineerd met een stof die
ondoordringbaar is voor water en vuil
en dit met een extreem laag gewicht
»»de stof is zeer ademend, stevig en
scheurbestendig
»»de Kevlar-versterking op de knieën
en de binnenkant van de enkels
verhoogt de levensduur en biedt extra
bescherming tijdens het klimmen
»»afritsbare guêtres
beschermen tegen
teken en vuil.

KBPF2.GR

XS, XS-Tall, S, S-Tall, M, M-Tall, L,

/
www.condorsafety.be »

»»Voorkant: 100% polyamide Cordura
KBPF3.GR
»»achterkant in stretchstof: 90% polyamide + 10% elastaan
»»voering: Cocona polyester
»»dankzij de resistente voorkant, Gladiator®, is deze broek ideaal
voor iedereen met zeer hoge eisen op gebied van duurzaamheid,
deze waterdichte en vuilbestendige stof is bovendien heel
makkelijk in onderhoud
»»de StretchAIR®-technologie op de achterkant zorgt voor
bewegingsvrijheid en perfecte pasvorm
»»de functionele binnenvoering voert vocht af voor optimaal comfort.

bestellen

L-Tall, XL, XL-Tall, XXL, XXL-Tall
KBPF3.GRI
KLIMBROEK PFANNER GLADIATOR OUTDOOR GRIJS

Kledij » Zaagkledij »
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www.condorsafety.be »

/

bestellen

XS, S, M, L, XL, XXL
VPF1.RO
VEST ZONDER ZAAGBESCHERMING PFANNER
VENTILATION JACKE ROOD

»»Schouderstuk: 92% polyester + 8% elastaan
»»buitenstof (rood/geel): 83% EME lycra + 17% polyester
»»stretch stof: 90% polyamde + 10% elastaan
»»voering: 100% cocos polyester – StretchAIR® technologie
»»KlimaAIR®-technologie
»»maximale bewegingsvrijheid
»»de buitenstof is waterdicht en vuilafstotend
»»ventilatie-openingen (50cm) onder de armen
»»functionele elastische manchetten
»»ritssluiting tot in de halskraag
»»borstzak met ritssluiting
»»3CON® Reflex.

VPF1.GRI

VPF1.GR

VPF1.BLOR

VPF1.OR

VPF1.ZW

VPF1.GRIOR

»»Norme: EN381-11 Classe 1
»»matériau de dessus jaune signalétique/
orange: 83% lycra-EME + 17% polyester
»»matière stretch: 90% polyamide + 10%
élasthanne
»»doublure: 100% polyester Cocona –
doublure de dos: KlimaAIR® (95% lucht +
5% polyester) – protection anticoupure:
Dyneema – protection anticoupure classe

1 sur tout le devant y compris le col et les
manches
»»technologie StretchAIR®
»»technologie KlimaAIR ®
»»tissu de dessus extrêmement résistant à
la déchirure et robuste
»»renfort aux épaules
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XS, S, M, L, XL, XXL
ZVPF1.RO
ZAAGVEST PFANNER STRETCHAIR SCHNITTSCHUTZJACKE ROOD

XS, S, M, L, XL, XXL
VPF2.RO
VEST ZONDER ZAAGBESCHERMING PFANNER KLIMAAIR
FORSTJACKE ROOD

»»Bovenstof: 83% lycra-EME + 17% polyester
»»stretchstof: 90% polyamide + 10% elastaan
»»voering: 100% polyester
»»StretchAIR® technologie
»»KlimaAIR® technologie
»»langere mouwen zijn afzonderlijk leverbaar
(ref. 107031)
»»sluiting tot helemaal boven in de hals

»»heel robuust
»»waterdichte ellebogen
»»ondoordringbaar voor water en vuiligheid
»»borstzakken met ritssluiting
»»3CON® Reflex
»»de afneembare mouwen en de extra
ventilatie op de rug

XS, S, M, L, XL, XXL
VPR2.GE
VEST VOOR HEREN PROTOS INUIT GEEL

/

»»100% polyester
»»naden in contrasterende kleur
»»vuilafstotende impregnering
»»binnenzijde in zachte flanel
»»ademende softshell op schouders, zijkanten en ellebogen
»»Zipp-2-Zipp borstzakken met rits
»»2 steekzakken met rits
»»1 binnenzak met rits
»»verlengd rugpand.

www.condorsafety.be »

XS, S, M, L, XL, XXL
VPR2.GRI
VEST VOOR HEREN PROTOS INUIT GRIJS

bestellen

»»100% polyester
»»naden in contrasterende kleur
»»vuilafstotende impregnering
»»binnenzijde in zachte flanel
»»ademende softshell op schouders, zijkanten en ellebogen
»»Zipp-2-Zipp borstzakken met rits
»»2 steekzakken met rits
»»1 binnenzak met rits
»»verlengd rugpand.

Kledij » Werkkledij »
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XS, S, M, L, XL, XXL
TSPF4.BL
T-SHIRT MET KORTE MOUWEN PFANNER SKIN-DRY
ZIPP-2-ZIPP BLAUW

»»100% polyester
»»zachte flanellen binnenzijde
»»optimale evacuatie van transpiratievocht
»»2 x Zipp2Zipp® borstzakken
»»ronde hals
»»geurloos.

XS, S, M, L, XL, XXL
TSPF5.BL
T-SHIRT MET LANGE MOUWEN PFANNER SKIN-DRY
THERMO ZIPP-2-ZIPP

»»91% polyester + 9% spandex
»»Thermo flanel aan de binnenkant
»»2 x Zipp-2-Zipp® borstzakken
»»korte rits
»»verlengd model
»»elastisch voor permanente pasvorm
»»schouders en rugdeel zonder naden.

S, M, L, XL, XXL
TSPF6.ZW
T-SHIRT MET LANGE MOUWEN PFANNER HOODIE ZWART

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»80% katoen + 20% polyester
»»het zeer hoog percentage katoen zorgt voor de perfecte extra laag tijdens frissere
dagen
»»het shirt kan perfect worden gedragen onder elke Pfanner kleding
»»de kap is ook bruikbaar onder de Protos helm
»»uitstekende pasvorm dankzij de ingestikte nekband die loopt van schouder tot
schouder.

TSPF7
T-SHIRT PFANNER SET VAN 3 STUK

S, M, L, XL, XXL

»»Grijs en groen: 100% katoen, zwart: 80% katoen + 20% polyester
»»set met 3 t-Shirts (grijs, zwart en groen) met hakbijl-logo op de linkerborst.
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TSPF3.ZW
T-SHIRT PFANNER TENCEL-POLY ZIP-NECK ZWART
»»50% Tencel + 50% polyester
»»geurloos
»»voorkomt huidirritatie
»»hoge UV-bescherming.

Kledij » Werkkledij »

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL
TSPF3.OR
T-SHIRT PFANNER TENCEL-POLY ZIP-NECK ORANJE

»»EN20471 klasse 2
»»50% Tencel + 50% polyester
»»geurloos
»»voorkomt huidirritatie
»»hoge UV-bescherming.

XS, S, M, L, XL, XXL
TSPF1.RO
T-SHIRT MET KORTE MOUWEN PFANNER ZIPP-NECK ROOD

»»100% Cocona polyester
»»vervaardigd in 37.5 stof ,
deze garandeert een optimale
lichaamstemperatuur van 37,5°C bij
fysieke hoge inspanningen
»»de 37.5 stof voert vocht onmiddellijk
weg van het lichaam en houdt de
lichaamstemperatuur constant
ongeacht de activiteit, weer of

buitentemperatuur
»»geurtjes worden vastgehouden en pas
losgelaten tijdens het wassen
»»korte rits
»»1 borstzak met rits.

XS, S, M, L, XL, XXL
TSPF2.RO
T-SHIRT MET LANGE MOUWEN PFANNER ZIPP-NECK ROOD

buitentemperatuur
»»geurtjes worden vastgehouden en pas
losgelaten tijdens het wassen
»»korte rits
»»1 borstzak met rits.

»»38% merinowol + 53% nylon + 9%
spandex
»»op het bovenbeen: 100% merinowol
»»beschikt over een speciale structuur
voor het dragen onder de zaagbroek
»»op koude dagen geeft deze onderbroek
je extra warmte zonder dat de warmte
op je bovenbenen oploopt
»»de geperforeerde stof op het bovenbeen

in 100% merinowol zorgt voor een
betere ventilatie en een natuurlijk
draagcomfort
»»de onderbroek is warm aan de
achterkant en fris aan de voorkant.

www.condorsafety.be »

/

XS, S, M, L, XL, XXL
OBPF1
ONDERBROEK PFANNER V-MATIC THERMOHOSE

bestellen

»»100% Cocona polyester
»»vervaardigd in 37.5 stof ,
deze garandeert een optimale
lichaamstemperatuur van 37,5°C bij
fysieke hoge inspanningen
»»de 37.5 stof voert vocht onmiddellijk
weg van het lichaam en houdt de
lichaamstemperatuur constant
ongeacht de activiteit, weer of

Kledij » Handschoenen »
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S, M, L, XL, XXL
HSPF2
HANDSCHOENEN PFANNER
STRETCHFLEX FINE GRIP

»»Norm: EN388 4141
»»in nylon + nitrile mousse
»»het model StretchFlex® Fine Grip biedt een hoge
olieresistentie op de handpalmoppervlakken
»»de nitril coating zorgt voor een slipvrije handling
»»StretchFlex®-technologie zorgt ervoor dat het
materiaal zeer flexibel en ademend is op de rug
van de hand
»»fijn gebreide rand voorkomt op een aangename
manier het binnendringen van vreemde
voorwerpen.

M, L, XL, XXL
HSPF3
HANDSCHOENEN PFANNER STRETCHFLEX ICE GRIP

»»Norm: EN388 3122 + EN511 010
»»polyamide, acrylique
»»een gebreide Thermo handschoen met
een uitstekende grip
»»een Acryl laag is aangebracht op de

vingers en de handpalm, deze laag
is zeer vochtafwerend en is uiterst
geschikt voor koude, natte dagen
»»de elastische band met velcro weert
vuili uit de handschoen.

M, L, XL, XXL
HSPF1
HANDSCHOENEN PFANNER STRETCHFLEX THERMO

omstandigheden.

SGPF1.GE
SIGNALISATIEGILET PFANNER ZIPP-4-FIT GEEL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN388 3122 + EN511 010
»»in geitenleer en nylon
»»winterhandschoen
»»past zich perfect aan de vorm van
de hand aan dankzij de StretchFlex®
Technologie
»»perfecte grip dankzij de naadloze
handpalm
»»ideaal om te werken in koude en droge

»»Norm: EN ISO 20471:2013 Classe 2
»»100% polyester
»»maximale zichtbaarheid wanneer alle
zijritsen van de gilet openstaan
»»het Zipp-4-Fit® systeem en de
elastische rug zorgen voor een groot
draagcomfort
»»bovendien zijn beide zijkanten uitgerust
met het Zipp-2-Zipp® systeem

»»de bodem van de
2 balpenhouders
zijn open zodat
zich geen vuil
kan ophopen.
SGPF1.OR

Kledij » Zaagkledij »
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Steel

Metal-free
Metal free

EVA premium

AS-System

C-Zone PRO

NBR

Steel

ZBA2.ROZ
Midfoot stabilizer

PU half shell

Wool

XS, S, M, L, XL, XXL
WVA1.BL
VEST ZONDER ZAAGBESCHERMING ARBORTEC BREATHEFLEX
PRO BLAUW

»»Functionele werkjas
»»lichte en ademende buitenstof,
uitgerust met de 6D stretch-technologie
die een hoge bewegingsvrijheid toelaat
»»schuurbestendige verstevigingen op de
schouders en de ellebogen
»»2 borstzakken, 2 steekzakken en

2 zakken in het rugpand, allemaal
afsluitbaar met ritsen
»»binnenzak
»»afritsbare mouwen.

bestellen

»»uitgerust met de 6D stretch-technologie die een hoge bewegingsvrijheid toelaat
FO
»»combineert comfort en ademend vermogen, versterkt door de ventilatieritsen op het
achterbeen
»»duurzaam door de versterking aan het kruis en onderaan de broek
»»waterdichte zakken voor het opbergen van de smartphone
»»sterke gereedschapslussen.

/

»»Norm: EN381-5 Classe -1 – Design A
»»buitenstof: 87% polyamide, 13% spandex
»»stretch in kruis : 97% polyester, 3% spandex
»»lichte en ademende zaagbroek

Composite

www.condorsafety.be »

XS, S, M, L, XL, XXL
ZBA1.BL
ZAAGBROEK ARBORTEC BREATHEFLEX PRO BLAUW
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SAFETY

www.condorsafety.be »

/

bestellen

S, M, L, XL, XXL
1SRQ
HAAGSCHAAR- & BOSMAAIERBROEK CONDOR
SAFETY

»»Norm: EN ISO 20471 Klasse 1
»»de enige broek die u voldoende bescherming biedt tijdens het
werken met haagschaar en bosmaaier
»»reflecterende banden met een breedte van 50mm
»»vooraan op de onderbenen voorzien van een uitneembare
schuiminleg van 4mm dikte ter bescherming tegen steenslag
»»van knieën tot taille voorzien van een bescherming tegen het
insnijden van de haagschaarmessen
»»elastische tailleband
»»2 steekzakken vooraan
»»1 opgestikte afsluitbare achterzak
»»1 meterzak.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
1SRF
HAAGSCHAAR- & BOSMAAIERBROEK KLASSE 2
CONDOR SAFETY

»»Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
»»de enige broek die u voldoende bescherming biedt tijdens het werken
met haagschaar en bosmaaier
»»reflecterende banden met een breedte van 50mm
»» vooraan op de onderbenen voorzien van een uitneembare schuiminleg
van 4mm dikte ter bescherming tegen steenslag
»»op de bovenbenen voorzien van een bescherming tegen het insnijden
van de haagschaarmessen
»»elastische tailleband
»»4 opbergzakken
»»ventilatieritsen op de achterkant van de bovenbenen.

1STE
HAAGSCHAAR- & BOSMAAIERLEGGING SIP
»»65% polyester + 35% katoen
»»vooraan op de onderbenen voorzien van een uitneembare schuiminleg
van 6mm dikte ter bescherming tegen steenslag
»»op de bovenbenen voorzien van een bescherming tegen het insnijden
van de haagschaarmessen
»»beide beenpijpen worden achteraan geopend d.m.v. 4 verstelbare
gespen
»»achteraan in de taille verbonden met elastische riem met clips.

Kledij » Onderkledij »
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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®
ACTIVE
HI VIS

HOGE ACTIVITEIT

HOGE ACTIVITEIT

LIFA®
MERINO

SAFE
FLAME RETARDANT
LAGE ACTIVITEIT

LAGE ACTIVITEIT

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»HOE LIFA® WERKT
De Lifa® Stay Warmtechnologie voert zweet af
van uw huid, zodat u langer
warm blijft.

LIFA®
MAX

KOUD WEER

WARM WEER

HIGH VISIBILITY

LIFA® ACTIVE
2

1

S, M, L, XL, XXL, XXXL
TSHH6.ZW
T-SHIRT HELLY HANSEN MAGNI ZWART 75161

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.

TSHH6.GR

»»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

S, M, L, XL, XXL, XXXL
TSHH8.ZW
T-SHIRT MET LANGE MOUWEN HELLY HANSEN MAGNI
ZWART 75162

/

2

www.condorsafety.be »

2

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

Kledij » Onderkledij »
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LIFA®
1

2

»»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® .

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
OHHH11.ZW
ONDERHEMD HELLY HANSEN LIFA ZWART 75104

1

»»100% polypropyleen
»»2
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.
OHHH11.BL

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
OHHH12.ZW
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.

OHHH12.BL

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
OBHH8.ZW
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.
OHHH8.BL

2

LIFA® MERINO
2

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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OHHH13.ZW
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
ONDERHEMD MET LANGE MOUWEN HELLY HANSEN LIFA MERINO
ZWART 75106
OHHH13.PEBL OHHH13.GRI
»»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.

OHHH13.BL

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
OHHH14.ZW
ONDERHEMD MET LANGE MOUWEN 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.

»»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
OBHH9.GRI
koude dagen.

OBHH9.BL

/

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
OBHH9.ZW
ONDERBROEK THERMISCH HELLY HANSEN
LIFA MERINO ZWART 75506

bestellen

OHHH14.BL

www.condorsafety.be »

OHHH14.GRI
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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.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
OHHH15.ZW
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.

OHHH15.BL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
OBHH10.ZW
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.

OBHH10.BL
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WOOLPOWER®

Kledij » Onderkledij »

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.
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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.

6

Kledij » Onderkledij »

»»WIJ WETEN ALLES OVER WARMTE:

»»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.

www.condorsafety.be »

»»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.

/

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.

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
TSW1.LIBL
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.
TSW1.ZW

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
OHW5.LIBL
ONDERHEMD WOOLPOWER CREWNECK 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
»»verlengd rugpand
»»geen zijnaden
»»kan gewassen worden op 60°C. .

www.condorsafety.be »

/

bestellen

OHW5.ZW

S, M, L, XL, XXL
OBW2.LIBL
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.

OBW2.ZW

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
OHW1.GRI
ONDERHEMD WOOLPOWER CREWNECK 200 GRIJS

OHW1.BL

»»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

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
OHW2.GRI
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

OHW2.BL

»»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

OBW1.ZW

OBW1.BL

/

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
OBW1.GRI
ONDERBROEK WOOLPOWER LONG JOHN 200 GRIJS

bestellen

OHW2.ZW

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.

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
TW1.GRI
TRUI WOOLPOWER FULL ZIP JACKET 400 GRIJS

TW1.ZW
»»70% Merino wol, 28% polyamide en 2% elastaan TW1.GR
»»400g
»»wordt gedragen als tussenlaag bij lage temperatuur en weinig activiteit
»»lange mouwen
»»ritssluiting -duimsleuven
»»verleng rugpand
»»versterkte kraag
»»kan gewassen worden op 60°C

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
BWW1.GRI
BODYWARMER WOOLPOWER VEST 400 GRIJS

TW1.BL

BWW1.BL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»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

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
TW2.PEBL
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

TW2.MABL

Kledij » Werkkledij »

247

TSWU1.OR

TSWU1.GE

TSWU1.AGR
T-SHIRT WOODU LOG APPELGROEN

S, M, L, XL

»»95% katoen + 5% elastaan
»»ronde hals
»»WoodU is voor iedereen die zich
verbonden voelt met de bomen
»»100% gefabriceerd in Italië

S, M, L, XL

»»zowel voor in de vrije tijd als tijdens het
werk
»»zeer comfortabele sweater met kap
»»2 steekzakken vooraan.

/

SWWU1.GR
SWEATER MET KAP WOODU FOREST

www.condorsafety.be »

TSWU1.KA

bestellen

»»95% katoen + 5% elastaan
»»ronde hals
»»WoodU is voor iedereen die zich verbonden voelt met de bomen
»»100% gefabriceerd in Italië
»»zowel voor in de vrije tijd als tijdens het werk
»»klein logo op de borst en groot logo op de rug.
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S, M, L, XL
BWU1.AGR
BROEK WOODU CARGO APPELGROEN

»»97% katoen + 3 elastaan
»»230g/m²
»»2 steekzakken
»»2 dijbeenzakken met ritssluiting
»»2 achterzakken waarvan 1 met ritssluiting
»»klimbroek ontworpen voor outdoor- en vrijetijdsactiviteiten
»»geproduceerd in Italië met ‘garment dying’ technology: de kleur is op het
kledingstuk aangebracht na productie, daarna is de broek gewassen en
gestreken, deze procedure zorgt ervoor dat de broek zeer zacht aanvoelt en een
mooie ‘used look’ heeft.

BWU1.GRI
BROEK WOODU CARGO GRIJS

S, M, L, XL

»»97% katoen + 3 elastaan
»»230g/m²
»»2 steekzakken
»»2 dijbeenzakken met ritssluiting
»»2 achterzakken waarvan 1 met ritssluiting
»»klimbroek ontworpen voor outdoor- en vrijetijdsactiviteiten
»»geproduceerd in Italië met ‘garment dying’ technology: de kleur is op het
kledingstuk aangebracht na productie, daarna is de broek gewassen en
gestreken, deze procedure zorgt ervoor dat de broek zeer zacht aanvoelt en een
mooie ‘used look’ heeft.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

BWU1.OR
BROEK WOODU CARGO ORANJE

S, M, L, XL

»»97% katoen + 3 elastaan
»»230g/m²
»»2 steekzakken
»»2 dijbeenzakken met ritssluiting
»»2 achterzakken waarvan 1 met ritssluiting
»»klimbroek ontworpen voor outdoor- en vrijetijdsactiviteiten
»»geproduceerd in Italië met ‘garment dying’ technology: de kleur is op het
kledingstuk aangebracht na productie, daarna is de broek gewassen en
gestreken, deze procedure zorgt ervoor dat de broek zeer zacht aanvoelt en een
mooie ‘used look’ heeft.

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
SWU1.GR
SCHOENEN LAAG WOODU LEAF GROEN

»»Lage schoen in kwaliteitsvol rundsleder
»»heel licht en heel aangenaam om te dragen
»»Vibram buitenzool in speciaal geprofileerd rubber voor een uitstekende grip en een
uitstekende schuurweerstand voor een lange levensduur
»»zonder membraan Waterproof Event.
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39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
SWU1.OR
SCHOENEN LAAG WOODU LEAF ORANJE

»»Lage schoen in kwaliteitsvol rundsleder
»»heel licht en heel aangenaam om te dragen
»»Vibram buitenzool in speciaal geprofileerd rubber voor een uitstekende grip en een
uitstekende schuurweerstand voor een lange levensduur
»»zonder membraan Waterproof Event.

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
SWU2.BR
SCHOENEN HOOG WOODU DOWN BRUIN

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
SWU2.GRI
SCHOENEN HOOG WOODU DOWN GRIJS

/

»»Hoge schoen in kwaliteitsvol rundsleder
»»heel licht en heel aangenaam om te dragen
»»Vibram buitenzool in speciaal geprofileerd rubber voor een uitstekende grip en een
uitstekende schuurweerstand voor een lange levensduur
»»met het waterdicht eVent membraan.

www.condorsafety.be »

bestellen

»»Hoge schoen in kwaliteitsvol rundsleder
»»heel licht en heel aangenaam om te dragen
»»Vibram buitenzool in speciaal geprofileerd rubber voor een uitstekende grip en een
uitstekende schuurweerstand voor een lange levensduur
»»met het waterdicht eVent membraan.
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TSD1
T-SHIRT DENDROID OUT-LINE

S, M, L, XL

»»100% katoen
»»180g/m²
»»t-shirt voor boomverzorgers of boomvrienden
»»vooraan met tekening van boom en klimmaterieel
»»Dendroid logo op mouw en rug.

S, M, L, XL
TSD3
T-SHIRT DENDROID ALEX SHIGO TOUCH TREES

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»100% katoen
»»180g/m²
»»t-shirt met handenmotief en slogan “Touch Trees”
»»voor hen die meer hebben dan alleen maar groene handen
»»Dendroid logo op de mouw en rug.

TSD5
T-SHIRT DENDROID HIGH RISE

S, M, L, XL

»»100% katoen
»»180g/m²
»»Fair Wear t-shirt met print van een boomverzorger aan het werk
»»Dendroid logo op de rug.

251
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TSD4
T-SHIRT DENDROID FACE OFF

S, M, L, XL

»»100% katoen
»»180g/m²
»»Fair Wear t-shirt met print van een
boomverzorger/aap op de voorkant
»»Dendroid logo op de rug.

SD2
SWEATER MET KAP DENDROID FACE OFF

S, M, L, XL

»»Blauwe sweater met kap (320g/m² , 80% katoen + 20% polyester)
»»print van een boomverzorger/aap op de
voorkant
»»Dendroid logo op de mouw.

TSD2
T-SHIRT DENDROID SRT

S, M, L, XL

»»100% katoen
»»180g/m²
»»tekening van boom met SRT-klimmer
op de voorkant
»»SRT op de rug
»»Dendroid logo op de mouw.

S, M, L, XL
SD1
SWEATER MET KAP DENDROID SRT CLIMBER

»»Zwarte sweater met kap (325g/m², 80% katoen + 20% polyester)
»»buidelzak
»»klimmer + Arborist op de rugzijde
»»Condor Safety-logo op linkermouw.

www.condorsafety.be »

/

S, M, L, XL, XXL
SCA1
SWEATER MET KAP ARBORIST - ZWART

bestellen

»»Grijze sweater met kap (280g/m² , 80% katoen + 20% polyester)
»»buidelzak
»»Dendroid logo op de voorkant
»»tekening van SRT klimmer op de
achterkant met #arborist.
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BEROEPSVERENIGING VAN BELGISCHE
BOOMVERZORGERS

››››››››››››››››››››››››››››››››››››
»»De verdediging van een kwaliteitsboomerfgoed
door voortdurende betrokkenheid bij een duurzaam
ontwikkelingsbeleid.
»»Het behoud van bomen als levende organismen.

“

HET GENEZEN VAN EEN
ZIEKE BOOM DIE MEN NIET
BEGRIJPT, IS ALS HET
STARTEN VAN EEN ROLLS
ROYCE DOOR ER MET EEN
HAMER OP TE TIKKEN.
		

ALEX SHIGO

Informatieoverdracht

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Het is in het belang van de sector dat boomeigenaars correct
worden geïnformeerd over alle zaken die van invloed zijn op de
boom en ons beroep.
»»Beroepsgerelateerde informatie wordt beschikbaar gesteld aan
de leden, objectief en los van alle sentimentaliteit.
»»Samenwerking met publieke partners om
bewustmakingscampagnes te ontwikkelen, zijn essentieel voor
het verspreiden van een positief beeld van onze sector.
»»De aanvaarding en verspreiding van studies en het bevorderen
van onderzoek voor de veiligheid van de boomverzorger en de
conditie van de boom.

Kennis verwerving
»»Uitvoeren van werken rond en in bomen, levende
organismen die in staat zijn tot gevoelige en
dynamische reacties, vereist van de boomverzorger
om zich met regelmaat bij te scholen.
»»De vakvereniging promoot actief een permanente
educatie op regionaal, nationaal en internationaal
niveau.

w w w. b a a s - i s a . b e
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DE OPBRENGST
VAN DEZE SWEATERS
GAAT INTEGRAAL
NAAR BAA-S

XS, S, M, L, XL, XXL
SBA1.BL
SWEATER MET KAP BAAS TREES ARE GOOD - BLAUW

/

»»280 g/m²
»»80% gekamd ringgesponnen katoen + 20% polyester
»»dubbellaagse kap
»»brede onderboord en manchetten
»»opgezette buidelzakken
»»de winst op de sweater gaat integraal naar de vereniging Belgian
Arborist Association’s (BAAs).

www.condorsafety.be »

XS, S, M, L, XL, XXL
SBA1.GRI
SWEATER MET KAP BAAS TREES ARE GOOD - GRIJS

bestellen

»»280 g/m²
»»80% gekamd ringgesponnen katoen + 20% polyester
»»dubbellaagse kap
»»brede onderboord en manchetten
»»opgezette buidelzakken
»»de winst op de sweater gaat integraal naar de vereniging Belgian
Arborist Associations (BAAs).

MAGNI
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S, M, L, XL, XXL, XXXL
RVHH10.ZW
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.
RVHH10.GR

www.condorsafety.be »

/

bestellen

S, M, L, XL, XXL, XXXL
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.

S, M, L, XL, XXL, XXXL
FHH23
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.
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44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
WBHH17
WERKBROEK HELLY HANSEN MAGNI WORKPANT 76563

»»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.

/
www.condorsafety.be »

»»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

bestellen

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
SHHH9.ZW
SHORT HELLY HANSEN MAGNI SHORTS 76583

CHELSEA
EVOLUTION
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S, M, L, XL, XXL, XXXL
RVHH12.ZW
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.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
VHH4.ZW
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.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SSHH11.ZW
SOFTSHELL HELLY HANSEN CHELSEA EVOLUTION HOODED JACKET
ZWART 74140

»»Voorkant: 94% polyester + 6% elasthaan 305 g/m², tweede
laag: 93% polyamide + 7% elasthaan, 310 g/m²
»»ademend vermogen: 5.000
»»waterkolom: 5.000
»»in vier richtingen rekbare stof middenachter voor maximaal
comfort
»»geen schoudernaden
»»scharnierende mouwen
SSHH11.BL
»»verlengd rugpand voor maximaal comfort
»»capuchon verstelbaar met trekkoord
SSHH11.GRI
»»verstelbare onderkant
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S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SHH4.ZW
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.

SHH4.GRI

S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SHH5.ZW
SWEATER HELLY HANSEN CHELSEA EVOLUTION STRETCH ZWART
72146

bestellen

»»95% polyester + 5% spandex, 320 g/m²
»»de ideale tussenlaag
»»gecentreerde YKK®-ritssluiting aan voorzijde
»»steekzakken met YKK®-ritssluiting
»»onderste zoom met elastisch trekkoord.

»»57% katoen + 38% polyester + 5% elastaan, 160 g/m²
»»rib: 95% katoen + 5% elastaan, 220 g/m²
»»gemêleerde look op materiaal
TSHH7.GRI
»»lus in de nek.
TSHH7.WI

www.condorsafety.be »

/

S, M, L, XL, XXL, XXXL
TSHH7.ZW
T-SHIRT HELLY HANSEN CHELSEA
EVOLUTION TEE ZWART 79198
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44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
WBHH24.ZW
WERKBROEK HELLY HANSEN CHELSEA EVOLUTION CONSTRUCTION
PANT ZWART 77441
WBHH24.GRI

»»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
WBHH24.BL
gereedschap.
WBHH24.CA

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
WBHH31.ZW
WERKBROEK HELLY HANSEN CHELSEA EVOLUTION WORK PANT
WBHH31.GRI
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.
WBHH31.BL

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
WBHH27.ZW
WERKBROEK HELLY HANSEN CHELSEA EVOLUTION SERVICE PANT
WBHH27.GRI
ZWART 77445

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Stretch in 4 richtingen: 93%
polyamide + 7% elastaan, 310g/
m²
»»secundair: 79% katoen + 21%
polyester, 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/ WBHH27.BL
gereedschap
WBHH27.CA

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
SHHH6.ZW
SHORT HELLY HANSEN CHELSEA EVOLUTION SERVICE ZWART
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.

BASICS
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SSHH9.ZW
SOFTSHELL HELLY HANSEN KENSINGTON MET KAP ZWART
74230

SSHH9.BL

»»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
SSHH9.GRI

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SSHH10.ZW
SOFTSHELL HELLY HANSEN KENSINGTON ZWART 74231

/

bestellen

SSHH10.BL

www.condorsafety.be »

»»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
SSHH10.GRI
»»verstellingssysteem voor zoom in zak
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
FHH10.ZW
FLEECE HELLY HANSEN OXFORD ZWART 72026

»»100% polyester, 245g/m²
»»kinbeschermer
»»2 steekzakken + 1 borstzak met
ritssluiting
»»verlengd rugpand.

FHH10.GRI
FHH10.BL

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
FHH25.ZW
FLEECE HELLY HANSEN KENSINGTON ZWART 72158

SSHH10.GRI

»»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.
SSHH10.BL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

FHH1.ZW
FLEECE HELLY HANSEN OXFORD
LIGHT JACKET ZWART 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

FHH1.GRI

FHH1.BL

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SHH16.ZW
SWEATER HELLY HANSEN MANCHESTER ZIP HOODIE
ZWART 79216
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»»100% katoen, 280 g/m²
»»centrale YKK®-ritssluiting aan de voorzijde met kraagversterking
»»twee handzakken
»»boord onderaan en manchetten elastisch geribd
»»capuchon met aantrekkoord om te verstellen.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SHH17.ZW
SWEATER HELLY HANSEN MANCHESTER ZIP ZWART 79212

/

»»100% katoen, 280 g/m²
»»centrale YKK®-ritssluiting aan de voorzijde met kraagversterking
»»twee handzakken
»»boord onderaan en manchetten elastisch geribd.

www.condorsafety.be »

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SHH18.ZW
SWEATER HELLY HANSEN MANCHESTER HALF ZIP ZWART
79210

bestellen

»»100% katoen, 280 g/m²
»»centrale YKK®-ritssluiting aan de voorzijde met kraagversterking
»»twee handzakken
»»boord onderaan en manchetten elastisch geribd.
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SHH19.ZW
SWEATSHIRT HELLY HANSEN MANCHESTER ZWART 79208

»»100% katoen, 280 g/m²
»»geribde kraag
»»boord onderaan en manchetten elastisch geribd.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
TSHH17.ZW
T-SHIRT HELLY HANSEN MANCHESTER LONGSLEEVE ZWART 79169

»»100% katoen, 150g/m²
»»geribde kraag
»»naad opzij.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
TSHH14.ZW
T-SHIRT HELLY HANSEN MANCHESTER
ZWART 79161 (2019)

»»100% katoen, 150 g/m²
»»geribde kraag
»»naad opzij.

TSHH14.GRI

bestellen

»»100% katoen, 190 g/m²
»»geribde kraag
»»versterking aan voorzijde met knopen
»»extra knoop inbegrepen
»»naad opzij.

www.condorsafety.be »

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
TSHH19.ZW
T-SHIRT HELLY HANSEN MANCHESTER POLO ZWART 79167

/

TSHH14.WI

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
WBHH35.ZW
WERKBROEK HELLY HANSEN OXFORD CONS PANT ZWART
77461
WBHH35.BL

»»Basismateriaal: 79% katoen + 18% polyester + 3% elastaan,
265 g/m²
»»materiaal tweede laag: 65% polyester + 35% katoen, 310 g/
m²
»»versterking: 100% polyamide, 195 g/m²
»»YKK®-ritssluiting
»»metalen knopen voorzien van plastic laag
»»handzakken
»»achterzakken
»»lus met dubbel klittenband aan beide zijden voor
hamerhouder.
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44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
WBHH36.ZW
WERKBROEK HELLY HANSEN OXFORD PANT ZWART 77462

»»Basismateriaal: 79% katoen + 18% polyester + 3% elastaan,
265 g/m²
»»materiaal tweede laag: 65% polyester + 35% katoen, 310 g/m²
»»versterking: 100% polyamide, 195 g/m²
»»YKK®-ritssluiting
»»metalen knopen voorzien van plastic laag
»»handzakken
»»achterzakken
»»lus met dubbel klittenband aan beide zijden voor
hamerhouder.
WBHH36.BL

WBHH37.BL

/
www.condorsafety.be »

»»Basismateriaal: 79% katoen + 18% polyester + 3% elastaan,
265 g/m²
»»materiaal tweede laag: 65% polyester + 35% katoen, 310 g/m²
»»versterking: 100% polyamide, 195 g/m²
»»YKK®-ritssluiting
»»metalen knopen voorzien van plastic laag
»»handzakken
»»achterzakken
»»dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.

bestellen

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
WBHH37.ZW
WERKBROEK HELLY HANSEN OXFORD SERVICE PANT
ZWART 77460

Kledij » Regenkledij »

“

» Zit erg aangenaam. Dit bij het klimmen in
bomen als bij het uitvoeren van grondwerk,
» Ligte regenjas die ideaal is bij het combineren
met meerdere lagen. Zo kan je bij regenweer,
inspanning of het veranderen van de
buitentemperatuur makkelijk switchen,
» De jassen ademen bij het leveren van een
inspanning,
» De jassen zijn makkelijk bedrukbaar,
» En bovendien is er een goede prijs/kwaliteit
verhouding!

“

264
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/

bestellen

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
RVHH5.ZW
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.

foto’s Ian Segal - www.iansegal.be

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
RVHH4.GR
REGENVEST HELLY HANSEN HAAG GROEN 71043

»»Norm: EN343 Classe 3/3
»»100% polyester met PU-coating, 150g/m²
»»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.
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RVHH4.ZW

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
RBHH4.ZW
REGENBROEK HELLY HANSEN GENT ZWART 71445

»»Norm: EN343 3,3
»»100% polyester, 150 g/m²
»»Helly Tech Protection membraan
»»2 steekzakken
»»taille met verstelbare trekkoord
»»rits onderaan broekspijpen.

/
www.condorsafety.be »

»»100% polyester, 108 g/m²
»»Helly Tech Protection membraan
»»waterdicht, winddicht en ademend
»»volledig getapet
»»jas met gecentreerde YKK ritssluiting aan voorzijde met stormklep
»»2 handzakken
»»opening in achterzijde voor ventilatie
»»broek met elastische taille
»»klittenband bij uiteinde pijp.

bestellen

XS, S, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SRHH1.ZW
SET REGENVEST EN BROEK HELLY HANSEN WATERLOO
ZWART 70627
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
RVHH3.GR
REGENVEST HELLY HANSEN VOSS JACKET GROEN 70180

RVHH3.GE

»»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.

RVHH3.ZW

RVHH3.MABL

RVHH3.OR

RVHH3.BL

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
RBHH3.GR
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.

RBHH3.GE
RBHH3.BL

RBHH3.OR
RBHH3.ZW

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
RVHH16.GR
REGENVEST HELLY HANSEN GALE JACKET GROEN 70282

»»EN 343:2003 + A1:2007 3, 1
RVHH16.BL
»»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
RVHH16.OR
»»neopreen manchetten
»»binnenzak
RVHH16.ZW
»»met koord verstelbare onderkant

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»verlengd rugpand voor meer comfort
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
RBHH8.GR
REGENBROEK HELLY HANSEN GALE PANT GROEN
70485

»»EN 343:2003 + A1:2007 3, 1
»»100% gebreid polyester met PU coating, 240 g/m²
»»elastische taille
»»met knopen verstelbare onderkant

RBHH8.ZW
RBHH8.OR
RBHH8.BL

S, M, L, XL, XXL, XXXL
RVHH6.ZW
REGENVEST HELLY HANSEN KIRUNA ZWART 71333

»»Norm: EN343, 3,3
»»100% polyamide, 250 g/m²
»»voering in gewatteerd polyester
»»waterdicht & ademend
»»reflecterende accenten
»»2 steekzakken met ritssluiting
»»2 borstzakken met ritssluiting
»»met fleece gevoerde kraag
»»borstzak met ritssluiting onder stormflap
»»binnenzak
»»stormflap met ritssluiting
»»elastische manchetten met klittenbandsluiting
»»aantrekkoord aan de onderzijde
»»afneembare capuchon met aantrekkoord
»»rits onder de mouwen voor ventilatie.

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
WOHH1.ZW
WINTEROVERALL HELLY HANSEN LEKNES SUIT
ZWART 71613

»»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
WOHH1.GEZW
klittenbandverstelling.
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S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
RVHH7.GE
REGENVEST HELLY HANSEN ALTA CIS JACKET GEEL 71370

»»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.

RVHH7.OR

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
RVHH20.GE
REGENVEST HELLY HANSEN ALTA SHELL JACKET GEEL
71071

RVHH20.OR

»»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.
S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
RVHH8.GE
REGENVEST HELLY HANSEN ALTA PILOT JACKET GEEL
71391

www.condorsafety.be »

/

bestellen

RVHH8.OR

»»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
rechterborst
»»borstzak met knoopsluiting
»»zak voor pennen
»»handzakken met knoopsluiting
»»binnenzak met klittenbandsluiting
RVHH8.RO
»»lus voor badge.

op

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SSHH8.GE
SSHH8.OR
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.

SSHH8.RO

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
FHH24.GE
FHH24.OR
FLEECE HELLY HANSEN ADDVIS GEEL 72171

»»Norm: EN ISO 20471 Classe 3
»»100% polyester microfleece, 280g/
m²
»»reflecterend aan mouwen, vooren achterkant
»»2 steekzakken
»»elastische manchetten
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»»gecentreerde YKK®-ritssluiting
aan voorzijde
»»kinbescherming
»»geruwd polyester aan binnenzijde
kraag en handzakken
FHH24.RO
»»lus voor ID-kaart.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SHH15.GE
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
SHH15.OR
aantrekkoord om te
verstellen
»»rib aan onderkant mouw en zoom
»»lus voor ID-kaart.
SHH15.RO

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SHH13.GE
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

SHH13.OR

SHH13.RO

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
TSHH13.GE
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

TSHH12.OR

/

TSHH12.OR

www.condorsafety.be »

»»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

bestellen

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
TSHH12.GE
T-SHIRT HELLY HANSEN ADDVIS TEE GEEL 79092
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44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
WBHH21.GE
WERKBROEK HELLY HANSEN ALNA CONS PANT CL 2
GEEL 77413

WBHH21.OR
»»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
WBHH21.RO
»»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.

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
WBHH18.GE
WERKBROEK HELLY HANSEN ALNA CONS PANT CL 1 GEEL 77412

»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
»»70% polyester + 30% katoen, 300 g/m²
WBHH18.OR
»»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
WBHH18.RO
»»kruisinzetstuk.

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
WBHH20.GE
WERKBROEK HELLY HANSEN ALNA PANT CL 2 GEEL 77411

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
WBHH20.OR
»»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.
WBHH20.RO
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
WBHH19.GE
WERKBROEK HELLY HANSEN ALNA PANT CL 1 GEEL 77410

»»Norm: EN ISO 20471 klasse 1
WBHH19.OR
»»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.
WBHH19.RO

RHH1
RIEM HELLY HANSEN 79525
»»Polyester webbing (zware kwaliteit)
»»lichtgewicht metalen klikgesp
»»lengte: 130cm
»»breedte: 3,5cm

Kledij » Accessoires »
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95cm, 105cm
RHH2.ZW
RIEM HELLY HANSEN LEATHER BELT ZWART 79524

»»Leder
»»dubbele doorn
»»Helly Hansen workwear logo in reliëf.

KKHH1
KNIEKUSSENS HELLY HANSEN 79569

/

»»Norm: EN 14404
»»240 mm x 145mm x 16mm
»»samen met broek wasbaar (op maximaal 75°C).

www.condorsafety.be »

KKHH3
KNIEKUSSENS HELLY HANSEN 79571

bestellen

»»Norm: EN 14404
»»ergonomisch voorgevormd
»»100% polyethyleen
»»lichtgewicht
»»flexibel
»»geschikt voor alle werkbroeken.
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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

www.condorsafety.be »

/

bestellen

THH3.ZW
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.

S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
FMTM1.ORGR
FLEECE MADE TO MATCH BOSTON ORANJE/GROEN

»»Norm: EN 20471 klasse 2
»»2 steekzakken met reflectiebies en
ritssluiting
»»1 binnenzak met ritssluiting

»»elastische manchetten
»»verstelbare koordsluiting in de
onderzoom
»»vaste voering alleen aan de voorkant.

Kledij » Signalisatiekledij »
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S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
PVMTM1.ORGR
PILOOTVEST MADE TO MATCH SEATTLE ORANJE/GROEN

»»Norm: EN 20471 klasse 2
»»afritsbare kap
»»2 borstzakken met klep en drukknoop
»»2 voorzakken met klep
»»1 binnenzak met velcro
»»1 GSM-zak

»»afritsbare mouwen
»»gedeeltelijk elastiek in de tailleelastische manchetten
»»2 retro-reflecterende banden om de
torso en mouwen en over de schouders
»» gewatteerde voering.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
SSMTM1.ORGR
SOFTSHELL MADE TO MATCH COLUMBUS ORANJE/GROEN

»»Norm: EN 20471 klasse 2
»»kinbeschermer
»»verstelbaar in de taille
»»windstopper aan de voorzijde

»»1 afsluitbare binnenzak
»»2 steekzakken met ritssluiting
»»1 borstzak met ritssluiting.

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
WBV8.ORGR
WERKBROEK MADE TO MATCH OAKLAND ORANJE/GROEN

»»Norm: EN 20471 klasse 2
»»2 steekzakken
»»2 achterzakken waarvan 1 met klep
»»1 dubbele duimstokzak
»»1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop

»»1 telefoonzak met klep en
klittenbandsluiting
»»1 kleingeldzakje met klep en drukknoop
»»bandplooien, gestikte plooitjes aan de
achterzijde, gedeeltelijk elastiek in de
taille.

»»1 telefoonzak aan de rechterzijde met klep
en klittenbandsluiting
»»1 linker dijbeenzak met klep en
drukknoopsluiting
»»2 horizontale reflecterende banden rond de
broekspijpen en reflecterende piping bij de
zakken en de deelnaad op het voorpand.

S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
POM1.ORGR
POLO MADE TO MATCH ORLANDO - ORANJE/GROEN

»»Norm: EN 20471 klasse 2
»»halssluiting met plastic knoopjes
»»1 borstzak
»»kraag is gemaakt van elastisch tricot.

www.condorsafety.be »

/

»»Norm: EN 20471 klasse 2
»»verstelbare taille d.m.v. elastiek
»»dubbelgestikte kapnaden rondom het kruis
en het binnenbeen
»»slijtvaste waterdichte Cordura kniestukken
»»2 steekzakken
»»2 achterzakken
»»1 dubbele duimstokzak

bestellen

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
WBV9.ORGR
WERKBROEK MADE TO MATCH SACRAMENTO ORANJE/GROEN

Kledij » Regenkledij »
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XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
RVS2.GE
REGENVEST SIOEN MONORAY GEEL
RVS2.OR

»»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.

RVS2.RO

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
RBS2.GE
REGENBROEK SIOEN BITORAY GEEL

»»Norm: EN343 Klasse 3,3 + EN471 Klasse 1,2
»»elastiek in lenden
»»getapete naden
»»drukknoopvernauwing aan de enkels
»»vaste mesh voering.

RBS2.OR

S, M, L, XL, XXL, XXXL
SGS2.GE
SIGNALISATIEGILET SIOEN LACONA GEEL

www.condorsafety.be »

/

bestellen

RBS2.RO

»»Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
»»100% polyester mesh ± 120 g/m²
»»V-hals
»»gestikte naden
»»klittenbandsluiting
»»ruglengte 70 cm (L).

SGS2.OR

RMNW1
REINIGINGSMIDDEL NIKWAX TECH WASH 300ML
»»Speciaal ontworpen en geoptimaliseerd voor ademende, waterdichte stoffen
»»zeer effectief reinigingsmiddel, daarnaast herstelt het de bestaande langdurige
waterafstotendheid (DWR) en de ademende eigenschappen
»»een veilige manier om uw waterdichte kleding en uitrusting grondig te reinigen
»»het gebruik in de wasmachine is snel en gemakkelijk en zorgt ervoor dat het hele
kledingstuk grondig wordt gereinigd.
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IMNW1
IMPREGNEERMIDDEL NIKWAX TX.DIRECT WASH-IN 300ML
»»Gemakkelijk en snel te gebruiken in de wasmachine
»»de sterke langdurige waterafstotendheid (DWR) ontwikkelt zich tijdens het drogen in de
open lucht
»»speciaal ontworpen en geoptimaliseerd voor ademende, waterdichte kledingstukken
»»laat een flexibel, waterafstotend laagje achter op de individuele vezels, laat waterdamp door
en behoudt de ademende eigenschappen.

IMNW2
IMPREGNEERMIDDEL NIKWAX TX.DIRECT SPRAY-ON 300ML

/

»»Gemakkelijk en snel te gebruiken in de wasmachine
»»de sterke langdurige waterafstotendheid (DWR) ontwikkelt zich tijdens het drogen in de
open lucht
»»speciaal ontworpen en geoptimaliseerd voor softshell kledingstukken
»»laat een flexibel, waterafstotend laagje achter op de individuele vezels, laat waterdamp door
en behoudt de ademende eigenschappen.

www.condorsafety.be »

IMNW3
IMPREGNEERMIDDEL NIKWAX SOFTSHELL PROOF WASH-IN 300ML

bestellen

»»Dezelfde eigenschappen als de Nikwax TX.Direct Wash-in maar in een spuitbus
»»dit is handig wanneer de binnenvoering niet mag gewassen worden en voor “onderweg” als
er geen wasmachine beschikbaar is.

Kledij» Handschoenen »
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HANDSCHOENEN
VERKRIJGBAAR
PER PAAR OF
PER 12 PAAR

6, 7, 8, 9, 10, 11
HSWG5.12
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

»»de dubbele coating verbetert de
slijtvastheid voor een langere
levensduur.

7, 8, 9, 10, 11
HSWG18.12
HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-333 ROCK & STONE

»»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
»»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.

6, 7, 8, 9, 10, 11
HSWG3.1
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.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

6, 7, 8, 9, 10, 11
HSWG4.1
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
biedt de liner in microvezel een
uitstekende vingergevoeligheid en een
ongeëvenaard comfort voor het lang
behouden van frisse handen.

7, 8, 9, 10, 11
HSWG2.1
HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-318 AQUA

»»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.

277

HSWG6.12
HANDSCHOENEN WONDER GRIP WG-320 THERMO LITE
»»Norm: EN388 2131
»»naadloos
»»dubbele latex palmcoating
»»nylon gebreide liner, fluo-oranje
»»een extra niveau van isolatie tegen
de kou, terwijl de spandex zorgt
voor het behoud van flexibiliteit,
vingergevoeligheid en comfort.
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6, 7, 8, 9, 10, 11

7, 8, 9, 10, 11
HSWG7.12
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.

7, 8, 9, 10, 11
HSWG8.12
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

7, 8, 9, 10, 11
HSMF1
HANDSCHOENEN MAXIFLEX ENDURANCE

»»Norm: EN388 2344
»»prik- en snijbeschermende handschoen
in ademend kunstleer
»»zeer goede pasvorm
»»klittenbandsluiting aan pols
»»uitermate geschikt voor het vastnemen
van puntige voorwerpen zoals
bijvoorbeeld doornen.

8, 9, 10, 11

REWOSPEC

/

HSRS2
HANDSCHOENEN REWOSPEC 646

bestellen

»»nitrilnoppen voor een betere grip
»»Sin-Aqua behandeling werkt water- en
olieafstotend.

www.condorsafety.be »

»»Norm: EN388 4141
»»gebreide, naadloze handschoenen
»»binnenzijde en vingers voorzien van
superlichte en ademende Micro Foam
coating
»»maximale flexibiliteit en comfort
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HSG28
HANDSCHOENEN GUIDE 5148W

8, 9, 10, 11, 12

»»Norm: EN388 2221 + EN511 12X
»»gevoerde winterhandschoen met PU
palm en een ademend waterproof
membraan
»»rug in Hi-Viz Spandex
»»veiligheidsmanchet
»»fleece voering

HSG21
HANDSCHOENEN GUIDE 775W

7, 8, 9, 10, 11, 12

»»Norm: EN388 1121 + EN511 X2X
»»winterhandschoen met PU palm en
polyester rug
»»fleece voering
»»wind en waterdicht membraan
»»goede grip
»»velcro sluiting.

HSG9
HANDSCHOENEN GUIDE 715

HWTP1
HANDWARMERS THERMOPAD

www.condorsafety.be »

/

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.

»»Nooit nog koude handen
»»passen perfect in de handschoenen
»»gebruiksklaar, geven warmte af bij
contact met lucht en doen dat voor
minstens 8 uur.

8, 10

7, 8, 9, 10, 11

»»Norm: EN388 3122
»»nappaleder met blauwe katoenen rugzijde
»»goede vingergevoeligheid.

HSG14
HANDSCHOENEN GUIDE 766

TROPIC
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HST1
HANDSCHOENEN TROPIC

7, 8, 9, 10, 11, 12

»»Norm: EN388 1121
»»dunne werkhandschoen in synthetisch leder
»»zeer ademend en voorzien van open manchet
»»synthetisch alternatief voor de lederen Tropic handschoenen.

HSG6
HANDSCHOENEN GUIDE 54

7, 8, 9, 10, 11, 12

»»Norm: EN388 2121
»»palm in geitenleder
»»rug in elastisch textiel
»»elastische polsmanchet met velcrosluiting
»»zeer goede pasvorm.

/

»»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.

bestellen

7, 8, 9, 10, 11

www.condorsafety.be »

HSKF1
HANDSCHOENEN KEILER FIT

»»Norm: EN ISO 17249 Klasse 3 (28m/s)
»»schachthoogte 18,5cm
»»in Perwanger leder met versterking in Superfabric
»»stalen neus
»»Vibram zool (model Teton) met diep profiel voor zeer goede grip
»»geen metalen haken vooraan die de klimlijn kunnen beschadigen
»»lichtgewicht (slechts 1100g in maat 43)
»»bevestigingslus Clip’n Step
»»smalle en compacte schoen
»»Sympatex gevoerd waardoor de voet aangenaam droog blijft.
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38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
ZSA1
ZAAGSCHOENEN ARBPRO CERVINO WOOD

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ZSA2
ZAAGSCHOENEN ARBPRO CERVINO WOOD QUICKSTEP

»»Norm: EN ISO 17249 Klasse 3 (28m/s)
»»schachthoogte 18,5cm
»»in Perwanger leder met versterking in Superfabric
»»stalen neus
»»Vibram zool met diep profiel voor zeer goede grip
»»het Quick Tree-systeem laat toe een voetklem rechtstreeks op de schoen te bevestigen
»»geen metalen haken vooraan die de klimlijn kunnen beschadigen
»»lichtgewicht (slechts 1100g in maat 43)
»»bevestigingslus Clip’n Step
»»smalle en compacte schoen
»»Sympatex gevoerd waardoor de voet aangenaam droog blijft.

+
PLVKA1

+
=
VKAL1 of VKAR1

/

»»Norm: EN ISO 17249:2013 Class 3 (28 m/s) + EN ISO 20345:2011 S3 S
»»schachthoogte: 17cm
»»in Perwanger Idro leder (= hoogwaardig bergsportleder), dikte 2,8-3mm
»»stalen neus
»»anti-perforatiezool
»»Vibram zool (model Teton) met diep profiel voor zeer goede grip
»»lichtgewicht (slechts 1200g in maat 43)
»»in het midden van de wreef voorzien van een bevestigingslus Clip’n Step die de voetlus
tijdens stijgtechnieken vervangt
»»smalle en compacte schoen
»»Sympatex gevoerd zodat de voet droog blijft.

www.condorsafety.be »

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
ZSA3
ZAAGSCHOENEN ARBPRO CERVINO WOOD S3

bestellen

Cervino Wood Quickstep system
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/

bestellen

ZSPF1
ZAAGSCHOENEN PFANNER BOA KLASSE 2
»»Norm: EN 20345:2012 S3
»»schachthoogte: 22cm
»»in leder
»»stalen neus
»»anti-perforatiezool in Kevlar
»»Vibram zool
»» Sympatex gevoerd waardoor de voet aangenaam droog blijft.
»»lichtgewicht (minder dan 1kg in maat 41), de lichtste zaagschoen in klasse 2
»»dubbel Boa-sluitsysteem
»» robuuste rubberen rand.

283

ZSH2.RO
ZAAGSCHOENEN HAIX PROTECTOR ULTRA ROOD
»»Norm: EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI
WR WRU, zaagbescherming Klasse 2
»»2,8-3mm Nubuck leder
»»hoogte: 20cm
»»Goretex membraan
»»stalen beschermneus met rubberen
kruipneus
»»MSL System voor verbeterde
impactabsorptie en isolatie
»»CT System
»»Haix Certified Orthopedic
»»2-Zone vetersysteem maakt een aparte
vetering mogelijk van de voet- en het
beengedeelte.
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38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
ZSH1
ZAAGSCHOENEN HAIX TREKKER MOUNTAIN

»»Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI
WR SRC, zaagbescherming Klasse 1
»»KWF-gekeurd
»»2,6-2,8mm Nubuck leder
»»hoogte:18cm
»»Goretex membraan
»»anti-perforatiezool
»»stalen beschermneus met rubberen
kruipneus
»»MSL System voor verbeterde
impactabsorptie en isolatie
»»CT System
»»Haix Certified Orthopedic System.

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
3SC1
ZAAGLAARZEN SIP FORESTPROOF

»»Norm: EN ISO 17249 E SB P Classe 3
»»rubberen laarzen met
kettingzaagbescherming
»»stalen neus
»»stalen anti-perforatie zool
»»enkelversterking

»»gekartelde zool, in geïnjecteerde nitril
rubber, met hoge anti-slip resistentie
»»schokabsorptie van de hiel
»»veters om laars aan kuit aan te
spannen.

bevestigingsgespen achteraan en 1
bevestigingsgesp onderaan
»»M (schoenmaat 39-42) en XL
(schoenmaat 43-46).

1SEK
VOCHTABSORBERENDE SEKKOS SIP PROTECTION
»»Deze silica gel granules kunnen 30%
tot 40% van hun eigen gewicht in vocht
absorberen

»»steek ze ‘s avonds in je schoenen
zo hebt u droge voeten telkens u ‘s
morgens vertrekt voor het werk

www.condorsafety.be »

/

»»Biedt bescherming tegen snijwonden
conform EN381-9 klasse 1, in
combinatie met veiligheidsschoenen EN
ISO 20345
»»wordt vastgemaakt met 2

bestellen

M, XL
1SXG
SCHOENKAPPEN MET ZAAGBESCHERMING SIP
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ARBO’MEX

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

ZSM2
ZAAGSCHOENEN MEINDL AIRSTREAM

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Norm: EN ISO 20345:2004 SB WRU Classe 1
»»schachthoogte: 17,5cm
»»uitstekend draagcomfort
»»FPA-erkend
»»stalen neus
»»Goretex gevoerd waardoor de voet aangenaam droog blijft
»»Air Revolution systeem zorgt voor 33% meer ventilatie t.o.v. andere Goretex
schoenen
»»Vibram zool.

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
ZSM1
ZAAGSCHOENEN MEINDL WALDLAÜFER PRO

»»Norm: EN ISO 20345:2004 SB WRU Classe 1
»»schachthoogte 21cm
»»uitstekend draagcomfort
»»FPA-erkend
»»stalen neus
»»waterproof leder is 2,8mm dik
»»Goretex gevoerd waardoor de voet aangenaam droog blijft
»»ingebouwde PU schokdemper in de hiel
»»Vibram zool.

»»Ook klimschoenen evolueren, een bewijs hiervan zijn de Arbpro Evo klimschoenen, deze
schoenen zijn een verdere ontwikkeling van de Arbpro Classic, ze zijn smal en licht
»»het nieuwe vetersysteem spant de schoen beter aan
»»zonder metalen haken
»»bevestigingslus Clip’n Step
»»Vibram zool met speciale klimneus, die ook bij natte omstandigheden goede grip biedt op de
boomschors
»»speciaal ontwikkeld om te footlocken
»»waterdicht door het eVent membraan.

2

1

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
KSA3
KLIMSCHOENEN ARBPRO CLIP’N STEP

»»Lichtgewicht klimschoen (1300g/paar, maat 43)
»»zachte padding in neopreen ter hoogte van de enkel voor een grotere bewegingsvrijheid
»»Vibram “Megagrip”- schoenzool met een vloeiend hakverloop, middelmatig diepe
profiellering in combinatie met grote “climbingzone”
»»versterkte veterogen
»»bevestigingslus Clip’n Step
»»waterproof eVent membraam
»»buitenkant voorzien van een rubberen siding die slijtage voorkomt en tijdens stijgtechnieken
beter touwgrip biedt
»»reflecterend afgewerkt.

»»Afneembare
bevestigingslus Clip’n
Step

2

»»Zachte padding in
neopreen

3

»»Rubberen siding

4

»»Versterkte veterogen

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
KSS1
KLIMSCHOENEN SCARPA PRO ASCENT

»»Hoge klimschoenen waarvan de zolen speciaal ontwikkeld zijn voor een ideale voetplaatsing
in een vork, tak of kleine grepen op een gevel of rots
»»beste schoen om te footlocken dankzij de afgeronde zolen en de zijkanten met veel grip
»»zonder metalen veterhaakjes zodat het touw of een tak er niet kan blijven achterhaken
»»optimale voetplaatsing dankzij de veters die tot het einde van de schoen lopen
»»de hoge schacht van de schoen voorkomt verstuikingen
»»in suède-leder.

bestellen

1

/

4

www.condorsafety.be »
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38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
KSA2
KLIMSCHOENEN ARBPRO EVO II
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35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

VSH3
46, 47, 48, 49, 50, 51
VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE
SAFETY 50 MID
CE EN ISO 20345:2011 S3
HRO HI CI WR SRC
»»Bovenmateriaal: waterdicht
leer, hydrofoob, ademend,
1,8–2,0 mm dik
»»Binnenvoering: GORETEX® 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.
»»Kleur: zwart
»»Hoogte: 13 cm
»»Zool: antistatisch
Composite

Metal
free
Composite

Composite

Metal-free
Steel

Metal free

Steel

Composite
Metal free

Steel
AS-System

Metal-free

FO

Composite

Composite
Steel
C-Zone PRO

Metal free

Steel
AS-System

FO

FO

AS-System
AS-System
C-Zone PRO

C-Zone PRO

EVA premium
Midfoot stabilizer

FO
C-Zone PRO

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

VSH12
VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE
FO
SAFETY 54 MID
AS-System

Midfoot stabilizer

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

klimaatcomfort, met name
ook bij afwisselend gebruik
tussen binnen en buiten
Metal-free
»»Kleur: zwart-rood
»»Hoogte: 14,5 cm
»»Zool: antistatisch

PU half shell

Steel

Steel

AS-System
Metal free

Composite
Metal free

Steel

Metal-free

Composite

Composite
Metal
free

Metal-free

EVA premium
Composite

C-Zone PRO
C-Zone PRO
Steel

NBR
Wool

Steel

Metal-free
Steel

NBR
Steel
AS-System

AS-System

C-Zone PRO
Steel
AS-System

EVA premium

Metal free

FO

FO
AS-System
C-Zone PRO

EVA premium

Steel
NBR
AS-System
C-Zone PRO

EVA premium

Metal-free

FO

FO

FO

Midfoot stabilizer

Metal free
C-Zone PRO

PU half shell
C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

Wool
AS-System
C-Zone PRO
Steel

Midfoot stabilizer
PU half shell

FO
EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO
NBR
Wool

Midfoot stabilizer
PU half shell

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

Steel

Midfoot stabilizer

PU half shell

Composite

bestellen

Metal-free

Metal-free

FO

VSH15
VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX BLACK EAGLE
SAFETY 56 MID

/

Mid
Midfoot stabilizer
PU half shell

Wool

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
FO46, 47, 48, 49, 50, 51
45,

www.condorsafety.be »

PU half shell

Metal free

Metal free

AS-System

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

Mid

FO

Metal-free

Metal free

Composite

EVA premium
PU half shell

Steel

Composite

Composite

NBR
AS-System

Steel

Midfoot stabilizer

Composite

M
Metal-free

Metal free

FO

FO

Metal free

Steel
EVA
premium
AS-System

EVA premium
Midfoot
stabilizer
C-Zone
PRO

Metal-free

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: GORETEX® GORE-TEX®
Extended; 3 lagen GORETEX® laminaat, waterdicht
en zeer goed ademend.
Slijtvaste voering met
de hoogste mate van

M

AS-System
C-Zone PRO

Composite

Steel

Metal free
AS-System

Metal-free

FO
Metal free

Metal free

Composite

Metal-free
Steel

Metal-free
Composite

Steel

Wool

Steel

Metal-free
Composite

Steel

Metal free

Composite

Steel

M

Metal-free
Composite

Steel

Composite
Metal free

Steel

Metal-free
Metal free

Composite

Metal-free
Composite

FO

Metal
Steel free
AS-System

Steel

Metal free

Metal free
AS-System

C-Zone PRO

Metal-free
AS-System
EVA premium

Metal-free

Composite

Steel
AS-System

Metal free

FO
AS-System
C-Zone PRO

EVA premium

FO
NBR
AS-System

EVAstabilizer
premium
Midfoot
C-Zone PRO

Metal-free

FO

FO

FO

Metal free
C-Zone PRO

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

AS-System
C-Zone PRO
Steel

PU half shell

FO
AS-System

FO

Midfoot stabilizer

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

C-Zone PRO
NBR
Wool

Midfoot stabilizer
PU half shell

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO

Mid

Composite

Steel

Metal-free

EVA premium

AS-System

4

FO

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 voering
met fleece tussenlagen. Optimaal
klimaatcomfort voor koude jaargetijden
bij de zwaarste eisen. Betere bescherming
tegen chemicaliën.

Metal-free

»»Kleur: bruin
»»Hoogte: 13,5 cm
»»Zool: antistatisch

Metal free
Steel

C-Zone PRO

Composite

Steel

Midfoot stabilizer
Composite

Steel

Composite

PU half shell
Steel

Wool
Composite

Metal free

Metal-free

Metal-free

FO

Metal free

Metal free

Steel
AS-System

Composite

Steel

AS-System
Metal
Steel free

FO
FO

2

3

EVA premium

NBR
AS-System

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

Midfoot stabilizer

Metal-fre

AS-System

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

NBR

C-Zone
PRO
Steel

Midfoot stabilize
Steel

C-Zone PRO
Steel

C-Zone PRO

Metal-fre

Metal-free

FO

FO

FO

PU half shell
NBR
Wool

Wool

Midfoot stabilize

Midfoot stabilizer
PU half shell

Wool

4

FO

C-Zone PRO

Steel

Midfoot stabilizer

»»airflow systeem
Composite

C-Zone PRO

Metal-free
C-Zone PRO

Metal free

Metal free

FO

AS-System

Midfoot stabilizer

»»overneus met dubbele
stikkingen

Steel

EVA premium

AS-System
Composite

AS-System

»»4 lagen Goretex

Composite

Metal-free
Metal free

C-Zone PRO

1

Steel

PU half shell

Wool

»»2 mm dik leder

Steel

Metal-free
Metal free

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

VSH8
VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX XR3

EVA premium

AS-System

NBR
Composite

Metal-free

FO

Metal free
Steel

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- TEX®
laminaat, waterdicht en ademend.
Optimaal klimaatcomfort voor alle
seizoenen bij de zwaarste eisen.

»»Kleur: zwart
»»Hoogte: 16 cm
»»Zool: antistatisch
Composite

Steel

Composite

Steel

Composite

Steel

Metal free
Composite

Steel

Metal-fre

Midfoot stabilizer

Composite

PU half shell
Steel

Wool
Composite

Metal-fre

AS-System
Metal
Steel free

Metal-free
Metal-free
Metal free

Composite

Metal-free

FO

Metal free

Metal free

Steel
Composite
AS-System

FO

AS-System

Metal free

FO

AS-System

FO

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

AS-System
Midfoot stabilizer

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

Midfoot stabilize
Steel

NBR
EVA premium
Wool
Steel
Steel

Metal free
Metal free

Composite

NBR
Midfoot stabilizer
PU half shell

Midfoot stabilizer

Midfoot stabilizer

PU half shell

PU half Wool
shell
Composite

Composite

Steel

Metal-free

Composite

Metal-free

FO
FO

EVA premium
Metal free

Metal free

C-Zone PRO
Steel
Composite
AS-System

Steel

Wool

AS-System

FO

Metal free

AS-System

Metal-free

FO

FO

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

EVA premium

PU half shell

Metal-fre

Metal-free
Metal
free
NBR
C-Zone PRO
C-Zone PRO

AS-System

Steel
NBR
AS-System

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

FO
Wool

C-Zone PRO

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

NBR
EVA premium
Wool

NBR

Midfoot stabilize
Steel

C-Zone PRO
Steel

C-Zone PRO

AS-System
Midfoot stabilizer

Metal-fre

Steel

AS-System
Metal
Steelfree
AS-System

FO

Steel

Metal-free
Metal free

Wool

Metal-free
Metal-free
Steel

FO
Composite

Midfoot stabilize

Metal-free

AS-System
Metal free

Midfoot stabilize

C-Zone PRO

Steel

Metal free

Steel

NBR

FO

Composite
Composite

C-Zone PRO

Steel

»»Kleur: zwart
»»Hoogte: 16 cm
»»Zool: antistatisch
Composite

NBR
AS-System

AS-System

FO
C-Zone PRO

Composite

C-Zone PRO

Metal-free
AS-System

C-Zone PRO
Steel

C-Zone PRO

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

VSH9
VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX XR21

EVA premium

Metal-free

FO

C-Zone PRO

Metal free

FO
FO

Steel

Metal-free
Metal free

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 GORE- TEX®
laminaat, waterdicht en ademend.
Optimaal klimaatcomfort voor
koude jaargetijden bij de zwaarste
eisen. Betere bescherming tegen
chemicaliën.

Steel

bestellen

2

NBR
Composite

/

3
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39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
VSH18
VEILIGHEIDSSCHOENEN HAIX XR26

www.condorsafety.be »

1

Metal free

NBR
Midfoot stabilizer
PU half shell

Midfoot stabilize
Wool
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IZH1
INLEGZOLEN HAIX PERFECT FIT SAFETY STANDAARD
»»Uitwisselbaar en wasbaar op 30°C
»»dankzij 3 wijdtes van inlegzolen (Small,
Standaard, Breed), is het mogelijk de
breedte van uw schoen aan te passen
aan de breedte van uw voet.

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,
chemische producten, vuil, olie en vet.

OCH1.KL
ONDERHOUDSCRÈME HAIX KLEURLOOS 75ML
»»Kleurloze crème

ademen.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»maakt de schoen waterafstotend en
houdt het leder soepel
»»onmisbaar voor een goed onderhoud
»»geschikt voor schoenen met een
Goretex membraan, laat het leder

OCH1.ZW
ONDERHOUDSCRÈME HAIX ZWART 75ML
»»Zwarte crème
»»maakt de schoen waterafstotend en
houdt het leder soepel
»»onmisbaar voor een goed onderhoud
»»geschikt voor schoenen met een

Goretex membraan, laat het leder
ademen.
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U HEBT DE GOEDE KEUZE GEMAAKT !
DOOR TE KIEZEN VOOR SCHOENEN VAN HAIX® HEBT U EEN
PRODUCT VAN EEN UITSTEKENDE TECHNISCHE KWALITEIT IN
HANDEN. ZORGVULDIG UITGEKOZEN MATERIALEN EN DE BESTE
AFWERKING ZORGEN VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR EN EEN
OPTIMAAL COMFORT.

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

»»Tracht ze niet versneld te drogen door ze bij een open vuur,
kachel of radiator te plaatsen. Daardoor bestaat het risico
dat de schoenen vervormen.
»»Haal de binnenzool uit de schoen en vul de schoen op met
krantenpapier of gebruik een schoenleest.
»»Laat vervolgens de schoenen langzaam drogen in een goed
verluchte ruimte.
»»We bevelen aan om de binnenzool regelmatig te wassen op
30° C.
»»We raden ook aan om na elk gebruik de binnenzool uit de
schoen te halen om zo het droogproces te versnellen.
»»Voor schoenen met een textiel buitenstof : gebruik bij
voorkeur een spray om de schoenen waterdicht te maken.

Onderhoudsproducten voor schoenen
Speciale schoencrème voor het onderhouden en het waterdicht
maken van schoenen in modern glad leder voorzien van een
membraan. Daardoor behoudt het leder zijn ademend vermogen,
blijft waterafstotend en blijft het SUN REFLECT systeem
behouden.
Schoenen in hoogwaardige textielstoffen en nubuck leder
onderhoud je het best door gebruik te maken van een
waterdichtmakende spray.
Bescherm leder en textiel tegen water, vuil, oliën en vetten.
Speciale aanbevelingen voor werk- en veiligheidschoenen
De geldende norm voor deze schoenen wordt altijd aangeduid
door middel van een tekst die op de schacht van de schoen
gedrukt wordt. Verdere informatie vindt u in het bijgevoegde
boekje “INFORMATION ABOUT STANDARDS”. Zorg ervoor dat
het sluitingsysteem van de schoen correct gebruikt wordt. Aarzel
niet om u te wenden tot het gespecialiseerde verkooppunt indien
dit nodig blijkt. Berg de schoenen weg op een droge plaats, indien
mogelijk in de meegeleverde kartondoos.

bestellen

»»wanneer de
schoenen vuil
zijn, reinig ze met
behulp van water
en een borstel !

»»Baseer je bij het onderhoud van een lederen schoen niet
enkel op een waterdichtmakende spray. Die droogt namelijk
snel het leder uit.
»»Zonder gebruik te maken van een schoensmeer loop je het
risico dat het leder begint te barsten en uit te drogen.
»» Door de plooizone van de tong in te smeren met een
schoencrème, voorkom je de piepende geluiden die kunnen
optreden bij waterafstotende leders. Door gebruik te
maken van een schoencrème zorg je er ook voor dat de
metalen elementen zoals oogjes, haakjes, … niet beginnen
te oxyderen.

/

Onderhoudsvoorschriften Haix®
Een goed onderhoud is van primordiaal belang bij functionele
schoenen. Gelieve volgende raadgevingen in acht te nemen :

»»Voor de lederen
schoenen : maak
gebruik van de
onderhoudsproducten
die niet-vettige
producten om
schoenen te
onderhouden of
waterdicht te maken.

www.condorsafety.be »

Raadgevingen bij het aankopen van de schoenen
Door het dragen van functionele kousen verbetert u aanzienlijk
het draagcomfort van de schoenen. Dankzij deze sokken zal
de vochtigheid heel snel naar de voering van de schoen worden
overgebracht. Draag bij het passen van de schoenen de sokken
die u ook later zult gebruiken.
Zorg er voor dat de tong van de schoen goed in het midden van
de schoen blijft bij het aantrekken van veters. Zorg er eveneens
voor dat de veters goed zijn aangetrokken. Test de schoenen uit
door enkele passen te maken. Het volstaat niet om de schoenen
in een zittende positie te passen omdat de voeten een andere
vorm aannemen onder uw lichaamsgewicht. Zorg er ook voor
dat er voldoende plaats is tussen de tenen en het tip van de
schoen. De tenen mogen nooit de tip van de schoenen raken.
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36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
VSHH12
VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN CHELSEA
EVOLUTION MID 78262
Composite

Steel

Composite

Composite

Steel

Steel

Metal-free

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

Composite

Steel

Composite
Metal free

Composite
Metal
free

Steel

Steel

Metal-free
Steel

Composite

AS-System

Metal free

Metal-free

Metal-free

Metal free

en zeer goed ademend. Slijtvaste
voering met de hoogste mate van
Metal-free
klimaatcomfort, met name
ook bij
afwisselend gebruik tussen binnen
en buiten FO
FO
»»Kleur: zwart-rood
»»Hoogte: 14,5 cm
Metal-free
FO
FO
»»Zool: antistatisch

Metal free

Metal-free

Metal free

Composite

C-Zone PRO
Steel
AS-System

FO

Metal-free

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
VSHH6
FO
VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN
ALNA BOA MID
HT 78259
FO
AS-System

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO
Steel

AS-System

C-Zone PRO

C-Zone PRO
NBR

EVA premium
Midfoot
stabilizer
PU half
shell

hebben een teenbescherming van
lichtgewicht composietmateriaal en
Metal-free
een Lenzi® -zool die bescherming
biedt tegen doorboring van spijkers.
Metal-free
Metal-free
Deze zijn tevens uitgerust met een
neuskap van direct geïnjecteerd PU
en stootbescherming op de hiel
FO
»»Kleur: zwart-oranje
Composite

C-Zone PRO
Steel

Midfoot stabilizer

Composite

Composite
Metal free

Steel

Steel
Midfoot stabilizer

Composite

FO
EVA premium

NBR
Midfoot stabilizer

Metal free

AS-System

AS-System
C-Zone PRO
Steel

FO
Metal-free

Midfoot stabilizer

Wool

Steel

Composite
EVA premium

Steel
NBR
AS-System
Metal-free

FO

EVA premium

Composite

FO

Midfoot stabilizer

Midfoot stabilizer

AS-System

FO

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

Composite

Steel

Metal free

FO

Composite
Metal-free

Steel
Midfoot stabilizer

Wool
Steel

AS-System

C-Zone PRO

FO

PU half shell

Wool

C-Zone PRO
Wool

PU half shell
EVA premium

FO

NBR
Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

Mid

Steel
Steel

Wool

Steel
E

EVA premium
Composite
EVA premium

Metal-free

Steel
NBR
AS-System

Composite

Metal free

Steel

Metal-free
C-Zone PRO

FO

Metal free
EVA premium
AS-System

EVA premium

NBR

NBR
C-Zone PRO
Steel free
Metal

Midfoot stabilizer

Metal-free
C-Zone
PRO
Midfoot stabilizer

Midfoot stabilizer

Midfoot stabilizer
Steel

PU half shell
Steel
Midfoot stabilizer

AS-System
PU half shell

Wool
Steel

AS-System

C-Zone PRO

FO
PU half shell
EVA premium

PU-coating - hielbescherming Metal-free
reflecterendeFObiezen - voering van
ademend gaas
»»Zool: Beschermende non-metallic
zool - buitenzool met antislip, direct
ingespoten PU en voorgevormde
FO
Metal-free
beschermkap
»»Kleur: zwart

PU half shell
C-Zone PRO
Wool

Wool

FO

NBR
Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

Metal free

C-Zone PRO

Composite

Steel

AS-System
Midfoot
stabilizer

Midfoot stabilizer
AS-System

FO

Composite

Steel
Steel
Composite

Steel

Metal-free
PU half shell
Metal free

EVA premium
Wool
Metal free

C-Zone PRO

Metal free

PU

Midfoot stabilizer

AS-System

FO

Composite
AS-System

E

Metal-free

AS-System
C-Zone PRO
Steel

C-Zone PRO

PU half shell

PU half shell
Metal free

FO
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
VSHH1
VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN AKER MID 78256
Metal free

M

Metal free

Metal-free

AS-System

AS-System

Composite

NBR

NBR
C-Zone PRO
Steel

Composite

Metal free
Steel
Midfoot stabilizer

Metal free

Steel

Metal-free

Steel

C-Zone PRO
Steel

Composite

Composite
Metal free

Metal free
EVA premium

AS-System

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
VSHH3
VEILIGHEIDSSCHOENEN HELLY HANSEN CHELSEA MID
78250

bestellen

Metal-free
PU half shell
Metal free

AS-System

Metal free

/

Wool

C-Zone PRO
C-Zone PRO

www.condorsafety.be »

PU

Midf

Steel
Steel

Composite
PU half shell

Metal free

AS-System

FO

EN ISO 20345 S3 SRC
Deze lederen schoenen zijn voorzien
in teenbescherming van lichtgewicht
composietmateriaal en een
beschermende non-metallic zool.
»»Bovenmateriaal: Neuskap in
lichtgewicht composietmateriaal
- waterbesteding leder met

C-Zone PRO
Midfoot stabilizer

Steel

Metal free

Composite

EN ISO 20345 S3 WR SRC
»»Bovenmateriaal: Membraan
van Helly Tech® Performance
- neuskap van lichtgewicht
composietmateriaal - Gewaxt
runderleer - HellyWearstootbescherming op de hiel
- voering van ademend gaas -

Midfoot stabilizer
PU half shell

Wool

C-Zone PRO

EN ISO 20345 S3 WR SRC
Deze hoogwaardige lederen
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

Midfoot stabilizer
PU half shell

FO

AS-System

M

E

Wool
AS-System

Midfoot stabilizer

FO

Metal free

EVA premium

Metal free

FO

C-Zone PRO

Steel

Steel
NBR
AS-System
C-Zone PRO

AS-System
PU half shell

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

Metal-free

Composite

Metal free
EVA premium

AS-System
C-Zone PRO

Steel

Metal free

EVA premium

AS-System

AS-System

Composite

Metal-free

NBR
Steel

EVA premium
Composite

Metal free

AS-System

FO
EVA premium

FO

PU half shell
NBR
C-Zone PRO

NBR

Steel
AS-System

Wool
C-Zone PRO

Composite

Steel

Metal-free
Metal free

Composite

291

Steel

VSA2
VEILIGHEIDSSCHOENEN ATLAS ANATOMIC BAU 500
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

EVA premium

»»Norm: EN ISO 20345 S3
FO
»»hoge schoen met extra brede pasvorm
»»ook verkijgbaar in breedte W12
»»waterproof nerfleder
FO
»»stalen neus en stalen tussenzool
»»kruipneus
»»ERGO-TEX binnenvoering voor optimale ventilatie, is sneldrogend en
Metal-free
huidvriendelijk
»»MPU-zool: licht, elastisch, antistatisch en antislip.
AS-System

C-Zone PRO

Composite

Composite

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO

Steel

Steel
Composite

NBR

Steel

Wool

Metal-free
Steel

Metal-free
AS-System

Metal free

Steel

EVA premium
Steel

Steel
Metal free

Midfoot stabilizer

Composite

NBR

Metal-free
PU half shell

Metal free

Composite

Metal free

Kledij » Schoenen »

Metal-free

Metal free
AS-System

PU half shell

Wool

EVA premium

AS-System

Metal-free

FO

AS-System

EVA premium

Metal free

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
VSA3
FO
VEILIGHEIDSSCHOENEN ATLAS
TERRA GTX535XPFO
Composite

FO

NBR
C-Zone PRO
AS-System

Steel

Metal-free

C-Zone PRO

Composite
Metal free

AS-System
Steel
Composite

Steel

»»Norm: EN ISO 20345 S3 CI
Metal-free
FO
»»hoge schoen met extra brede pasvorm
»»waterproof nerfleder
»»aluminium neus en XP antiperforatie tussenzool
»»kruipneus
Metal-free
»»ERGO-TEX binnenvoering voor optimale ventilatie, FO
is sneldrogend en
huidvriendelijk
»»MPU-zool: licht, elastisch, antistatisch en antislip
»»GORETEX mebraan waardoor de voet aangenaamFO
droog blijft.
FO
Midfoot stabilizer

Composite

Steel

Metal free

AS-System

Composite

AS-System
C-Zone PRO

AS-System

C-Zone
PRO
Steel

EVAstabilizer
premium
C-Zone
PRO
Midfoot

Midfoot stabilizer
EVA premium

PU half shell

NBR
Midfoot stabilizer

Metal-free

PU half shell

C-Zone
PRO
Metal free
AS-System

Wool
Composite
Composite

Midfoot stabilizer

Metal free

Metal free
Metal free

NBR

Midfoot stabilizer
EVASteel
premium
Steel

PU half shell
EVA premium

PU half shell

Steel
NBR

Metal-free
Metal-free

Wool
NBR
EVA premium

NBR

Steel

PU half shell
AS-System
AS-System

Wool
Steel

Steel

Metal-free

FO

VSA6
VEILIGHEIDSSCHOENEN ATLAS ANATOMIC
GTX945XP THERMO

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
C-Zone PRO

Metal free
Composite

Midfoot
stabilizer
Metal free
Composite

»»Norm: EN ISO 20345 S3 CI
»»zeer geschikt voor het koude seizoen
»»houdt voeten droog en warm in alle
weersomstandigheden en zorgt dus
voor een perfect klimaatcomfort
»»GORETEX membraam
»»binnenvoering in imitatie bont
»»veter- en zijdelings ritssluiting
»»de enkel wordt gestabiliseerd
»»alu-tec aluminium neus

Steel
C-Zone PRO

EVA premium

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

Steel

FO
FO

Midfoot stabilizer
Steel

PU half shell
C-Zone PRO
C-Zone PRO

Wool
PU half
shell

Wool

Metal-free

AS-System
Steel

PU half shell

Composite

Steel

FO
»»XP tussenzool
»»geschikt voor
ortopedische inlegzolen
»»kruipneus
Metal-free
FO
»»waterproof
leder
»»Klima Komfort inlegzool
»»PPS-dempingssysteem
»»MPUFOoutdoor loopzool
FO
»»grof noppenprofiel.

Wool

EVA premium

NBR
Midfoot stabilizer
Midfoot stabilizer

Metal-free

Metal free

Composite

Steel

C-Zone PRO
AS-System
Metal free

AS-System
C-Zone PRO

Metal free

Midfoot stabilizer

AS-System

C-Zone PRO

AS-System

FO

Composite

Metal-free
Composite

Midfoot stabilizer
EVA premium
C-Zone PRO

NBR

FO

Midfoot stabilizer

Metal free

Composite

Midfoot stabilizer

EVA
premium
PU half
shell

NBR
Wool
Steel
EVA premium

PU half shell
AS-System

NBR

Wool
Steel
Steel

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
VLS1.BR
VEILIGHEIDSLAARZEN MET WOL SIXTON RANCH OUTDRY
BRUIN
Midfoot stabilizer
Steel

Metal-free

NBR
Steel

Metal-free
Metal free

Steel

C-Zone PRO

EVA premium
Steel

PU half shell
C-Zone PRO

Wool
PU half shell

Wool

Steel

PU half shell

Composite
Composite

Steel
Steel
Midfoot stabilizer

Wool

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
»»metaalvrije anti-perforatiezool
»»waterdicht dankzij het Outdry membraan

»»de Stabil Active ondersteuning
is verwerkt in de zool onder de
FO hiel en verbetert de stabiliteit
van de hiel en de ondersteuning
bij de voetboog. Dit verbetert de
houding van de
voet.
FO
AS-System

EVA premium

Metal free

C-Zone PRO

AS-System

Midfoot stabilizer

C-Zone PRO

PU half shell

Metal-fre
Metal-fre
NBR
Metal
Metalfree
free

Steel

EVA premium

NBR

AS-System
AS-System

FO
FO

Wool

Steel

Midfoot stabilizer

PU half shell

Composite

Steel

Wool
Midfoot
Midfootstabilize
stabiliz

/

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
VLS2.ZW
VEILIGHEIDSLAARZEN SIXTON RANCH OUTDRY ZWART

bestellen

C-Zone
C-ZonePRO
PRO

Composite

Metal-fre

Steel

verwerkt in de zool onder de hiel
en verbetert de stabiliteit van
Metal-free
de hiel en de ondersteuning bij
de voetboog. Dit verbetert de
houding van de voet.

Metal free

Metal free

AS-System

FO

AS-System

EVA premium
C-Zone PRO

FO
Composite

C-Zone PRO

www.condorsafety.be »

»»Norm: EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC ESD
»»gevet nubuck leder, waterafstotend
»»voering: airplus 3D
»»loopzool: PU/PU, SRC
»»veiligheidsneus in metaalvrij composiet
»»metaalvrije anti-perforatiezool
»»waterdicht dankzij het Outdry
membraan
»»de Stabil Active ondersteuning is

Steel

NBR

Steel
Midfoot stabiliz

Metal-fr
Midfoot stabilizer

Metal free

PU half shell

Wool

Composite

Steel

Metal-free

Kledij » Veiligheidslaarzen »
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Metal free

Composite
Composite

Steel
Steel

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
VLA
VEILIGHEIDSLAARZEN ACIFORT
Composite

Metal-free
Metal-free

Metal free
AS-System
Metal free

Steel

FO

C-Zone PRO

AS-System
AS-System

Composite

EVAMetal
premium
free

VLP+
VEILIGHEIDSLAARZEN PUROFORT +

Midfoot stabilizer
Steel
Steel

Metal-free
Metal-free

Metal free
AS-System
Metal free

Steel

FO

AS-System
AS-System

Composite

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

Composite

Wool
Steel

PU half shell
PU half shell

Wool
Wool

Wool
C-Zone PRO

AS-System
Composite

Steel

FO

Midfoot stabilizer
NBR
C-Zone PRO
Metal free

Steel

EVA premium
EVASteel
premium

HLA
HEUPLAARZEN ACIFORT

P

NBR
Midfoot stabilizer
NBR
AS-System

Metal-free
PU half shell
NBR
Composite

FO

Wool
Steel

Steel
C-Zone
PRO
Steel

Metal-free
AS-System
Metal
Steel free

Wool
C-Zone PRO

FO
EVA premium

PU half shell
PU half shell

Wool
Wool

Mi

AS-System

Midfoot stabilizer

P

C-ZoneNBR
PRO

Steel

FO
AS-System

Steel
Steel

Metal-free
C-Zone PRO

Composite

AS-System
Metal
Steel free

EVA premium

»»Norm: EN345 S5
»»stalen neus en stalen tussenzool
FO
»»anatomisch gevormd
FO
»»goede abrasie- en scheurweerstand
»»vervaardigd uit geschuimd polyurethaan: FO
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
»»zolen zijn vuillossend, schokabsorberend, slijtvast, gripvast,
koudewerend,
Metal-free
anti-statisch, olie- en vetbestendig.
Metal free

NBR
NBR

FO
PU half shell

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50
Composite

EVA premium
EVASteel
premium

Metal-free
Midfoot stabilizer
Midfoot stabilizer

Steel

Composite
Composite

PU half shell
NBR
Composite

Metal-free
Metal free

Steel

Metal-free

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO
C-Zone PRO

AS-System

C-Zone PRO
Composite

NBR

Metal-free

»»Norm: EN345 S5
»»stalen neus en stalen tussenzool
FO
FO
»»vervaardigd uit PVC en nitrilrubber
»»zolen zijn olie-, benzine- & zuurresistent, anti-statisch, anti-slip,
FO
schokabsorberend, slijtvast, gripvast en koudewerend
tot -10°C.
Metal free

EVA premium

C-Zone PRO

Midfoot stabilizer

Metal-free

EVA premium

NBR

Steel

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Metal free

Composite

FO

Steel

Metal-free

Midfoot stabilizer
C-Zone PRO

Composite

Steel

»»Norm: EN345 S5
Metal-free
FO
»»stalen neus en stalen tussenzool
»»vervaardigd uit PVC en nitril rubber
FO
»»zolen zijn olieresistent, anti-statisch en energieabsorberend.

EVA premium

Midfoot stabilizer

Metal free

C-Zone PRO

AS-System

PU half shell

Wool

Steel

Metal free
AS-System

PU half shell
AS-System

Composite

NBR

Wool

Steel

EVA premium
Steel

NBR

Metal-free
Midfoot stabilizer
C-Zone PRO

EVAMetal
premium
free

PU half shell
NBR
Composite

FO

Wool
Steel

Steel

Metal-free
Midfoot stabilizer
C-Zone PRO

AS-System
Metal
Steel free

PU half shell

Wool

FO
Midfoot stabilizer

PU half shell

Wool
C-Zone PRO

www.condorsafety.be »
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FO

WABS1
WAADBROEK SIOEN FALMORE

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

AS-System

Midfoot stabilizer

P

C-Zone PRO

»»Norm: EN345 S5 + EN343:2003 + A1:2007 / Class 3-1
»»100% polyester breisel met 100% PVC coating
»»±700 g/m²
»»verstelbare bretellen
»»knieversterking
»»het gestructureerde bovendeel van deze laars biedt ook bescherming aan het scheenbeen
»»zeer duurzaam en slijtvast
»»stalen teenkap en tussenzool
»»hoog frequent gelaste naden
»»1 binnenzak.

Midfoot stabilizer

293

»»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.

Kledij » Kousen »

KB2
KOUSEN BATA COOL MS3

35-38, 39-42, 43-46, 47-50

S/38-40, M/41-43, L/44-46, XL/47KPF1
KOUSEN PFANNER OUTDOOR LIGHT FUNCTIONAL

»»75% Modal wol + 15% polyamide + 10% lycra
»»de lagere maasdichtheid ter hoogte
van de wreef zorgt voor een optimale
evacuatie van het transpiratievocht
»»de niet-samendrukbare naden
voorkomen teenirritatie, zelfs tijdens
lange wandelingen
»»dankzij de lycra-vezels behouden de
sokken een optimale pasvorm.pasvorm.
S/38-40, M/41-43, L/44-46, XL/47KPF2
KOUSEN PFANNER OUTDOOR EXTREME FUNCTIONAL

»»50% polyester CoolMax FreshFX + 25%
Modal wol + 15% polyamide + 10% lycra
»»bestaan uit een drielaagse structuur
»»de binnenwollaag in Modal wol zorgt
voor een comfortabele draag- en
vochtopname
»»de CoolMax FreshFX-Technologie
van het centrale deel heeft een
antibacteriële werking en behoudt de

goede verluchting en frisheid van de
voet
»»de buitenste laag is gemaakt van een
mix van polyamide en lycra voor de
duurzaamheid en pasvorm.

S/38-40, M/41-43, L/44-46, XL/47KPF3
KOUSEN PFANNER MERINO THERMO

»»Nooit nog koude voeten
»»worden met de kleefzijde aan de sokken
bevestigd (bovenaan of onderaan)
»»gebruiksklaar, geven warmte af bij
contact met lucht en doen dat voor
minstens 6 uur.

www.condorsafety.be »
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TWTP1
TENENWARMERS THERMOPAD

»»het versterkte gedeelte aan de hiel en
tenen verhoogt de duurzaamheid van
de kousen.

bestellen

»»50% Merino wol + 25% acryl + 15%
polyamide + 10% lycra
»»gebreid volgens een 100 jaar oude
breimethode, deze methode verhoogt
het comfort door de luchtige structuur
en resulteert in een onevenaarbaar
wandelcomfort
»»Merino wol absorbeert geen geur,
biedt optimaal isolerend vermogen en
evacueert het vocht uit de voet

Kledij » Kousen »
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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
KOUSEN WOOLPOWER 400 GRIJS
»»62% Merino wol + 33% polyamide + 5%
elastaan
»»400g
»»zeer comfortabele all-season
werksok, ontworpen voor gebruik in
veiligheidsschoenen

36-39, 40-44, 45-48

»»door de uitgekiende samenstelling
ook bijzonder geschikt voor gebruik
in schoenen met een ademende
GoreTex® voering
»»heerlijk warm en zacht
»»kan gewassen worden op 60°C.

KW2.GRI
KOUSEN WOOLPOWER 600 GRIJS
»»60% Merino wol + 40% polyamide
»»600g
»»zeer comfortabele warme werksok,
ontworpen voor gebruik in
veiligheidsschoenen
»»door de uitgekiende samenstelling

36-39, 40-44, 45-48

36-39, 40-44, 45-48

ook bijzonder geschikt voor gebruik
in schoenen met een ademende
GoreTex® voering
»»heerlijk warm en zacht
»»kan gewassen worden op 60°C.

36-39, 40-44, 45-48
KW3.GRI
KOUSEN WOOLPOWER LINER CLASSIC GRIJS

36-39, 40-44, 45-48
KW4.GRI
KOUSEN WOOLPOWER SKILLED LINER CLASSIC GRIJS

www.condorsafety.be »
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»»60% Merino wol + 35% polyamide + 5%
elastaan
»»dunne kous voor alledaags gebruik
»»kan gewassen worden op 60°C.

»»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
steun en ventilatie waar nodig
»»kan gewassen worden op 60°C.

MHH3.ZW
MUTS HELLY HANSEN KENSINGTON BEANIE ZWART 79811
»»100% acryl
»»gebreide beanie
»»HH Workwear-logo

MHH3.OR

MHH3.GR

MHH3.GRI

MHH3.BL

Kledii » Mutsen »
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MHH2.GRI
MUTS HELLY HANSEN BEANIE LOGO HH GRIJS 79830
»»30% wol + 70% acryl

MHH2.RO

MHH2.ZW

MHH8.ZW
MUTS HELLY HANSEN LIFA MERINO BEANIE ZWART 79705
»»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.

MHH8.BL

MHH8.GRI

MHH5.ZW
MUTS HELLY HANSEN OXFORD FLEECE BEANIE ZWART 79834

NWHH2.ZW
NEKWARMER HELLY HANSEN MINTO NECK GAITER ZWART
79876
»»100% polyester, 150g/m²
»»Polartec microfleece
»»volledig stretch
»»sneldrogend

»»lichtgewicht
»»aan 2 zijden geruwd
»»2 lagen.

/

MHH5.OR

bestellen

»»aan 2 zijden geruwd
»»2 lagen.

www.condorsafety.be »

»»100% polyester, 150g/m²
»»Polartec microfleece
»»volledig stretch
»»sneldrogend
»»lichtgewicht

Kledii » Mutsen »
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MUP1
MUTS PETZL BEANIE A016BA

M-L, L-XL

»»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.

MM1
MUTS MAMMUT WS HELM CAP
»»Muts in Gore Windstopper Soft Shell Power Stretch
»»nauw en aansluitend en dus ideaal om onder een helm te dragen
»»beschermt tegen kou en wind.

MW1.ZW
MUTS WOOLPOWER HELMET CAP ZWART

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»70% merinowol + 30% polyamide
»»nauw aansluitend en dus ideaal om onder een helm te dragen
»»bedekt hoofd en nek.

MW3.ZW
MUTS WOOLPOWER BALACLAVA 200 ZWART
»»60% Merino wol + 25% polyester + 15% polyamide
»»bedekt het volledige hoofd met uitzondering van de ogen
»»kan naar beneden getrokken worden voor ventilatie aan de neus en mond.

Kledii » Mutsen »
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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 Uv-stralen 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.

/
www.condorsafety.be »

»»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.

bestellen

BTN1.GEF
BUFF THERMONET FLUOGEEL
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LMP
LIER MAASDAM PULLER
»»Een veelzijdige lier voor touwen van Ø 8-12mm
»»licht, handig en compact
»»bij enkelvoudig gebruik is het trekvermogen 3,5kN
»»bij overbelasting slipt de lier door.

10m
TL12
TREKLIJN VOOR MAASDAM PULLER PES 12MM 1 OOG

»»Ø: 12mm
»»minimale breuklast: 24kN
»»in polyester
»»3-strengs geslagen
»»oogsplits met nylon puntkous
»»ideaal in combinatie met de Maasdam Puller takel..

LH1
TAKEL MET HEFBOOM HOISTMAX WRH-II 1600KG
+ KABEL

www.condorsafety.be »
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bestellen

»»Takel voor het trekken of positioneren van zware gewichten
»»sporadisch hijsen
»»zeer sterke constructie
»»licht eigen gewicht
»»hefvermogen: 16kN
»»trekvermogen: 25kN
»»geleverd met uitschuifbare hefboom en 20m kabel
»»gewicht : 11kg.

ACCESSOIRE
BPLH1
BREEKPIN VOOR
TAKEL HOISTMAX
WRH-II

»»Takel voor het heffen, trekken of positioneren van zware gewichten
»»werkt in alle standen: horizontaal, verticaal of schuin
»»zeer sterke constructie
»»lange levensduur
»»hefvermogen: 8kN
»»trekvermogen: 13kN
»»geleverd met uitschuifbare hefboom
»»gewicht: 8,4kg.
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TU8
TAKEL MET HEFBOOM TIRFOR TU8 ZONDER KABEL

TU16
TAKEL MET HEFBOOM TIRFOR TU16 ZONDER KABEL
»»hefvermogen: 16kN
»»trekvermogen: 26kN
»»gewicht: 18kg.

TU32
TAKEL MET HEFBOOM TIRFOR TU32 ZONDER
KABEL
»»hefvermogen: 32kN
»»trekvermogen: 52kN
»»gewicht: 27kg.

BPTU8&16
BREEKPIN VOOR
TIRFOR TU8 & TU16

BPTU32
BREEKPIN VOOR
TIRFOR TU32

www.condorsafety.be »

/

bestellen

ONDERDELEN
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SKTU8
STAALKABEL VOOR TIRFOR TU8 - 20M
»»Ø: 8,3mm
»»lengte: 20m
»»staalkabel speciaal ontworpen voor Tirfor takel TU8
»»langs de ene zijde voorzien van een punt, langs de andere zijde van een
haak met sluitklep
»»haspel gratis meegeleverd.

SKTU16
STAALKABEL VOOR TIRFOR TU16 - 20M
»»Ø: 11,5mm
»»lengte: 20m
»»staalkabel speciaal ontworpen voor Tirfor takel TU16

SKTU32
STAALKABEL VOOR TIRFOR TU32 - 20M
»»Ø: 16,3mm
»»lengte: 20m
»»staalkabel speciaal ontworpen voor Tirfor takel TU32

ACCESSOIRES
KTU16
KATROL TRACTEL VOOR
STAALKABEL TU16

BL4T
BANDLUS EINDLOOS
GRIJS

»»Ø kabel: 10-12mm
»»veilige werklast: 3,2T
»»gewicht: 4800g
»»mobiele flanken.

»»minimale breuklast: 280kN
»»veilige werklast: 40kN
»»breedte: 6,5cm.

»»minimale breuklast: 140kN
»»veilige werklast: 20kN
»»breedte: 5,5cm.

www.condorsafety.be »
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BL2T
BANDLUS EINDLOOS
GROEN

BL3T
BANDLUS EINDLOOS
GEEL
»»minimale breuklast: 210kN
»»veilige werklast: 30kN
»»breedte: 6cm.
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STRATOS®
Winch Pro

STRATOS®
Winch
Light

Kern
ø mm

Lijn
ø mm

Gewicht
g/m

MBL
kN

8

10,5

72

90

10

12

96

115

12

15

151

180

14

17

188

235

16

20

224

280

18

23
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355

Type

ø mm

Gewicht
g/m

MBL
kN

H

8

49

90

H

10

64

115

S

12

76

125

H

12

100

180

S

14

107

160

H

14

125

235

S

16

144

220

H

16

156

280

/

Neem als basis de trekkracht van de lier en
vermenigvuldig dit met veiligheidsfactor 2 tot 2,5.
Dus voor een boslier die 6 ton trekt, heb je een
winchlijn nodig met een MBL van 120kN tot 150kN.

www.condorsafety.be »

››››››››››››››››››››››››››››
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HOE BEPAAL JE DE
BREUKSTERKTE VAN
JE WINCHLIJN?
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WLTSWP
WINCHLIJN TEUFELBERGER STRATOS WINCH PRO
»»Kern & mantel in dyneema
»»de strak geweven mantel beschermt
de lastdragende kern tegen schuren,
binnendringen van vuil en verglazing, dit
verlengt de levensduur aanzienlijk

»»bij correct gebruik en keuze van de
juiste lijn, is de levensduur veel langer
dan van om het even welke staalkabel
»»gewicht: 72g/m
»»minimale breuklast: 90kN.

WLTSWLH
WINCHLIJN TEUFELBERGER STRATOS WINCH LIGHT H
»»Economische optie voor de Stratos
Winch Pro
»»in UHMPE (= Ultra High Molecular Poly
Ethylene)
»»zonder mantel
»»12 strengs

»»Type H: constructie met hoge densiteit,
de lijn is voorgerokken, wat resulteert in
een hogere breuksterkte
»»gewicht: 64g/m
»»minimale breuklast: 115kN.

WLTSWLS
WINCHLIJN TEUFELBERGER STRATOS WINCH LIGHT S
»»Economische optie voor de Stratos
Winch Pro
»»in UHMPE (= Ultra High Molecular Poly
Ethylene)
»»zonder mantel

»»12 strengs
»»Type S: standaard constructie
»»gewicht: 76g/m
»»minimale breuklast: 125kN.

ESWLT1
EINDSTOP STRATOS VGE WINCH PRO 10,5MM
»»Bij dit type eindstop wordt de winchlijn vastgemaakt met hars
»»geschikt voor de winchlijn Stratos Winch Pro.

»»Bij dit type eindstop wordt de winchlijn ingesplitst
»»geschikt voor alle Stratos winchlijnen.

www.condorsafety.be »
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bestellen

ESWLT2
EINDSTOP STRATOS SPLICE END

ESWLT3
EINDSTOP STRATOS ROPE PUCK
»»Bij dit type eindstop wordt de winchlijn ingesplitst
»»geschikt voor alle synthetische winchlijnen.

305

»»Ketting met vierkante schakels om rond
de boomstam te choken
»»de binnenkant van de schakels zijn
naar binnen afgerond om een goede
trekkracht te verzekeren, zelfs als deze
gering is
»»de buitenkant van de schakels zijn naar

buiten afgerond voor een goede grip te
garanderen op de boomstam
»»langs de ene zijde voorzien van een
haak en aan de andere kant voorzien
van een doorsteeknaald
»»minimale breuklast: 120kN.

GWL1
GLIJDER VOOR WINCHLIJN GRUBE
»»Glijder met katrol voor winchlijn (max.
Ø 14mm) die verbonden kan worden
aan een chokerketting met vierkante

schakels van 7 of 8mm
»»het aanbindpunt met de ketting is
scharnierend.

Gereedschap » Winchlijnen »

CKD
CHOKERKETTING DEISTER GRAD 100 PLUS

150cm, 200cm, 250cm

GWL2
GLIJDER VOOR WINCHLIJN TEUFELBERGER EASYGLIDE

»»Door gebruik te maken van sterke kunststof componenten, verrast deze glijder ons
met zijn laag gewicht
»»kan verbonden worden aan een
chokerketting met vierkante schakels
van 8mm.

KWL1.13
KATROL GRUBE NORDFOREST SRF13
»»Norm: EN14492-1:2006/5.7.4
»» Ø lijn: 12mm
»»veilige werklast: 130kN
»»max. trekkracht lijn: 65kN
»»gewicht: 4465g
»»beweegbare flanken
»»deze katrollen zijn speciaal ontwikkeld
voor het gebruik met winchlijnen in de

bosbouw
»»de bevestigingsas kan niet uit het katrol
vallen tijdens het openen en wordt dmv
een ratelsysteem vastgehouden na
sluiting
»»de plaats waar de bevestigingsband
komt, is extra breed.

KWL1.16
KATROL GRUBE NORDFOREST SRF16

KWL1.24
KATROL GRUBE NORDFOREST SRF24

/

bestellen

bosbouw
»»de bevestigingsas kan niet uit het katrol
vallen tijdens het openen en wordt dmv
een ratelsysteem vastgehouden na
sluiting
»»de plaats waar de bevestigingsband
komt, is extra breed.

»»Norm: EN14492-1:2006/5.7.4
»» Ø lijn: 24mm
»»veilige werklast: 240kN
»»max. trekkracht lijn: 120kN
»»gewicht: 18840g
»»beweegbare flanken
»»deze katrollen zijn speciaal ontwikkeld
voor het gebruik met winchlijnen in de

www.condorsafety.be »

»»Norm: EN14492-1:2006/5.7.4
»» Ø lijn: 14mm
»»veilige werklast: 160kN
»»max. trekkracht lijn: 80kN
»»gewicht: 6800g
»»beweegbare flanken
»»deze katrollen zijn speciaal ontwikkeld
voor het gebruik met winchlijnen in de

bosbouw
»»de bevestigingsas kan niet uit het katrol
vallen tijdens het openen en wordt dmv
een ratelsysteem vastgehouden na
sluiting
»»de plaats waar de bevestigingsband
komt, is extra breed.
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TSTS1
TELESCOPISCHE STOK TRI SAW 620CM
»»In aluminium
»»lengte regelbaar van 2,2m tot 6,2m
»»gewicht: 2,85kg.

OHTS1
OPSTEEKHAAK TRI SAW
»»Bij het vellen van bomen is het vaak noodzakelijk om een lijn hoog in de boom te
bevestigen, deze opsteekhaak in combinatie met de telescopische stok van Tri
Saw maakt dit mogelijk in enkele minuten.

www.condorsafety.be »
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bestellen

HSL1
HARPSLUITING 4,75T
»»veilige werklast: 4,75T
»»diam. bout: 23mm
»»opening: 31mm
»»gewicht: 1050g.

PW3
LIER OP BATTERIJ PORTABLE WINCH PCW3000-LI-BK
»»Een lichtgewicht lier met batterij om
lasten te trekken
»»door gebruik te maken van het
capstan lierprincipe kan een oneindige
touwlengte gebruikt worden
»»82V Lithium-Ion batterij (2,5 Amp)
»»gewicht: 9,5kg
»»maximale lijnsnelheid van 11,6m/min
(drum 76mm)

»»maximale trekkracht 1000kg (enkel
touw) en 2000kg (dubbel touw met
katrol)
»»de autonomie is afhankelijk van de
snelheid en de werklast en varieert
tussen 20 à 40 min. continu trekken
»»laadtijd: 36min
»»2 batterijen + 1 lader meegeleverd

Gereedschap » Lieren »
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ACCESSOIRE
TLPW3
50m, 100m, 200m
TREKLIJN 10MM VOOR PORTABLE WINCH PCW3000
»»minimale breuklast: 2200kg
»»in polyester
»»dubbel gevlochten
»»duurzaam

»»weinig rek
»»schuurbestendig
»»de ideale lijn in combinatie met
de portable winch PCW3000.

PW1
LIER MET HONDA MOTOR PORTABLE WINCH
PCW5000 - 57MM DRUM
»»Een lichtgewicht motorlier met een
uitzonderlijk hoge liercapaciteit om
lasten te trekken
»»door gebruik te maken van het
capstan lierprincipe kan een oneindige
touwlengte gebruikt worden
»»Honda 4-T benzinemotor 2,5PK

»»gewicht: 15kg
»»maximale lijnsnelheid van 12m/min
(drum 57mm) / 18m/min (drum 85mm )
»»maximale trekkracht 1000kg (enkel
touw) en 2000kg (dubbel touw met
katrol).

katrol)
»»geleverd met lijnbegeleider
»»geschikt voor PCW5000.

50m, 100m, 150m, 200m
TLPW2
TREKLIJN 12MM VOOR PORTABLE WINCH PCW5000 / PCH1000

»»minimale breuklast: 3300kg
»»in polyester
»»dubbel gevlochten
»»duurzaam

»»weinig rek
»»schuurbestendig
»»de ideale lijn in combinatie met de
Portable Winch PCW5000 + PCH1000.

/

»»Maximale lijnsnelheid van 18 m/min
»»maximale trekkracht 635 kg (enkel
touw) en 1270 kg (dubbel touw met

www.condorsafety.be »

DGPW1
DRUM 85MM VOOR PORTABLE WINCH MET BOUTEN EN
LIJNBEGELEIDER

bestellen

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

KOPW1
KOFFER VOOR LIER PORTABLE WINCH PCW5000
»»Uitgerust met afneembare wielen en uittrekbare handgrepen, zowel aan de zijkanten als
aan de bovenkant – water- en luchtdicht – garandeert een veilig transport en stockage
van de winch – levenslange garantie – het plukschuim kan aangepast worden aan de
Portable Winch en de accessoires – beschermt uw investering onder om het even welke
omstandigheden
»»afmetingen: 58cm x 58cm x 56cm
»»gewicht: 14,8kg.

TPW3
TAS VOOR LIER PORTABLE WINCH PCW3000-LI-BK
»»Met deze tas kun je de Portable Winch PCW3000 en de accessiores makkelijk opbergen en
transporteren – in het linkse compartiment berg je de treklijn op, in het rechtse de lader en
batterijen of andere accessoires – in het midden komt de winch met de bevestigingsband –
in de zakken vooraan stockeer je karabijnhaken en katrollen – voorzien van 2 handvaten en
een schouderband – afmetingen: 33cm x 53cm x 33cm
»»gewicht: 1,2kg.

TPPW1
TREKPLAAT VOOR PORTABLE WINCH

www.condorsafety.be »
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»»Voor het bevestigen van de winch aan een boltrekhaak.

BBPW1
BOOMBEVESTIGING PORTABLE WINCH
»»Deze liersteun is ideaal om de lier aan een boom of paal vast te ankeren. De lier kan
aldus op een meer praktische hoogte worden geïnstalleerd en de draaisteun lijnt de lier
automatisch uit met de last. Dit maakt werken vanuit een bepaald punt voor langere
periodes gemakkelijker.

SKPW1
SLEEPKEGEL VOOR PORTABLE WINCH
»»Kegel voor het slepen van
boomstammen met een diameter tot
50cm.

KPW1
KATROL PORTABLE WINCH OPEN
»»Deze katrol laat de gebruiker toe om
de trekrichting van een houtblok te
wijzigen en bijgevolg obstakels te
vermijden
»»wordt eveneens gebruikt om met een
dubbele treklijn te werken en zo de
kracht te verdubbelen

Gereedschap » Lieren »
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»»gebruik de katrol met de open zijde naar
beneden
»»veilige werklast: 10kN
»»gewicht: 2,56kg.

TLPW1
TOUWLOSSER
»»Een ingenieus systeem om de treklijn
op het juiste moment van de katrol te
leggen en zo te zorgen dat de getrokken
houtblok in het juiste spoor blijft
»»voor de bevestiging leg je de schakel
een halve draai rond de lijn en steek je
deze in het conische deel.

KSPW1
KETTINGSTROP PORTABLE WINCH

bestellen

»»Ketting 6mm x 2,1m met C-haak en
stalen naald
»»de naald maakt het makkelijk om de
ketting onder houtblokken te steken of
door de sleepkegel.

»»Platte haak die voorkomt dat de
kettingstrop (6 of 7 mm) loskomt als
deze niet onder spanning staat
»»met 3 schakels die kunnen bevestigd
worden aan een treklijn van 13mm of
smaller

»»om deze haak aan de treklijn te
bevestigen gebruik je best een
paalsteek, dit is een veilige knoop
die achteraf makkelijk terug kan
losgemaakt worden.

www.condorsafety.be »

/

HPW1
HAAK MET VEERSLOT
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A2T
BRANDSTOF ASPEN 2 FRT

A4T
BRANDSTOF ASPEN 4

5L, 25L, 60L, 200L

»»kan jarenlang worden bewaard
»»bij palletafname, gratis verzending en
speciale palletprijs
»»kleinere hoeveelheden worden niet
verstuurd maar kunnen afgehaald
worden.

KOAS
KETTINGOLIE ASPEN BIO CHAIN

»»bij palletafname, gratis verzending en
speciale palletprijs.

RMBC
REINIGINGSMIDDEL AGEALUBE BIO CLEANER
»»Universele reiniger van tuinmachines,
verwijdert olie, vet en groenaanslag
van grasmaaiers, haagscharen,
kettingzagen,...
»»het ideale harsoplosmiddel om de Silky
snoeizagen schoon te houden
»»product aanbrengen en even in laten
werken (ongeveer 5 minuten), daarna
met een doek afvegen.

5L, 650ml

bestellen

»»Samengesteld uit plantaardige oliën
»»100% biologisch afbreekbaar binnen 14
dagen
»»zuinig in gebruik door hoge kleefkracht
»»minder slijtage aan ketting en blad,
voorkomt corrosie
»»voor alle typen kettingen in zomer en
winter (tot -20°C) te gebruiken
»»tenminste 18 maanden houdbaar

5L, 20L, 60L, 200L

/

»»Alkylaatbenzine voor alle viertakt
machines
»»verbrandt schoner waardoor de
uitlaatgassen van viertakt machines
minder gevaarlijk voor uw gezondheid
en het milieu zijn
»»de motor blijft schoner, dit zorgt voor
betere prestaties en een langere
levensduur van uw machine

Gereedschap
» gereedschap
Gereedschap
» Benzine »

levensduur van uw machine
»»kan jarenlang worden bewaard
»»bij palletafname, gratis verzending en
speciale palletprijs
»»kleinere hoeveelheden worden niet
verstuurd maar kunnen afgehaald
worden.

www.condorsafety.be »

»»Kant en klare mengsmering voor alle
tweetakt machines
»»met 2% volsynthetische 2-taktolie
»»verbrandt schoner waardoor de
uitlaatgassen van tweetakt machines
minder gevaarlijk voor uw gezondheid
en het milieu zijn
»»de motor blijft schoner, dit zorgt voor
betere prestaties en een langere

5L, 25L, 60L, 200L
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SVA
SNELVULLER VOOR ASPEN JERRICAN 5L
»»Past uitstekend op Aspen 5 liter jerrycan
»»In alle standen draaibaar
»»past op elke tankopening
»»stopt automatisch wanneer de tank vol is
»»uniek dampretoursysteem
»»geen benzineverspilling door rubberen kraag
»»degelijk 100% recycleerbaar POM kunststof.

CHA
COMBIHANDLE FILLPARTNER VOOR ASPEN JERRICAN 5L
»»Schoon en veilig: de oliefles kunt u eenvoudig bijvullen en daarna aan de
Combihandle terugschuiven
»»snel en efficiënt: vervang de lege benzinejerrycan door een volle, dit is
veiliger en bespaart tijd en morsen
»»alles bij de hand: er is een houder voor het opbergen van twee vijlen, een
bougiesleutel en de dop van de benzinejerrycan, een opbergvak voor een
ketting of ander gereedschap, een accessoirehouder voor het meenemen
van gereedschap voor haagschaar en bosmaaier is in ontwikkeling.

KRA25
KRAANTJE VOOR 25L JERRICAN
»»De tapkraan voor de 25L can maakt het mogelijk Aspen uit de jerrycan te
tappen
»»u bevestigt de tapkraan in plaats van de reguliere dop, legt de jerrycan neer
en kunt eenvoudig tappen wanneer u de kraan opendraait.

KRA60
KRAANTJE VOOR 60L CAN

www.condorsafety.be »
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»»De tapkraan voor de 60L can maakt het mogelijk Aspen uit deze
verpakkingen te tappen.

RPA200
ROTERENDE VATPOMP VOOR 200L VAT
»»Met de roterende vatpomp kan er gepompt worden uit een 200L vat
»»bij het gebruik van deze handmatige pomp blijft het vat gewoon rechtop
staan
»»zorg ervoor dat het vat ook ontlucht wordt.

Gereedschap » Kettingzaaghouders »
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14CM
LANGER

KHT2
KETTINGZAAGHOUDER TOOLPROTECT P1 PRO
»»Houder om kettingzaag op te bergen tot een zaagbladlengte van 36cm
»»extreem sterk
»»flexibel
»»bevestigingsbouten zijn meegeleverd
»»kan gemonteerd worden op tractor, quad, bestelwagen,
aanhangwagen, hoogtewerker,...
»»de houder beschermt de kettingzaag en gebruiker tijdens het
transport.

KHT1
KETTINGZAAGHOUDER
TOOLPROTECT P2 PRO
»»Houder om kettingzaag op te bergen
tot een zaagbladlengte van 50cm

MPT2
MONTAGEPLAAT LANG VOOR KETTINGZAAGHOUDER TOOLPROTECT

www.condorsafety.be »
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MPT1
MONTAGEPLAAT KORT VOOR KETTINGZAAGHOUDER TOOLPROTECT

bestellen

ACCESSOIRES
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180cm, 240cm, 300cm, 360cm, 420cm, 480cm
LWW1
DRIEPUNTSLADDER VULTUR, IN ALUMINIUM

»»Goede stabiliteit door een brede basis
»»achterste steunpunt is verstelbaar in
de hoogte, zo blijft de ladder stabiel
op oneffen ondergrond, hellingen en
trappen
»»sterkte constructie in aluminium
»»extreem licht
»»weersbestendig
»»brede tredes

»»klauwvoeten voor extra grip
»»ideaal om bijv. hoge hagen te scheren
of jonge bomen te snoeien
»»de tweede man om de ladder vast te
houden is overbodig.

180cm, 240cm, 300cm, 360cm
LWW2
DRIEPUNTSLADDER VULTUR, IN ALUMINIUM,
VERSTELBAAR

»»Goede stabiliteit door een brede basis
»»2 voorste benen en het achterste
steunpunt is verstelbaar in de hoogte,
zo blijft de ladder stabiel op oneffen
ondergrond, hellingen en trappen
»»sterkte constructie in aluminium
»»extreem licht
»»weersbestendig

»»brede tredes
»»klauwvoeten voor extra grip
»»ideaal om bijv. hoge hagen te scheren
of jonge bomen te snoeien
»»de tweede man om de ladder vast te
houden is overbodig.

240cm, 300cm, 360cm
LHE1
DRIEPUNTSLADDER HENCHMAN, MET PLATFORM,
VERSTELBAAR

»»Goede stabiliteit door een brede basis
»»veilige werkbelasting: 150kg
»»de bovenste toegelaten bruikbare trede
is iets breder dan de standaard treden
(175mm ipv 115mm)
»»bovenaan is een beugel voorzien om
tegen te leunen of vast te houden
»»2 voorste benen en het achterste
steunpunt is verstelbaar in de hoogte,

zo blijft de ladder stabiel op oneffen
ondergrond, hellingen en trappen
»»sterkte constructie in aluminium
»»extreem licht
»»brede tredes
»»klauwvoeten voor extra grip.

RVWW1
RUBBEREN VOET VOOR DRIEPUNTSLADDER
(PER STUK)

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Bij het werken op een harde ondergrond
kan dit over de klauwvoeten van de
driepuntsladder worden geplaatst.
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SZ1
SNOEIZAAG F180 18CM - PLOOIBAAR
»»Vouwzaag
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 7,5/30mm
»»bladlengte: 18cm.
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MEER INFO:

ZB1
ZAAGBLAD VOOR F180 18CM

SZ3
SNOEIZAAG SUPER ACCEL 21CM - PLOOIBAAR
»»Vouwzaag
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 7,5/30mm
»»bladlengte: 21cm.

ZB3
ZAAGBLAD VOOR SUPER ACCEL 21CM
SZ2
SNOEIZAAG POCKETBOY 17CM - PLOOIBAAR
»»Vouwzaag
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 10/30mm
»»bladlengte: 17cm.

HOS1
HOLSTER GOMCASE (ENKEL)
»»Rubberen draagholster voor vouwzaag
of snoeischaar
»»met riembevestiging.

/

»»Rubberen draagholster voor vouwzaag
en snoeischaar
»»met riembevestiging.

www.condorsafety.be »

HOS2
HOLSTER GOMCASE (DUBBEL)

bestellen

ZB2
ZAAGBLAD VOOR POCKETBOY 17CM
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SZ4
SNOEIZAAG GOMTARO + HOLSTER

24cm, 27cm, 30cm

»»Zaag met draagholster
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 8/30mm.

ZB4
ZAAGBLAD VOOR GOMTARO

24cm, 27cm, 30cm

24cm, 27cm, 30cm
SZ4F
SNOEIZAAG GOMTARO (FIJN) + HOLSTER

»»Zaag met draagholster
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 13/30mm
»»fijne vertanding voor het zagen van
droog hout.

ZB4F
ZAAGBLAD VOOR GOMTARO (FIJN)

24cm, 27cm, 30cm

www.condorsafety.be »

/

bestellen

WZ1
WORTELZAAG GOMTARO 24CM + HOLSTER
»»Zaag met draagholster
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 8/30mm
»»bladlengte: 24cm

»»met verhard zaagblad voor het zagen
van wortels.

ZBWZ1
ZAAGBLAD VOOR WORTELZAAG GOMTARO 24CM

317

SZ5
SNOEIZAAG ZUBAT + HOLSTER
»»Zaag met draagholster
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 7,5/30mm
»»gebogen blad.

ZB5
ZAAGBLAD VOOR ZUBAT

24cm, 27cm, 30cm, 33cm, 39cm

SZ5F
SNOEIZAAG ZUBAT (FIJN) + HOLSTER

33cm
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24cm, 27cm, 30cm, 33cm, 39cm

»»Zaag met draagholster
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 10/30mm
»»gebogen blad
»»fijne vertanding voor het zagen van
droog hout

ZB5F
ZAAGBLAD VOOR ZUBAT (FIJN)

33cm

SZ13
SNOEIZAAG ZUBAT ARBORIST + HOLSTER

33cm

»»Zaag met draagholster
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 5,5/30mm
»»gebogen blad
»»speciaal voor zacht hout zoals linde,
wilg en populier.

www.condorsafety.be »

/

bestellen

ZB13
ZAAGBLAD VOOR ZUBAT ARBORIST

SZ11
SNOEIZAAG TSURUGI + HOLSTER
»»Zaag met draagholster
»»de greep blijft zeer goed vast zitten in
de aluminium holster
»»rubberen handgreep uit 2 delen,
waardoor het zaagblad zonder
gereedschap eenvoudig te vervangen is
»»recht zaagblad

30cm

»»vertanding: 10/30mm
»»het speciale aan deze zaag is dat het
blad dun is en uitloopt op een punt, wat
de zaag zeer geschikt maakt voor het
werken in plaatsen waar takken dicht bij
elkaar staan.

ZB11
ZAAGBLAD VOOR TSUGURI

30cm

SZ12
SNOEIZAAG TSURUGI CURVE + HOLSTER
»»Zaag met draagholster
»»de greep blijft zeer goed vast zitten in
de aluminium holster
»»rubberen handgreep uit 2 delen,
waardoor het zaagblad zonder
gereedschap eenvoudig te vervangen is
»»gebogen zaagblad

27cm, 33cm

»»vertanding: 10/30mm
»»het speciale aan deze zaag is dat het
blad dun is en uitloopt op een punt, wat
de zaag zeer geschikt maakt voor het
werken in plaatsen waar takken dicht bij
elkaar staan.

ZB12
ZAAGBLAD VOOR TSUGURI CURVE

SZ7
SNOEIZAAG NATANOKO 2000 + HOLSTER

27cm, 33cm

33cm

»»Zaag met draagholster
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 6,5/30mm
»»zaagt supersnel
»»bladlengte: 33cm.

www.condorsafety.be »

/
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ZB7
ZAAGBLAD VOOR NATANOKO 2000

33cm

SZ8
SNOEIZAAG SUGOI + HOLSTER

36cm, 42cm

»»Zaag met draagholster die men kan
bevestigen aan de riem of aan het been
»»rubberen handgreep
»»vertanding: 6,5/30mm

»»gebogen blad
»»scherp uiteinde aan het blad om
twijgjes te snijden.

ZB8
ZAAGBLAD VOOR SUGOI

36cm, 42cm
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»»Zeer handige telescopische snoeizaag
»»met inklapbaar zaagblad
»»ingeschoven lengte: 145cm
»»uitgeschoven lengte: 360cm
»»gewicht: 1,95kg
»»vernieuwde en verstevigde

vergrendelingsknoppen
»»dikke rubber onderaan de stok.

ZBSTZ3
ZAAGBLAD VOOR LONGBOY
STZ1
STOKZAAG HAYAUCHI

367cm, 490cm, 630cm
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STZ3
STOKZAAG LONGBOY

360cm

»»Lichte en stabiele stokzaag
»»blokkering d.m.v. drukknoppen en
vergrendelingen
»»onderaan is de stok voorzien van een
rubberen handgreep.

ZBSTZ1
ZAAGBLAD VOOR HAYAUCHI
STZ2
STOKZAAG HAYATE
»»Langere levensduur dankzij het
dikkere zaagblad, de dikkere
stokken en een nieuw geavanceerd
blokkeermechanisme
»»nieuwe en verbeterde ergonomische
rubberen anti-slip greep en rubberen

380cm, 500cm, 610cm

schokdemper onderaan de stok
»»ingebouwde draagriem vergemakkelijkt
het transport
»»vervangbare sikkel onderaan het
zaagblad .

ZBSTZ2
ZAAGBLAD VOOR HAYATE
ACCESSOIRES

VS1
VIJL SILKY
»»Vijl voor het scherpen van de volgende Silky
snoeizagen : Hayauchi, Hayate, Natanoko,
Masaru en Sugoi.

»»Te monteren op de Silky telescopische
stokzagen Hayauchi, Hayate en Longboy
»»wordt gebruikt om afgezaagde takken
die blijven hangen in de kruin naar
beneden te halen of om een klimlijn over
een tak te bevestigen.

/

OHS1
OPSTEEKHAAK SILKY FOX

www.condorsafety.be »

»»Voor montage op de Hayauchi stokzaag
»»snijcapaciteit: 5cm
»»lengte van trekkoord: 5m.

bestellen

TSS1
TAKKENSCHAAR VOOR STOKZAAG
SILKY HAYAUCHI

THE

SAW SELECTOR
DE PERFECTE ZAAG
in max. 10 stappen

INFORMATIE
KNOPPEN
hulp bij het kiezen

RESPONSIVE
voor alle schermen

Het assortiment van Silky bestaat uit meer dan 120 verschillende modellen.
Logisch dat het soms lastig is om de meest geschikte zaag te vinden.
Daarom heeft Silky een handige en uitgebreide online keuzehulp:
de Silky Saw Selector.
Probeer het nu zelf en koop bij Condor Safety!

www.silky-europe.com/saw-selector

OMU1
ONTSMETTINGSMIDDEL UMONIUM SPRAY 1L
»»Ultrasnel werkend ontsmettingsmiddel,
kiemdodend vanaf de eerste minuut
contact
»»bedoelt voor het ontsmetten van
gereedschappen voor humaan gebruik,
dus niet op wonden spuiten
»»1 enkele verstuiving volstaat voor het
doden van alle aanwezige ziektekiemen
op de behandelde oppervlakte, ideaal
voor alle snoeigereedschappen

»»daar waar andere
ontsmettingsmiddelen geen effect
hebben, staat dit product garant voor
zijn uiterst krachtige prestaties.

Gereedschap » Snoeizagen »
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EIGENSCHAPPEN
»»Krachtig desinfecterend middel; bacteriedodend, schimmeldodend,
mycobacteriedoend (inclusief TBC), en virusdodend
»»Niet-corrosief, compatibel met glasvezel, polycarbonaat (incubators), acryl,
glas, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neopreen, latex, silicone, verf, 410 roestvrij
staal
»»Snelwerkend: het doodt kiemen vanaf de eerste minuut dat het daarmee in
contact komt
»»Geen aldehyde of peroxide
»»Geen giftige dampen en niet schadelijk als het met de huid in contact komt
»»Niet-irriterend
»»LD 50oraal, rat: > 2000 mg/kg
»»Biologisch afbreekbaar: > 80%
»»pH 7 (neutraal)
»»Werkt lang op niet-gespoelde oppervlakken
»»Productstabiliteit = 36 maanden

HFTC1
HOLSTER MET BEENBEVESTIGING FTC + MAGNEET

»»Met dit zaagholster kan u de Silky
handzagen aan uw been bevestigen.

/

HSP
HOLSTER MET BEENBEVESTIGING SAWPOD

bestellen

zeker dat de zaag in de holster blijft,
ongeacht uw werkpositie.

www.condorsafety.be »

»»Met dit zaagholster kan u de Silky
handzagen aan uw been bevestigen
»»met de ingebouwde magneet bent u
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Gereedschap » Snoeischaren »

S1, S2, M1, M2, M3, L2, L3
SSB1
SNOEISCHAAR BAHCO ERGO MET VASTE GREEP

»»Ongetwijfeld de meest ergonomische
snoeischaar
»»ligt uitstekend in de hand
»»de vorm en maat van de handgrepen
zijn afgestemd op de handafmeting
(S-M-L)
»»de afmetingen van de messen zijn
afgestemd op de takdikte (1=15mm,

2=20mm, 3=30mm)
»»de neer- en zijwaarts gerichte
messtand maken het mogelijk te
snoeien met een rechte pols
»»vermoeidheid en pijn worden zo
voorkomen en er kan moeiteloos
worden gesnoeid.

M2-L
SSB1-L
SNOEISCHAAR BAHCO ERGO MET VASTE GREEP
VOOR LINKSHANDIGEN

»»Ongetwijfeld de meest ergonomische
snoeischaar
»»ligt uitstekend in de hand
»»de vorm en maat van de handgrepen zijn
afgestemd op de handafmeting (S-M-L)
»»de afmetingen van de messen zijn
afgestemd op de takdikte (1=15mm,
2=20mm, 3=30mm)

»»de neer- en zijwaarts gerichte messtand
maken het mogelijk te snoeien met een
rechte pols
»»vermoeidheid en pijn worden zo
voorkomen en er kan moeiteloos worden
gesnoeid.

S1, S2, M1, M2, M3, L2, L3
SSB2
SNOEISCHAAR BAHCO ERGO MET ROLHANDGREEP

»»Ongetwijfeld de meest ergonomische
snoeischaar
»»ligt uitstekend in de hand
»»de vorm en maat van de handgrepen
zijn afgestemd op de handafmeting
(S-M-L)
»»de afmetingen van de messen zijn
afgestemd op de takdikte (1=15mm,

2=20mm, 3=30mm)
»»de neer- en zijwaarts gerichte
messtand maken het mogelijk te
snoeien met een rechte pols
»»vermoeidheid en pijn worden zo
voorkomen en er kan moeiteloos
worden gesnoeid.

M2-L
SSB2-L
SNOEISCHAAR BAHCO ERGO ROLHANDGREEP VOOR
LINKSHANDIGEN

www.condorsafety.be »

/

bestellen

»»Ongetwijfeld de meest ergonomische
snoeischaar
»»ligt uitstekend in de hand
»»de vorm en maat van de handgrepen
zijn afgestemd op de handafmeting
(S-M-L)
»»de afmetingen van de messen zijn
afgestemd op de takdikte (1=15mm,

2=20mm, 3=30mm)
»»de neer- en zijwaarts gerichte
messtand maken het mogelijk te
snoeien met een rechte pols
»»vermoeidheid en pijn worden zo
voorkomen en er kan moeiteloos
worden gesnoeid.

SHARPX
SLIJPER BAHCO
»»Professionele hardmetaal slijper voor
het slijpen van diverse bladen en
messen
»»de tweecomponentengreep is

comfortabel in gebruik en veilig door de
twee opstaande kanten die voorkomen
dat uw vingers de scherpe snijkanten
raken.

HOB1
HOLSTER BAHCO VOOR SNOEISCHAAR
»»Etui voor snoeischaren
»»topkwaliteitsleder

»»voorzien van twee gleuven passend
voor riemen tot een breedte van 50mm.
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»»Klassiek model, gewaardeerd door
vakmensen in snoeiwerk
»»geklonken ondermes

»»snijcapaciteit: 25mm
»»lengte: 21,5cm
»»gewicht: 240g.

SSF8
SNOEISCHAAR FELCO 8
»»Ergonomisch model voor moeiteloos
snoeiwerk
»»gebogen snoeibek

»»snijcapaciteit: 25mm
»»lengte: 21cm
»»gewicht: 245g.

SSF9
SNOEISCHAAR FELCO 9 VOOR LINKSHANDIGEN
»»Ergonomisch model
»»speciaal voor linkshandigen
»»gebogen snoeibek
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SSF2
SNOEISCHAAR FELCO 2

»»snijcapaciteit: 25mm
»»lengte: 21cm
»»gewicht: 245g.

SSF7
SNOEISCHAAR FELCO 7 MET ROLHANDGREEP
»»Met rolhandgreep voor een gelijkmatige
verdeling van de drukkracht
»»snijcapaciteit: 25mm

»»lengte: 21cm
»»gewicht: 290g.

SSO1
SNOEISCHAAR OKATSUNE 101
»»Totale lengte: 180mm
»»meslengte: 53mm
»»snijcapaciteit: 24mm
»»geschikt voor kleine handen
»»snoeischaar, op unieke wijze gesmeed,
waardoor harde metaaldelen aan de
oppervlakte liggen en het mes lang

scherp houden en de zachtere delen
de kern vormen waardoor de schaar
elastisch is en altijd goed sluit
»»het mes is in twee hoeken geslepen
waardoor hij soepel in het hout snijdt
»»gewicht: 177g.

/

scherp houden en de zachtere delen
de kern vormen waardoor de schaar
elastisch is en altijd goed sluit
»»het mes is in twee hoeken geslepen
waardoor hij soepel in het hout snijdt
»»gewicht: 228g.

SSO3
SNOEISCHAAR OKATSUNE 104
»»Totale lengte: 210mm
»»meslengte: 55mm
»»snijcapaciteit: 25mm
»»snoeischaar, op unieke wijze gesmeed,
waardoor harde metaaldelen aan de
oppervlakte liggen en het mes lang

scherp houden en de zachtere delen
de kern vormen waardoor de schaar
elastisch is en altijd goed sluit
»»het mes is in twee hoeken geslepen
waardoor hij soepel in het hout snijdt
»»gewicht: 245g.

www.condorsafety.be »

»»Totale lengte: 202mm
»»meslengte: 55mm
»»snijcapaciteit: 25mm
»» snoeischaar, op unieke wijze gesmeed,
waardoor harde metaaldelen aan de
oppervlakte liggen en het mes lang

bestellen

SSO2
SNOEISCHAAR OKATSUNE 103

Gereedschap » Takkenscharen »
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TSF1
TAKKENSCHAAR FISKARS 112200
»»Tot 35% minder krachtinspanning door
transmissietechniek
»»gebruik in zeer dicht begroeide struiken
mogelijk door een kleine opening van
de grepen

»»lang, gemakkelijk knippen, zelfs boven
uw macht, door het geringe gewicht
»»snijcapaciteit: 28mm
»»lengte: 46cm
»»gewicht: 500g.

TSF2
TAKKENSCHAAR FISKARS LX98
»»Voor bijzondere krachtige snit
»»tot 35% minder krachtinspanning door
transmissietechniek
»»teflonlaag op snijvlak voor minder
wrijvingsweerstand
»»mes en tegenmes uit gehard

precisiestaal
»»stabiele en lichte aluminium grepen
»»snijcapaciteit: 55mm
»»lengte: 80mm
»»gewicht: 1200g.

www.condorsafety.be »
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TSF3
TAKKENSCHAAR OP TELESCOPISCHE
STOK FISKARS 1023624
»»Deze telescopische snoeigiraffe maakt het mogelijk
om te snoeien op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals in
boomtoppen of juist dicht bij de grond
»»het kettingmechanisme en het rolkoordsysteem zorgen
voor een enorme krachtbesparing

»»de snoeikop kan 230° worden gedraaid en gefixeerd, zodat
je in iedere positie comfortabel kunt werken
»»snijcapaciteit: 32mm
»»lengte: 240-410cm
»»gewicht: 1900g.

TSF4
TAKKENSCHAAR OP STOK FISKARS 115360
»»snijcapaciteit: 32mm
»»lengte: 158cm
»»gewicht: 870g.
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»»Professionele takkenschaar met
papegaaibek voor zwaar werk
»»kort, dik snijmes bestand tegen extreme
uitoefening van kracht
»»contrames met diepe radius voorkomt

wegglijden van dikke takken
»»zachte, rubberen buffers
»»snijcapaciteit: 45mm
»»lengte: 70cm
»»gewicht: 1670g.

TSB3
TAKKENSCHAAR BAHCO P19.80
»»Topkwaliteit professionele takkenschaar
»»lichte aluminium grepen om makkelijker
op borst- en op reikhoogte te werken
»»speciaal gevormde bekstand voor het
vastgrijpen van de takken tijdens het
snoeien
»»mes met dubbele radius voor een
krachtige werking en een glad

eindresultaat
»»gesmeed contrames is bestand tegen
intensief gebruik
»»zacht rubberen buffers
»»snijcapaciteit: 50mm
»»lengte: 80cm
»»gewicht: 1764g.

Gereedschap » Haagscharen »

TSB2
TAKKENSCHAAR BAHCO P160-SL75

HASB1
HAAGSCHAAR BAHCO P51
»»Topkwaliteit haagschaar voor
professionele gebruikers
»»gekartelde snijkant voorkomt het
wegglijden van takken
»»werkt zeer comfortabel vanwege de
perfecte knipeigenschappen

»»gestanste geheel geharde messen
»»snijcapaciteit: 15mm
»»lengte: 57cm
»»gewicht: 1080g.

HASB2
HAAGSCHAAR BAHCO MET LANGE GREPEN P51H-SL
»»Topkwaliteit haagschaar voor
professionele gebruikers met extra
lange handgrepen
»»gekartelde snijkant voorkomt het
wegglijden van takken
»»werkt zeer comfortabel vanwege de

perfecte knipeigenschappen
»»gestanste geheel geharde messen
»»snijcapaciteit: 15mm
»»lengte: 73cm
»»gewicht: 1230g.

HASB3
HAAGSCHAAR BAHCO GEGOLFDE MESSEN P57.25W

bestellen

»»snijcapaciteit: 10mm
»»lengte: 54cm
»»gewicht: 1020g.

»»Dé vormsnoeischaar
»»de schaar staat in een lichte hoek en de
ergonomische handgrepen maken dat
je de juiste positie hebt ten opzichte van
de plant
»»de bladen hebben een teflon®
beschermlaag

/

HASG1
BUXUSSCHAAR GTM SABOTEN
»»de spanning op de bladen is naar eigen
wens gemakkelijk te regelen
»»ultralicht en voorzien van rubberen
stootkussen is ze ideaal voor buxus en
coniferen
»»lengte: 51cm
»»gewicht: 585g.

www.condorsafety.be »

»»Met gegolfde messen die voorkomen
dat takken en stengels wegglijden
»»houten grepen, gevernist
»»schokabsorberende buffers
»»gestanste geheel geharde messen

Gereedschap » Tuingereedschap »
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POLET NEEMT TRADITIONELE
SMEDERIJ DENOLF OVER

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
Een grote hervorming binnen Polet een tweetal jaren geleden
luidde het begin van een nieuwe denkrichting in. Behalve
een focus op de retail werd beslist om ook het professionele
circuit actief te bewerken. Hoewel de producten van Polet tot
ver over de landsgrenzen bekend zijn en verkocht worden,

blijft Polet een volledig Belgische onderneming, inclusief
de productie. Binnen dat kader en met de doorgevoerde
hervormingen passen ook de gesprekken die er waren tussen
Polet en de broers Chris en Stefaan Denolf, wier bedrijf
generaties ervaring met gesmede gereedschappen heeft.

SD02043
SCHOP NR. 1 DENOLF (22CM), MET STEEL - 1,5MM
»»Bladbreedte: 22cm
»»de zandschop wordt gebruikt voor het
opscheppen van grond, zand, kiezel enz.
»»met essen steel
»»wordt gemaakt uit een plaatdikte van
1.5mm

»»de zandschoppen worden van aan
de snede tot aan het huis van de
steel gehard, dit resulteert dan ook in
uitstekende kwaliteit
»»de schop is bijgevolg zeer slijt- en
vormvast.

SD02920
SCHOP NR. 1 DENOLF RECHTE SNEDE (22CM) MET STEEL - 1,5MM
»»Bladbreedte: 22cm
»»de zandschop wordt gebruikt voor het
opscheppen van grond, zand, kiezel enz.
»»met essen steel
»»wordt gemaakt uit een plaatdikte van
1.5mm
»»de zandschoppen worden van aan

de snede tot aan het huis van de
steel gehard, dit resulteert dan ook in
uitstekende kwaliteit
»»de schop is bijgevolg zeer slijt- en
vormvast
»»de rechte snede werkt ideaal op
verharde ondergronden en in hoeken.

SD05358
SCHOP DENOLF (14CM), MET STEEL - 1,5MM
»»Bladbreedte: 14cm
»»de smalle zandschop wordt meestal
gebruikt voor het uitscheppen van
smalle grachten en putten
»»met essen steel
»»is gemaakt uit 2mm staalplaat

»»ze worden tot bovenaan gehard en dit
levert een zeer grote plooivastheid op.

www.condorsafety.be »
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SPD00018
SPADE DAMES DENOLF (135/270/2) MET T-STEEL
»»Vervaardigd uit 2mm staalplaat
»»warm uitgesmeed aan de snede
»»essen steel met T-handvat
»»lichte spade en daardoor zeer handig
voor het lichte tuinwerk zoals het
planten van bloemen.

SPD00285
ONDERSTAMSPADE DENOLF (200/250/4) MET T-STEEL
»»De onderstamspade wordt meestal
gebruikt voor het afsteken van
graszoden
»»de steel boven het blad is zo gebogen
dat steken in horizontale richting
gemakkelijk gaat

»»hickory steel met T-handvat
»»vervaardigd uit 4mm staalplaat
»»warm uitgesmeed aan de snede.
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»»Bladafmeting: 125 x 380mm
»»de boomspade is gemaakt uit
4mm staalplaat en wordt volledig
uitgesmeed, gehard en ontlaten
»»zelfslijpend
»»standaard voorzien van een dikke

(49mm) hickory houten steel met Thandvat
»»wordt dan ook gebruikt voor het
zwaarste werk zoals het rooien van
bomen, struiken, planten enz.

SPD00148
SPADE TRAVAUX DENOLF (130/380/3) MET T-STEEL
»»Bladafmeting: 130 x 380mm
»»de traveauxspade is gemaakt uit 3mm
staalplaat en wordt warm aan de snede
uitgesmeed, gehard en ontlaten
»»zelfslijpend
»»standaard voorzien van een hickory

houten steel met T-handvat
»»deze spade wordt gebruikt voor
kabelwerken.

Gereedschap » Tuingereedschap »

SPD00230
SPADE BOOM DENOLF (125/380/4) MET T-STEEL

SPD00124
SPADE GRAAF DENOLF (140/360/2,5) MET T-STEEL
»»Bladafmeting: 140 x 360mm
»»de graafspade is gemaakt uit 2,5mm
staalplaat en wordt aan de snede warm
uitgesmeed, gehard en ontlaten
»»zelfslijpend

»»standaard voorzien van een hickory
houten steel met T-handvat
»»geschikt voor het graven van gleuven
en plantgaten.

SCHD01251
SCHOFFEL DENOLF (14CM X 5CM), MET STEEL
»»Bladafmeting: 14 x 5cm
»»de schoffel wordt uit 3mm staalplaat
aan vier zijden gesmeed
»»snijdt vooraan, achteraan en zijdelings,
zodat makkelijk rond de plant kan
worden geschoffeld
»»de speciaal gevormde essen steel
zorgt voor een ergonomische werking,

waardoor de gebruiker perfect rechtop
staat
»»de hand staat ook in de goede positie
om controle te houden over het
schoffelwerk
»»met een schoffel verplaats je minder
aarde dan met een hark en je kan
tevens vlotter onder een plant werken.

BHF1
BLADHARK FISKARS NYLON, MET STEEL

»»Harkbreedte: 64cm
»»bladhark in robuuste kunststof met
16 rechte tanden langs één zijde, aan
andere zijde een extra kant voor het
effenen van perken en het bewerken
van de grond

»»steel staat loodrecht op het kamdeel
»»veelzijdig bruikbaar voor hooi, gras,
bladeren, aarde, …
»»met houten steel.

www.condorsafety.be »
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BLADHARK JOST KUNSTSTOF, MET STEEL
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bestellen

»»Harkbreedte: 40cm
»»bladhark in nylon met 21 half-ronde
tanden
»»met houten steel.
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HBF1
HAKBIJL UNIVERSEEL FISKARS X7
»»Universele hakbijl voor klussen in tuin
en bos – blad en steel vormen één
geheel
»»minimaal 20% minder weerstand en
verbeterde splijtkracht door teflonlaag
op blad
»»bijlkop van gehard kwaliteitsstaal
»»hoog arbeidscomfort door

ergonomsiche steel van glasvezel
versterkte kunststof
»»geleverd met blad- en
transportbescherming
»»lengte: 26cm
»»gewicht: 640g.

HBF2
HAKBIJL UNIVERSEEL FISKARS X10
»»Universele hakbijl voor klussen in tuin
en bos
»»blad en steel vormen één geheel
»»minimaal 20% minder weerstand en
verbeterde splijtkracht door teflonlaag
op blad
»»bijlkop van gehard kwaliteitsstaal
»»hoog arbeidscomfort door

ergonomsiche steel van glasvezel
versterkte kunststof
»»geleverd met blad- en
transportbescherming
»»lengte: 44cm
»»gewicht: 980g.

KBF1
KLOOFBIJL FISKARS X25
»»Blad en steel vormen één geheel
»»minimaal 20% minder weerstand en
verbeterde splijtkracht door teflonlaag
op blad
»»bijlkop van gehard kwaliteitsstaal
»»hoog arbeidscomfort door
ergonomsiche steel van glasvezel

versterkte kunststof
»»geleverd met blad- en
transportbescherming
»»lengte: 72cm
»»gewicht: 2.430g.

KBF2
KLOOFBIJL FISKARS X27

SF1
SLIJPER FISKARS

www.condorsafety.be »
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»»Blad en steel vormen één geheel
»»minimaal 20% minder weerstand en
verbeterde splijtkracht door teflonlaag
op blad
»»bijlkop van gehard kwaliteitsstaal
»»hoog arbeidscomfort door
ergonomsiche steel van glasvezel
versterkte kunststof
»»geleverd met blad- en

»»Slijper voor het licht en veilig slijpen van
bijlen en messen
»»speciale keramische slijpstenen met
een lange levensduur
»»geïntegreerde vingerbescherming
»»voor links- en rechtshandigen
»»omhulsel uit glasvezel versterkt
polyamide.

transportbescherming
»»lengte: 92cm
»»gewicht: 2.600g.
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»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»klein, licht en veelzijdig hakbijltje
voor opruimwerk, aanmaakhout en
camperen
»»gemakkelijk vast te maken aan

broeksriem
»»steel in hickory
»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 35cm
»»gewicht: 600g.

HBG7
HAKBIJL GRÄNSFORS HAND HATCHET
»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»klein, licht en veelzijdig hakbijltje
voor opruimwerk, aanmaakhout en
camperen
»»gemakkelijk vast te maken aan

Gereedschap » Bijlen »

HBG1
HAKBIJL GRÄNSFORS WILDLIFE HATCHET

broeksriem
»»steel in hickory
»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 24cm
»»gewicht: 600g.

HBG9
HAKBIJL GRÄNSFORS OUTDOOR AXE
»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»ontworpen voor diegenen die een bijl in
het bos op verschillende manieren willen
gebruiken
»»dankzij de relatief lange steel en zware
langwerpige kop kan je een boom vellen
»»de steel heeft een stalen beschermhuls

onder de kop en kan daarom worden
gebruikt voor eenvoudig houtsplijtwerk
»»kan ook gebruikt worden als een groot
mes
»»steel in hickory
»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 37cm
»»gewicht: 500g.

HBG5
HAKBIJL GRÄNSFORS SMALL FOREST AXE
»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»kleinere versie van de Scandinavian
Forest Axe
»»voor het onttakken van gevelde bomen
en verkleinen van kruinhout
»»bijl met zeer goed indringingsvermogen

»»als kampeerbijl is deze compact om
mee te nemen in de rugzak
»»steel in hickory
»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 50cm
»»gewicht: 1000g.

HBG2
HAKBIJL GRÄNSFORS SCANDINAVIAN FOREST AXE

HBG4
HAKBIJL GRÄNSFORS DOUBLE BIT AXE MET LANGE STEEL
»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»dubbele bijl met goede balans
»»beide zijden hebben een verschillende
slijphoek, geschikt voor fijn of grof werk
»»steel in hickory

»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 95cm
»»gewicht: 2100g.

/

bestellen

»»steel in hickory
»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 64cm
»»gewicht: 1200g.

www.condorsafety.be »

»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»vlijmscherpe bijl met lange steel voor
extra slagkracht
»»voor vellen van bomen en voor
onttakken van gevelde stammen

Gereedschap » Bijlen »
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HBG3
HAKBIJL GRÄNSFORS AMERICAN FELLING AXE MET GEBOGEN
STEEL
»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»robuuste bijl
»»Amerikaans model met extra lange
steel
»»voor vellen, onttakken en voor

boomwortels
»»steel in hickory
»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 90cm
»»gewicht: 2200g.

HBG8
HAKBIJL GRÄNSFORS AMERICAN FELLING AXE MET RECHTE
STEEL
»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»robuuste bijl
»»Amerikaans model met extra lange
steel
»»voor vellen, onttakken en voor

boomwortels
»»steel in hickory
»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 80cm
»»gewicht: 2200g.

HBG6
HAKBIJL GRÄNSFORS THROWING AXE MET KORTE STEEL
»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»de ideale werpbijl voor
houthakkerswedstrijden
»»steel in hickory

»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 74cm
»»gewicht: 2100g.

KBG2
KLOOFBIJL GRÄNSFORS LONG HANDLED SPLITTING AXE
»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»kloofbijl met goede balans en concave
vorm voor perfect splijten met minimale
weerstand in het hout
»»voorzien van steelbeschermer

»»steel in hickory
»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 80cm
»»gewicht: 2400g.

»»Puur en ambachtelijk product van
Zweedse topkwaliteit
»»kloofhamer voor zwaar werk met goede
balans en concave vorm voor perfect
splijten met minimale weerstand in het
hout

»»voorzien van steelbeschermer
»»geschikt om op een kloofwig te slaan
»»steel in hickory
»»geleverd met lederen beschermhoes
»»lengte: 80cm
»»gewicht: 3200g.

www.condorsafety.be »
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KHG1
KLOOFHAMER GRÄNSFORS SPLITTING MAUL

WSG1
WETSTEEN GRÄNSFORS
»»Ronde wetsteen
»»2 kanten met verschillende
korrelgroottes

»»in rubberen houder
»»Gränsfors raadt aan om water te
gebruiken, maar het kan ook droog.
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»»Lengte: 12cm
»»hoogte: 2cm
»»breedte: 1,9cm
»»klein & compact
»»in polyamide

»»makkelijk in de opbergzak van de
zaagbroek weg te steken
»»snel binnen handbereik bij
noodsituaties.

VWK2
VELWIG OCHSENKOPF ALASKA IN KUNSTSTOF
»»Lengte: 23cm
»»hoogte: 3cm
»»breedte: 7cm
»»gewicht: 270g
»»in polyamide

»»sterk, elastisch en licht
»»het geribbelde oppervlak zorgt ervoor
dat de wig niet uit de velkerf glijdt
»»extreem slagvast.

Gereedschap » Velgereedschap »

VWKS1
VELWIG SIGNUMAT IN KUNSTSTOF

VWK3
VELWIG OCHSENKOPF LABRADOR IN KUNSTSTOF
»»Lengte: 24cm
»»hoogte: 4cm
»»breedte: 7cm
»»gewicht: 410g
»»in polyamide

»»sterk, elastisch en licht
»»het geribbelde oppervlak zorgt ervoor
dat de wig niet uit de velkerf glijdt
»»extreem slagvast.

VWA1
VELWIG IN ALUMINIUM
»»Lengte: 21,5cm
»»hoogte: 3cm
»»breedte: 4,5cm

»»gewicht: 550g
»»inkervingen onder een hoek van 30° aan
de bovenzijde.

VWA2
VELWIG IN ALUMINIUM
»»Lengte: 26,5cm
»»hoogte: 3,5cm
»»breedte: 5,5cm

»»gewicht: 850g
»»inkervingen onder een hoek van 30° aan
de bovenzijde.

»»gewicht: 1050g
»»inkervingen onder een hoek van 30° aan
de bovenzijde.

VWH1
VELWIG IN HOUT MET TOP EN RING IN ALUMINIUM
»»Lengte: 38cm
»»afmetingen aluminium wig: 17 x 7 x
4,2cm
»»gewicht: 950g
»»houten wig en aluminium ring zijn
vervangbaar.

www.condorsafety.be »
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»»Lengte: 26cm
»»hoogte: 4cm
»»breedte: 6cm

bestellen

VWA3
VELWIG IN ALUMINIUM
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VHS1
VELHEVEL STUBAI LANG
»»Holle, stalen hefboom
»»handvat in kurk en kunststof
»»met kantelhaak
»»lengte: 130cm
»»gewicht: 3500g.

VHB1
VELHEVEL BAHCO KORT
»»Kort en licht
»»holle, stalen hefboom
»»met kunststof handvat
»»kan vastgemaakt worden aan de
klimgordel
»»lengte: 43cm
»»gewicht: 750g

RW1
RATELWIG
»»De Ratelwig is een gebrevetteerd werkmiddel dat ontwikkeld is om de veiligheid en
werkomstandigheden te verbeteren bij
»»gemaakt uit lichtgewicht aluminium,
het demonteren van bomen
weegt nauwelijks 1,4 kg
»»voordien moest de boomspecialist zich
»»kan gemakkelijk mee in de boom
in moeilijke posities manoeuvreren of
genomen worden.
rekenen op de hulp van medewerkers
op de grond om stukken stam de juiste
richting te laten vallen, nu is dit verleden
tijd

VWF1
VELWIG FTC IN KUNSTSTOF

RTFTC2
ROLLO-TUBE 2 FTC COMPLEET

www.condorsafety.be »
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»»Lengte: 20,5cm
»»hoogte: 3,5cm
»»breedte: 6,5cm
»»gewicht: 250g
»»in slagvaste kunststof
»»het geribbelde oppervlak zorgt ervoor
dat de wig niet uit de velkerf glijdt
»»met dyneema lusje om de velwig te
bevestigen aan het harnas of de broek.

»»Zeer handig hulpmiddel bij het afbreken van stammen
»»voorkomt dat de kettingzaag vast komt
»»stokje met buitenkant in glasvezel,
te zitten
lengte 65cm.
»»vergemakkelijkt het wegduwen van de
stamstukken
»»nieuwe versie met een geïntergreerde
automatische oproller, voorzien van
een lijntje in nylon en dyneema, lengte
107cm
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»»Lengte: 23cm
»»gewicht: 1500g
»»in gehard staal
»»licht getordeerd
»»geleverd met lederen beschermhoes.

TMG1
TREKMES GRÄNSFORS SWEDISH BIG DRAWKNIFE
»»Lengte snijvlak: 33cm
»»totale lengte: 65cm
»»gewicht: 530g
»»geschikt voor het glad maken van
stukken stam, het afronden van kanten
of glad maken van bol hout
»»het brede trekmes heeft 2 grote
handvaten.

Gereedschap » Bosbouwgereedschap »

KWG1
KLOOFWIG GRÄNSFORS

PTS1
PAKTANG STUBAI
»»Voor het verplaatsen van hout
»»ergonomische handgreep in
2-componenten kunststof
»»opening: 19cm
»»gewicht: 500g.

PTS2
PAKTANG STUBAI LANG

»»Voor het draaien van stammen,
uitermate geschikt voor dikke stammen
»»getand oppervlak voor stevige grip in
het hout
»»conische huls
»»handgesmede haak
»»steel in essenhout
»»lengte: 115cm
»»gewicht: 3600g.

www.condorsafety.be »
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KANTELHAAK MET STEEL MULLER
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»»Voor het verplaatsen van hout
»»dankzij de lange handgreep van 72cm
kan men zonder zich te bukken het hout
verslepen
»»opening: 26,5cm
»»gewicht: 1400g.
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PHM1
PIKHAAK MÜLLER 40CM
»»Kop in gesmeed staal
»»essen steel
»»gewicht: 734g
»»voor het, op een ergonomische wijze,
optillen en verplaatsen van houtblokken

PHM2
PIKHAAK MÜLLER 80CM
»»Kop in gesmeed staal
»»essen steel
»»gewicht: 1050g
»»voor het, op een ergonomische wijze,
optillen en verplaatsen van houtblokken

PHS2
PIKHAAK STUBAI ALUMINIUM 70CM
»»Ergonomisch gevormd
»»aluminium steel met kunststof
handgreep
»»lengte: 70cm
»»zeer licht, slechts 540g
»»voor het, op een ergonomische wijze,

optillen en verplaatsen van houtblokken.

HMF1
HAKMES FISKARS XA3
»»Voor het snoeien en verwijderen van groene en houtachtige gewassen
»»lengte: 51cm
»»gewicht: 450g.

www.condorsafety.be »
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HMM1
HAKMES MULLER
»»Speciale handsikkel
»»geschikt voor het onderhoud van jonge
aanplant en voor het verwijderen van
onderhout
»»met gemakkelijke lederen handgreep
»»lengte: 43cm

»»gewicht: 650g.

VIJM1
VILIJZER MET STEEL MULLER
»»Gesmeed vilijzer met snijbreedte van 13 cm voor het verwijderen van lichte tot sterke
boomschors
»»ook voor het afkappen van kleine takken
»»gewicht = 700g.

MV1.BL
MARKEERVERF ECO-MARKER 500ML BLAUW

MV1.OR

MV1.RO

MV1.WI

IMM1
INKEEPMES MULLER
»»Voor het markeren van bomen
»»inklapbaar voor makkelijk opbergen.

www.condorsafety.be »
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»»Markeerverf op basis van bio-alcohol i.p.v. aceton
»»alcohol wordt bekomen door vergisting van suikers en is bijgevolg een
100% natuurlijk en geurloos produkt
»»onschadelijk voor het milieu en voor de gebruiker
»»duurzame markering (tot 12 maand)
»»hoge dekking en reflectiekracht
»»constante spuitstroom ook als de bus bijna leeg is
»»speciale spuitdop voor vermindering van sproeinevel
»»goede hechting op vochtige en bevroren ondergrond
»»500ml spuitbus
»»KWF keurmerk test 07/06.

MV1.GR

bestellen
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001-200, 201-400, 401-600, 601-800, 001-800
BNA1
BOOMNUMMERING ARBOTAG FIX-BLOCK

Gereedschap » Boomnummering »

»»Nummering voor inventarisering
»»blok van 200 vooraf gedefinieerde
nummers
»»laser-gegraveerd voor een betere
leesbaarheid
»»witte getallen op zwarte achtergrond

»»inclusief nagels
»»001: n° 001-200
»»201: n° 201-400
»»401: n° 401-600
»»601: n° 601-800.

200, 800
BNA3
BOOMNUMMERING GEPERSONALISEERD ARBOTAG INDIVIDUAL

»»Nummering voor inventarisering
»»personaliseerbaar met cijfers, letters en/of barcode
»»witte of zwarte letters op een zwarte of witte achtergrond
»»laser-gegraveerd voor een betere leesbaarheid
»»inclusief nagels

HS1
HAMER SIGNUMAT
»»Met magnetische nagelhouder
»»de hamer heeft een lengte van 55 cm
om zo de plaatjes hoger te kunnen
plaatsen.

LBNS1
LADER VOOR BOOMNUMMERING
SIGNUMAT

»»Snelle bevestiging in 1 beweging
»»Zeer duurzaam
»»Nummering kan meegroeien met de boom, dankzij de
stervormige nagelbevestiging
»»Geen kans op beschadiging (bevestigingshoogte 2,5m – 2,8m)
Bevestig bij voorkeur de boomnummering aan de noordkant
van de boom. Zo wordt de UV-straling gereduceerd en
verhoogt de levensduur van de boomnummering aanzienlijk.

2,5 - 2,8 m

www.condorsafety.be »
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»»Met schouderriem
»»voor 200 nummerplaatjes en
nagels
»»zonder hamer.
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»»Hydro Flask is gespecialiseerd in
dubbelwandige, dus isolerende, RVS
flessen
»»het gebruikte TempShield houdt je
drank 24 uur ijskoud of tenminste 6 uur
warm

»»de RVS flessen zijn onbreekbaar
»»BPA-vrij en Phthalate-vrij
»»hoogte: 24,5cm
»»Ø: 7,3cm
»»gewicht: 275g.

DFHF21.BL
DRINKFLES HYDRO FLASK 621ML BLAUW
»»Hydro Flask is gespecialiseerd in
dubbelwandige, dus isolerende, RVS
flessen
»»het gebruikte TempShield houdt je
drank 24 uur ijskoud of tenminste 6 uur
warm

»»de RVS flessen zijn onbreekbaar
»»laat geen schadelijke resten in je
drinken achter
»»hoogte: 30cm
»»Ø: 7,3cm
»»gewicht: 337g

Gereedschap » Drinkflessen »

DFHF18.GRI
DRINKFLES HYDRO FLASK 532ML GRIJS

DFHF32.RVS
DRINKFLES HYDRO FLASK 946ML RVS
»»Hydro Flask is gespecialiseerd in
dubbelwandige, dus isolerende, RVS
flessen
»»het gebruikte TempShield houdt je
drank 24 uur ijskoud of tenminste 6 uur
warm
»»ruime opening om de fles makkelijk
bij te vullen of schoon te maken met

een afwasborstel- de RVS flessen zijn
onbreekbaar
»»laat geen schadelijke resten in je
drinken achter
»»hoogte: 23cm
»»Ø: 9cm
»»gewicht: 946g.

KTHF1.BL
KOFFIETAS HYDRO FLASK COFFEE MUG
355ML BLAUW

BESCHIKBAAR
VANAF
ZOMER
2020

KAN
GEPERSONALISEERD
WORDEN
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»»Hydro Flask is gespecialiseerd in
dubbelwandige, dus isolerende,
RVS flessen
»»het gebruikte TempShield
houdt je drank 24 uur ijskoud of
tenminste 12 uur warm – Flip-top
opening om vlot te drinken en af
te sluiten
»»de RVS flessen zijn onbreekbaar
»»BPA-vrij en Phthalate-vrij
»»hoogte: 23,11cm
»»Ø: 7,3cm
»»gewicht: 297g.

/

DFHF20.GR
DRINKFLES HYDRO FLASK KOFFIE 592ML GROEN

bestellen

»»Hydro Flask is gespecialiseerd in dubbelwandige, dus
isolerende, RVS flessen
»»het gebruikte TempShield houdt je drank 24 uur ijskoud of
tenminste 6 uur warm
»»deze RVS koffietas is onbreekbaar – dankzij het PressIn Lid deksel kun je makkelijk drinken en is er een lekvrij
transport van je koffie
»»BPA-vrij en Phthalate-vrij
»»hoogte: 11,43cm
»»Ø: 12,7cm
»»gewicht: 317g.

Gereedschap » Draagbaartoilet »
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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
»»Spat niet op

MEER INFO:

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.

www.condorsafety.be »
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bestellen

TKCW1
TOILET KIT (12 STUKS)
»»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

TKCW2
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.

dit bij het restafval gegooid worden
»»elke kit omvat: afvalzakje, Poo Powder
(reukverdrijvend), prikbestendig en
afsluitbaar afvalzakje, toiletpapier,
ontsmettingsdoekje.
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SAFETY

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:

