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Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht:

•  Op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven
•  Waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken 

van het hoofd
•  Waar de kans bestaat getroffen te worden door vallende  

en/of wegvliegende voorwerpen

We onderscheiden in deze catalogus de volgende 
hoofdtypen hoofdbescherming: 

•  Industriële veiligheidshelmen
•  Klimhelmen
•  Hoofdbedekkingsmiddelen

Industriële veiligheidshelmen

Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te 
beschermen tegen vallende,- omvallende of wegschietende voor-
werpen en daardoor hersen- en overig hoofdletsel te beperken.
Een veiligheidshelm is opgebouwd uit een helmschaal, een klep, 
een binnenwerk, een schokabsorberende vulling in de randen en 
een achterhoofdband en dient voorzien te zijn van een 
verstel-mogelijkheid. Een veiligheidshelm moet voldoen aan de 
Europese norm EN 397 “Industriële veiligheidshelmen” en is 
voorzien van een CE-markering.

Onder de verplichte eigenschappen van deze norm vallen de 
schokabsorptie (vallend bolgewicht), helmschaal penetratie (puntig 
valgewicht), niet ontvlambaarheid, verouderingsbestendigheid en 
zaken als maatvoering, max. gewicht, afmetingen en markering. 
Elke veiligheidshelm moet in ieder geval aan minimale eisen op dit 
gebied voldoen.

Verplichte testen

Test voor impactabsorptie
•  Een rond voorwerp van 5 kg valt op de 

helm vanaf 1 meter hoogte
•  De maximale krachtoverbrenging is 5kN

Test voor binnendringing
•  Een puntig voorwerp van 3 kg valt op de 

helm vanaf 1 meter hoogte
•  Het voorwerp mag geen contact maken 

met het proefhoofd onder de helm

Verankering van kinband
•  Eerst wordt 150 N toegepast, wat  

vervolgens verhoogd wordt met  
20 N/min totdat er gefaald wordt

•  De verankering van de kinband moet 
loskomen bij een minimale kracht van  
150 N en bij niet meer dan 250 N

Brandproef
•  Er wordt  gedurende 10 seconden een 

brander in een hoek van 45° gericht op 
een punt tussen 50 en 100 mm van de 
bovenzijde

• Geen zichtbare vlam na 5 seconden

Optionele testen
EN 397 bevat ook een aantal optionele tests voor helmen waarbij 
bijvoorbeeld extra bescherming geclaimd wordt: zeer hoge of zeer 
lage temperaturen, spatten van gesmolten metaal, elektrische 
spanningen en laterale vervorming.

Hoofdletsel kan ontstaan door vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen, dan wel door het stoten 
van het hoofd, maar ook (vloei)stoffen kunnen hoofdletsel veroorzaken. Door het dragen van een veiligheids-
helm wordt in veel gevallen ernstig hoofd- en/of hersenletsel voorkomen. Het dragen van een veiligheidshelm is 
niet gebonden aan bepaalde beroepen, maar afhankelijk van de risico’s op de arbeidsplaats.

Optionele eis Kenmerk op helm
Zeer lage temperatuur -20°C/-30°C/-40°C

Zeer hoge temperatuur + 150°C

Elektrische isolatie 440 V ac (wisselstroom)

Gesmolten metalen spatten MM (molten metal)

Zijdelingse vervorming LD (Lateral Deformation)

Toepassingen tot 1.000 Volt ac 1000 V

Getest volgens EN 50365 voor gebruik nabij 1000 Volt ac (klasse 0) Dubbele driehoek + klasse 0 + serie of batch nummer

Duits keurmerk voor de bosbouw Eikel 

HOOFDBESCHERMING 

catalogus2016_6.indd   377 11-04-17   16:32



378 

Markering van de veiligheidshelm

Conform de EN 397 norm moeten bovendien de volgende 
gegevens altijd onuitwisbaar aan de binnenzijde van de helm-
schaal aangebracht zijn:
•  Het materiaal waarvan de helmschaal vervaardigd is
•  CE markering met nummer van onafhankelijke certificerende 

instantie
•  De norm waar aan de helm voldoet

•  De productiedatum van de helm. Die is te herkennen aan een 
cirkel waarin de maanden en het jaar zijn aangegeven. In de 
gebruiksaanwijzing moet de uiterste gebruikstermijn zijn aange-
geven. Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of de helm 
aan vervanging toe is

•  De maataanduiding
•  De naam/code van de fabrikant
•  De modelbenaming

Gekeurd volgens:

Fabrikant helm

Maatvoering

CE keur

Type helm

Materiaal

Optionele vereiste

Productiedatum:
Binnenste ring = jaartal
Buitenste ring = maand

Materialen van de veiligheidshelm

Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en de 
uitvoering van de helmen staan ook vermeld in de EN 397 norm. 
De veiligheidshelmen zijn meestal gemaakt van bepaalde soorten 
kunststof, mede in verband met het feit dat deze kunststoffen niet 
stroom geleidend zijn. De voor fabricage toe te passen kunststoffen 
zijn te verdelen in twee hoofdgroepen, te weten: Thermoplasten en 
Duroplasten (thermohardende).

Thermoplasten
Thermoplasten zijn kunststoffen die bij bepaalde temperaturen 
in vloeibaar-plastische toestand gevormd kunnen worden. De 
materiaalsoorten zijn polyethyleen (PE), ABS-polymeriaat (ABS), 
polyamide (PA) en polycarbonaat (PC).

Duroplasten (thermohardende)
Duroplasten zijn kunststoffen die tijdens het persen onder hoge druk 
thermisch verharden. De volgens dit procedé uit textielfenol en 
glasvezelversterkt polyester gemaakte helmen worden door hitte 
niet nadelig beïnvloed wat betreft hun beschermende eigenschap-
pen. Bij sterke stralingshitte, maar ook bij laswerkzaamheden 
verdient dus het gebruik van een duroplastische helm aanbeveling. 

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken 
thermoplasten staat in onderstaande tabel:

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken 
duroplasten staat in onderstaande tabel:

Materiaalsoort

PE ABS PA PC

Verouderingsweerstand Goed Goed Goed Goed

UV-weerstand Matig Matig Matig Matig

Vormvastheid bij hitte 70°C 90°C 150°C 130°C

Smeltpunt 150°C 180°C 220°C 230°C

Breukvastheid bij koude -40°C -20°C -20°C -30°C

Chemische weerstand Goed Matig Matig Voldoende

Materiaalsoort

Textielfenol Glasvezel-
versterkt polyester

Verouderingsweerstand Zeer goed Zeer goed

UV-weerstand Zeer goed Zeer goed

Vormvastheid bij hitte Tot ca. 500°C Tot ca. 500°C

Smeltpunt 1.000°C 1.000°C

Breukvastheid bij koude Zeer goed Zeer goed

Chemische weerstand Goed Goed

Elektrisch isolerend Slecht Slecht

 HOOFDBESCHERMING
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Uitvoeringsvormen van de veiligheidshelm

Al naar gelang het toepassingsgebied bestaat er op het 
gebied van veiligheidshelmen een grote verscheidenheid 
aan uitvoeringsvormen. De meest voorkomende worden 
hieronder kort besproken.

Met klep of verkorte klep
Een klep bij een veiligheidshelm biedt 
voordelen onder zonnige weers-
omstandigheden, maar houdt bij 
regen ook de druppels uit de ogen.
Een helm met verkorte klep is bestemd 
voor werkzaamheden waarbij veel 
omhoog moet worden gekeken of in 
bijvoorbeeld kleine ruimtes.
Doordat de klep korter is, wordt het 
zicht naar boven aanzienlijk vergroot.

Montagesleuven
De meeste helmen zijn standaard aan de 
zijkanten voorzien van montagesleuven 
(eurosleuven) voor gehoorbescherming
en/of gelaatsbescherming. 
De Europese maat voor een sleuf is 
30 mm. De meeste accessoires zijn 
hier op voorzien. Let er echter op dat 
de sleufmaat nog kan verschillen per 
merk. In een aantal gevallen kan het 
noodzakelijk zijn om een adapter aan te 
schaffen om een gehoorbeschermer 
of gelaatsscherm te monteren.

Met of zonder regengoot
Een regengoot zorgt ervoor dat er niet al 
te veel water in de kraag van de (regen)
kleding loopt. Nadeel is dat bij het werken 
met gevaarlijke vloeistoffen, alle vloeistof op 
één plaats gecentreerd wordt afgeleverd.

Geventileerd of ongeventileerd
Met name in de zomer kan de mogelijkheid tot 
het openen van ventilatieopeningen bepalend 
zijn voor het wel of niet dragen van de helm. 
Veel toepassingen laten dit echter niet toe. 
Indien er gevaar is voor bijvoorbeeld vloeibare 
metalen of gevaarlijke vloeistoffen, dan is een 
geheel dichte helmschaal een vereiste.
Een aantal helmen heeft een variabele 
ventilatie opening zodat de drager deze zelf 
naar behoefte kan openen of sluiten.

Zweetband
Net als het materiaal van het binnenwerk 
heeft ook de zweetband een invloed op het 
draagcomfort. Naast lederen zweetbanden 
zijn er verschillende materialen leverbaar die 
het zweet nog meer absorberen. Dit is per 
merk verschillend. 

Binnenwerk sluiting
Het binnenwerk heeft twee soorten 
sluitingen om op iedere hoofdmaat 
afgestemd te kunnen worden, te weten 
een binnenwerk met schuifinstelling of 
met draaiknop. Bij een schuifinstelling 
wordt de breedte ingesteld door de 
knopjes in de gaatjes te bevestigen en 
vast te klikken. En bij een binnenwerk met 
draaiknop kan men door middel van het 
draaien aan de knop de breedte instel-
len. Hierdoor kan je het binnenwerk snel 
instellen ook als de helm op het hoofd zit.

Binnenwerk materiaal
In principe zijn er voor het binnenwerk 
twee uitvoeringen qua materialen. Ten 
eerste een kunststof binnenwerk. Deze 
geeft weinig draagcomfort en is vaak een 
prijskwestie. Deze is daarom ook 
voornamelijk geschikt voor incidenteel 
gebruik of voor bijvoorbeeld bezoekers.
Ten tweede is er het ergonomisch beter 
verantwoorde binnenwerk bestaande uit 
geweven textiele draagbanden. Indien 
men dagelijks een helm draagt dan ver-
dient deze uitvoering zeker de voorkeur. 
Textiele banden hebben een veel hogere 
weerstand tegen temperaturen en 
variërende weersomstandigheden en 
leveren lange termijn prestaties op 
gebied van schokabsorptie.

Aantal bevestigingspunten
Binnenwerken kunnen uit verschillende 
aantallen bevestigingspunten
(4 of 6) bestaan (Er zijn zelfs acht-punts 
binnenwerken).
Hoe groter het aantal bevestigingspunten, 
des te beter wordt de kracht die op de 
helm terecht komt verdeeld over het hoofd.
Zes-punts binnenwerken brengen wel nade-
len met zich mee van gewicht en warmte 
op het hoofd. Een 4-punts binnenwerk geeft 
een goede combinatie van schokabsorptie 
en draagcomfort waardoor het hoofd 
optimaal beschermd wordt.

HOOFDBESCHERMING 

   INLEIDING

catalogus2016_6.indd   379 11-04-17   16:32



380 

   INLEIDING

Toebehoren en onderdelen

Voor veiligheidshelmen zijn vele losse onderdelen en toebehoren 
verkrijgbaar. Te denken valt aan neklappen tegen vloeistof of hitte, 
kinriemen in verschillende materialen om aan de helm te gespen 
om te voorkomen dat de helm bij harde wind afwaait, monteerbare 
gehoorkappen, ruimzichtbrillen of vizieren, refl ecterende strips, 
helmmutsen en zweetbanden. De nodige toebehoren en 
onderdelen vindt u terug in dit hoofdstuk.

Levensduur van de veiligheidshelm

De veilige gebruiksduur van een veiligheidshelm is moeilijk te be-
palen, omdat die van veel factoren afhankelijk is. De gebruiksduur 
van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal waarvan 
de helm gemaakt is en de omstandigheden waaronder deze 
gebruikt wordt. Daarbij speelt een belangrijke rol dat materialen 
beïnvloed worden door diverse factoren, zoals klimatologische 
omstandigheden, de inwerking van UV-straling en de aantasting 
door chemicaliën en temperatuur. 

Algemeen genomen gaat een veiligheidshelm het langst mee als 
hij correct bewaard wordt in de oorspronkelijke verpakking en 
niet aan direct zonlicht of hitte wordt blootgesteld (bij daglicht 
en temperaturen tussen -5°C en 30°C). De nuttige levensduur van 
veiligheidshelmen kan worden bevorderd door deze, wanneer niet 
in gebruik, op te slaan op een droge, liefst donkere koele plaats en 
niet, zoals vaak gebeurd op de hoedenplank van een auto. 

Meer informatie over de levensduur van een bepaalde helm kunt u 
in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant terugvinden. Dit is altijd 
de enige correcte informatie over de aanbevolen levensduur van de 
veiligheidshelm. Het is aan te bevelen de veiligheidshelm na twee 
jaar gebruik te vernietigen. In extreme omstandigheden kan dit al 
na een jaar moeten gebeuren. De veiligheidshelm dient regelmatig 
beoordeeld te worden na onvolkomenheden en bij twijfel moet de 
veiligheidshelm altijd vernietigd worden. Vervang een veiligheids-
helm onmiddellijk als hij een inslag (bv. laten vallen) of ongeval 
heeft meegemaakt.

Bedrukken van veiligheidshelmen

Er bestaat ook de mogelijkheid om uw helmen te personaliseren. 
Bedrukking in hoge kwaliteit geeft de helm een professionele 
uitstraling. Het is mogelijk om op vrijwel iedere plaats van de 
schaal een logo te plaatsen.

Een helm kan bedrukt worden d.m.v. tampondruk of met een 
speciale helmsticker. Bij tampondruk wordt het logo op de helm 
geperst en bij stickers wordt er gebruik gemaakt van een speciale 
sticker zonder oplosmiddelen die de helm aan kunnen tasten.
Veiligheidshelmen zijn soms vervaardigd van materialen die 
gevoelig zijn voor een bepaalde chemische aantasting.

In bijvoorbeeld markeerstiften en sommige lijmsoorten zitten soms 
bepaalde chemische stoffen die de helmen aan kunnen tasten. 
Markeer uw veiligheidshelm daarom nooit met stiften en plak er 
zelf nooit stickers op, maar laat altijd de fabrikant uw helm 
voorzien van een logo.

 HOOFDBESCHERMING
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Klimhelmen

Bij bepaalde werken moet iemand veel naar boven kijken, bijvoor-
beeld als er gebruik wordt gemaakt van industriële touwtechnieken. 
In dat geval is een klimhelm aanbevolen. De klimhelmen garande-
ren een bescherming tegen schokken, conform de Europese normen 
EN 397 en voldoen bovendien aan de EN 12492 norm.

Hoofdbedekkingsmiddelen

Onder hoofdbedekkingsmiddelen worden verstaan:
• Stootpetten
• Haarnetjes, wokkels, etc.
• Capuchons, mutsen en petten

Haarnetjes en wokkels

Disposable haarnetjes en wokkels worden tegenwoordig niet alleen 
gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, maar denkt u ook eens 
aan verhuurbedrijven waar door diverse mensen dezelfde helm 
wordt gedragen zoals: kartcentrums, skibanen, skatebanen, 
mountainbikeverhuur, outdoor-evenementen. Ook in diverse 
grootkeukens en restaurants maakt men gebruik van disposables 
haarnetjes of wokkels. In dit hoofdstuk bij disposables kunt u de 
diverse haarnetjes en wokkels terugvinden. 

Capuchons, mutsen en petten

In dit hoofdstuk vindt u diverse capuchons, 
mutsen en petten voor de diverse 
toepassingen terug.

EN 397:2012 + A1:2012 Industriële veiligheidshelmen

EN 14052:2012 + A1:2012 Industriële helmen met een 
hoog beschermingsniveau

EN 50365:2012 Elektrisch isolerende helmen voor 
gebruik bij laagspanningsinstallaties

EN 443:2008 Brandweerhelmen voor gebruik 
in gebouwen en andere constructies

EN 12492:2012
Bergbeklimmersuitrusting 
- Helmen voor bergbeklimmers 
- Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 812:2012 Industriële stootpetten

Stootpetten

Een stootpet is een licht uitgevoerde pet, voorzien van een 
eenvoudig binnenwerk. De stootpet biedt het hoofd alleen bescher-
ming tegen het stoten aan statische voorwerpen of constructies. De 
stootpet, ook wel bumpcap genoemd, kan uitgevoerd zijn als een 
lichte kunststof schaal met dito binnenwerk of als een baseball pet 
met aan de buitenzijde stof en aan de binnenzijde een direct op 
het hoofd aansluitende kunststof schaal. Een stootpet biedt  
geen bescherming tegen vallende voorwerpen of tegen andere  
gevaren. Ze zijn daarom als veiligheidshelm niet geschikt en  
ook niet als zodanig te gebruiken. Een industriële stootpet dient 
derhalve nooit te worden verward met een industriële veiligheids-
helm. Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en 
de uitvoering van stootpetten staan vermeld in de EN 812 norm.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
hoofdbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment hoofdbescherming. Mocht u een bepaald product 
niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen. 
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uvex airwing B 9762 veiligheidshelm

9762-020, wit - Art.nr.: 6.70.010.22
• Helmschaal is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk binnenwerk is voorzien van een 

schuifinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
• Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
• Verstelbaar binnenwerk: 51 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, geel en oranje 

9762-520, blauw
Art.nr.: 6.70.010.00

9762-920, zwart
Art.nr.: 6.70.011.00*

9762-420, groen
Art.nr.: 6.70.015.00*

M-Safe MH6030 veiligheidshelm

Blauw - Art.nr.: 6.78.071.00
• De ongeventileerde helmschaal is gemaakt van UV-bestendig high 

density polyethyleen
• Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
• 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• Voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor werknemers die vaak 

klimmen, omhoog moeten kijken of een breed zichtveld nodig hebben
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: groen

Wit
Art.nr.: 6.78.070.00

Geel
Art.nr.: 6.78.072.00

Oranje
Art.nr.: 6.78.073.00

M-Safe MH6010 veiligheidshelm

Wit - Art.nr.: 6.78.050.00
• Helmschaal is gemaakt van UV-bestendig high density polyethyleen
• Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
• 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm 

Blauw
Art.nr.: 6.78.051.00

Geel
Art.nr.: 6.78.052.00

Oranje
Art.nr.: 6.78.053.00

M-Safe MH6000 veiligheidshelm

Geel - Art.nr.: 6.78.002.00
• Helmschaal is gemaakt van UV-bestendig high density polyethyleen
• Het 6-punts plastic binnenwerk is voorzien van een pinlock 

schuifinstelling
• Gemakkelijk vervangbare badstof zweetband
• 30 mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires
• Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en groen 

Wit
Art.nr.: 6.78.000.00

Blauw
Art.nr.: 6.78.001.00

Oranje
Art.nr.: 6.78.003.00
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uvex airwing B-WR 9762 
veiligheidshelm

9762-230, oranje - Art.nr.: 6.70.106.00
• De airwing B-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
• Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, lime en groen 

9762-530, blauw
Art.nr.: 6.70.100.00

9762-130, geel
Art.nr.: 6.70.105.00

9762-030, wit
Art.nr.: 6.70.112.00

uvex pheos B-WR 9772 
veiligheidshelm

9772-930, zwart - Art.nr.: 6.70.314.00
• De pheos B-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren, gehoorkappen en lampen met 

helmbevestiging
• Drie variabele ventilatieopeningen
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen 

9772-130, geel
Art.nr.: 6.70.311.00*

9772-530, blauw
Art.nr.: 6.70.313.00*

9772-030, wit
Art.nr.: 6.70.310.00*

uvex pheos B-S-WR 9772 
veiligheidshelm

9772-031, wit - Art.nr.: 6.70.320.00*
• De pheos B-S-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
• Drie variabele ventilatieopeningen
• De helm is voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor 

werknemers die vaak klimmen, omhoog moeten kijken of een breed 
zichtveld nodig hebben

• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en donkergrijs

9772-131, geel
Art.nr.: 6.70.321.00*

9772-531, blauw
Art.nr.: 6.70.322.00*

9772-932, zwart
Art.nr.: 6.70.323.00*

uvex pheos E-S-WR 9770 
veiligheidshelm

9770-031, wit - Art.nr.: 6.70.370.00*
• De pheos E-S-WR veiligheidshelm is gemaakt van polyethyleen
• Het 6-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Makkelijk te vervangen zweetband
• Adapter systemen voor uvex vizieren en gehoorkappen
• De helm is voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor 

werknemers die vaak klimmen of omhoog moeten kijken
• Geschikt voor gebruik door elektriciens omdat de schaal geheel gesloten 

is. Helm is getest volgens EN 50365 (1.000 V AC)
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 61 cm

9770-131, geel
Art.nr.: 6.70.371.00*

9770-832, donkergrijs
Art.nr.: 6.70.372.00*
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MSA V-Gard veiligheidshelm met 
Fas-Trac III binnenwerk 

Rood - Art.nr.: 6.16.861.20
• De V-Gard veiligheidshelm is gemaakt van hard UV-bestendig 

high density polyethyleen
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en 

met draaiknopinstelling
• Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts en 

gehoorbeschermingsaccessoires
• Ongeventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en oranje 

Wit
Art.nr.: 6.16.861.00

Geel
Art.nr.: 6.16.861.10

Blauw
Art.nr.: 6.16.861.40

MSA V-Gard veiligheidshelm met 
Push-Key binnenwerk 

Geel - Art.nr.: 6.16.860.10
• De V-Gard veiligheidshelm is gemaakt van hard UV-bestendig 

high density polyethyleen
• De Push-Key is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met 

schuifknopinstelling en drukknop
• Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende gezichts en 

gehoorbeschermingsaccessoires
• Ongeventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood en oranje 

Wit
Art.nr.: 6.16.860.00

Groen
Art.nr.: 6.16.860.30

Blauw
Art.nr.: 6.16.860.40

3M Peltor H-700N veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.118.00
• Helmschaal is gemaakt van high density polyethyleen
• Het 4-punts textielen binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Geventileerd model, effectieve ventilatie is een basis voor goed 

draagcomfort, met name in een warm klimaat
• De lichtgewicht helm heeft een uniek helmopontwerp met een korte rand
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en oranje 

Blauw
Art.nr.: 6.16.118.10

Rood
Art.nr.: 6.16.118.20

Geel
Art.nr.: 6.16.118.40
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MSA V-Gard 500 ongeventileerde 
veiligheidshelm met Push-Key binnenwerk

Zwart - Art.nr.: 6.16.866.70
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Push-Key is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met 

schuifknopinstelling en drukknop
• Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, rood, groen en grijs

Wit
Art.nr.: 6.16.866.00

Geel
Art.nr.: 6.16.866.10*

Blauw
Art.nr.: 6.16.866.40

MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met 
Fas-Trac III binnenwerk en lamphouder

Art.nr.: 6.16.873.01
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met 

draaiknopinstelling
• Geventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
• Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende accessoires
• Korte klep voor verbeterd zicht omhoog
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Deze versie wordt geleverd inclusief een lamphouder. De lamp (model 

GA1466) is niet inclusief, deze moet apart besteld worden
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Kleur: wit

MSA V-Gard 200 veiligheidshelm met 
Fas-Trac III binnenwerk

Geel - Art.nr.: 6.16.863.10
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met 

draaiknopinstelling
• Geventileerde helmschaal met genaaide PVC zweetband
• Ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende accessoires
• Korte klep voor verbeterd zicht omhoog
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, oranje en fluo geel 

Wit
Art.nr.: 6.16.863.00

Blauw
Art.nr.: 6.16.863.40*

Groen
Art.nr.: 6.16.863.30*

M-Safe MH6020 veiligheidshelm

Blauw - Art.nr.: 6.78.101.00
• De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig ABS
• Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling, 

daardoor zeer eenvoudig in te stellen
• Gemakkelijk vervangbare zweetband
• 30 mm sleuven voor gezichts en gehoorbeschermingsaccessoires
• Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm

Wit
Art.nr.: 6.78.100.00

Geel
Art.nr.: 6.78.102.00
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MSA V-Gard 520 veiligheidshelm met 
Fas-Trac III binnenwerk 

Wit - Art.nr.: 6.16.871.00
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met 

draaiknopinstelling
• Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Met korte klep/rand voor het werken op hoogte en in kleine ruimtes
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: rood, groen en fl uo oranje 

Geel
Art.nr.: 6.16.871.10*

Blauw
Art.nr.: 6.16.871.40*

Oranje
Art.nr.: 6.16.871.50*

MSA V-Gard 500 ongeventileerde veilig-
heidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 

Wit - Art.nr.: 6.16.867.00
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met 

draaiknopinstelling
• Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, rood, groen en grijs

 

Geel
Art.nr.: 6.16.867.10

Blauw
Art.nr.: 6.16.867.40

Zwart
Art.nr.: 6.16.867.70*

MSA V-Gard 500 geventileerde veilig-
heidshelm met Fas-Trac III binnenwerk 

Rood - Art.nr.: 6.16.865.20
• Gemaakt van een hoge kwaliteit ABS
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met 

draaiknopinstelling
• Geventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Getest volgens EN 13463-1, daardoor geschikt voor ATEX-omgevingen
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel en groen 

Wit
Art.nr.: 6.16.865.00

Blauw
Art.nr.: 6.16.865.40

Oranje
Art.nr.: 6.16.865.50
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MSA produceert al meer dan 50 jaar industriële helmen en is tegenwoordig wereldwijd marktleider
op het gebied van hoofdbescherming voor arbeiders. V-Gard is een bewezen en zeer herkenbaar
merk met onder andere het gepatenteerde ontwerp en handelsmerk in de vorm van een V. Er zijn
al meer dan 120 miljoen helmen verkocht. 

De V-Gard is met zijn iconische V in vrijwel elke regio de meest herkende helm.

World Leading in Head Protection   

MSAsafety.com

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety linkedin.com/company/
msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

Bekijk hier de
V-Gard 930
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3M Peltor G2000DUV veiligheidshelm 

Blauw - Art.nr.: 6.16.001.00
• Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
• Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een pinlock 

schuifi nstelling
• Gemakkelijk vervangbare lederen zweetband
• Geventileerd model, effectieve ventilatie is een basis voor goed 

draagcomfort, met name in een warm klimaat
• De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet 

worden
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en rood 

Geel
Art.nr.: 6.16.003.00

Oranje
Art.nr.: 6.16.004.00

Wit
Art.nr.: 6.16.006.00

MSA V-Gard 950 ongeventileerde 
veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.876.00
• Gemaakt van met rubber verstevigd ABS met een Fas-Trac III binnenwerk 

met een 6-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
• Ongeventileerd model met helder polycarbonaat gelaatsscherm
• Compleet met 4-punts kinband waarmee de helm beter blijft zitten
• Helm wordt geleverd in een herbruikbare, beschermhoes
• Banden over het hoofd van geweven polyester 
• Elektrisch geïsoleerde helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie) en elektrische 

boogontlading tot GS-ET-29 Klasse 1 (4kA)
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen 

Geel
Art.nr.: 6.16.876.10

Rood
Art.nr.: 6.16.876.20*

Blauw
Art.nr.: 6.16.876.40*

MSA V-Gard 930 ongeventileerde 
veiligheidshelm 

Geel - Art.nr.: 6.16.875.10
• Gemaakt van met rubber verstevigd ABS met een Fas-Trac III binnenwerk 

met een 6-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
• Ongeventileerd model
• Gecertifi ceerd volgens electrostatic-INERIS voor gebruik in ATEX/

explosieve omgevingen
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
• Banden over het hoofd van geweven polyester
• Geïntegreerde overzetbril met heldere polycarbonaat vizier
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 63 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen 

Wit
Art.nr.: 6.16.875.00

Rood
Art.nr.: 6.16.875.20

Blauw
Art.nr.: 6.16.875.40

MSA V-Gard 930 geventileerde 
veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.874.00
• Gemaakt van met rubber verstevigd ABS voorzien van Fas-Trac III 

binnenwerk met een 6-punts bevestiging en met draaiknopinstelling
• Ventilatiegaten op het bovendeel voor optimale luchtstroom
• Gecertifi ceerd volgens electrostatic-INERIS voor gebruik in 

ATEX/explosieve omgevingen
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
• Banden over het hoofd van geweven polyester
• Geïntegreerde overzetbril met heldere polycarbonaat vizier
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 63 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen 

Geel
Art.nr.: 6.16.874.10

Rood
Art.nr.: 6.16.874.20

Blauw
Art.nr.: 6.16.874.40

MSA produceert al meer dan 50 jaar industriële helmen en is tegenwoordig wereldwijd marktleider
op het gebied van hoofdbescherming voor arbeiders. V-Gard is een bewezen en zeer herkenbaar
merk met onder andere het gepatenteerde ontwerp en handelsmerk in de vorm van een V. Er zijn
al meer dan 120 miljoen helmen verkocht. 

De V-Gard is met zijn iconische V in vrijwel elke regio de meest herkende helm.

World Leading in Head Protection   

MSAsafety.com

MSA Nederland, Zwaag • Tel. +31 (0)229 25 03 03 • info.nl@MSAsafety.com

facebook.com/MSAsafety linkedin.com/company/
msa-the-safety-company

youtube.com/MSAsafety

Bekijk hier de
V-Gard 930
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3M Peltor G3001NUV veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.102.00
• Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
• Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een pinlock 

schuifi nstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• ongeventileerd model met 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het 

vizier naar de nek kan worden gekeerd
• De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet 

worden
• Ideaal voor elektriciens. Helm voldoet ook aan EN 50365 (1.000 V AC)
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm 

Geel
Art.nr.: 6.16.101.00*

3M Peltor G3000DUV veiligheidshelm 

Wit - Art.nr.: 6.16.112.00
• Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS met korte klep
• Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een pinlock 

schuifi nstelling
• Geventileerd model met 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier 

naar de nek kan worden gekeerd
• Gemakkelijk vervangbare lederen zweetband 
• De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet 

worden
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen en oranje 

Rood
Art.nr.: 6.16.108.00

Blauw
Art.nr.: 6.16.115.80

Geel
Art.nr.: 6.16.115.85

3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm 

Geel - Art.nr.: 6.16.094.00
• Gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS met korte klep
• Voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk met een 

draaiknopinstelling
• Geventileerd model met 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier 

naar de nek kan worden gekeerd
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband 
• De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet 

worden
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen, rood en fl uo geel 

Blauw
Art.nr.: 6.16.093.00

Oranje
Art.nr.: 6.16.096.00

Wit
Art.nr.: 6.16.098.00
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Honeywell Peak A79R veiligheidshelm

Roze - Art.nr.: 6.16.278.00
• Gemaakt van ABS
• Voorzien van een 4-punts nylon binnenwerk met een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Ongeventileerde helm model
• De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: hemelsblauw, rood, oranje, 

grijs en groen 

Marineblauw
Art.nr.: 6.16.260.00

Geel
Art.nr.: 6.16.265.00

Wit
Art.nr.: 6.16.272.00

Honeywell Peak A79 veiligheidshelm

Wit - Art.nr.: 6.16.212.00
• Gemaakt van ABS
• Voorzien van een 4-punts nylon binnenwerk met een pinlock 

schuifinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Ongeventileerde helm model
• De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, grijs en groen 

Marineblauw
Art.nr.: 6.16.200.00

Geel
Art.nr.: 6.16.205.00

Rood
Art.nr.: 6.16.208.00

Honeywell Peak A69R veiligheidshelm

Geel - Art.nr.: 6.16.285.00
• Gemaakt van ABS
• Voorzien van een 6-punts nylon binnenwerk met een draaiknopinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Ongeventileerde helm model
• De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: hemelsblauw, rood, grijs en 

groen

Marineblauw
Art.nr.: 6.16.280.00

Rood
Art.nr.: 6.16.288.00

Wit
Art.nr.: 6.16.292.00

Honeywell Peak A69 veiligheidshelm

Marineblauw - Art.nr.: 6.16.180.00
• Gemaakt van ABS
• Voorzien van een 6-punts nylon binnenwerk met een pinlock 

schuifinstelling
• Gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband
• Ongeventileerde helm model
• De helmschaal is 1.000 volt getest volgens EN 50365
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: hemelsblauw, oranje en rood

Geel
Art.nr.: 6.16.185.00

Wit
Art.nr.: 6.16.192.00

Groen
Art.nr.: 6.16.195.00
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VEILIGHEIDSHELMEN - GLASVEZEL EN TEXTIELFENOL

Schubert BEN 2 I/80D veiligheidshelm

Art.nr.: 6.16.220.00
• Gemaakt van een hoge kwaliteit textielfenol
• 6-punts plastic binnenwerk met lederen zweetband
• Hoog draagcomfort en veilige pasvorm door het ergonomisch gevormde 

en in hoogte verstelbare binnenwerk
• Ideaal voor werken in omgevingen met hoge temperaturen
• Helm is ongevoelig voor chemicaliën
• Voorzien van kinriemhouder
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 61 cm
• Kleur: bruin

Schubert BOP I/80 D veiligheidshelm

Art.nr.: 6.16.452.00
• Gemaakt van met glasvezel versterkt polyester
• 6-punts plastic binnenwerk met lederen zweetband
• Ideaal voor werken in omgevingen met hoge temperaturen
• Helm is ongevoelig voor chemicaliën
• Voorzien van kinriemhouder
• Hoog draagcomfort en veilige pasvorm door het ergonomisch gevormde 

en in hoogte verstelbare binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 61 cm
• Kleur: wit

3M G3501 veiligheidshelm

Geel - Art.nr.: 6.16.050.10*
• Gemaakt van glasvezelversterkt nylon
• Ongeventileerde helm met 4-punts binnenwerk met een 

draaiknopinstelling
• Bestand tegen hoge temperaturen (+150°C) en lage temperaturen 

(–30°C)
• Elektrisch geïsoleerd volgens EN 50365 voor onder spanning werken bij 

laagspanningsinstallaties
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 62 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en groen

Wit
Art.nr.: 6.16.050.00*

Rood
Art.nr.: 6.16.050.20*

Blauw
Art.nr.: 6.16.050.40*

MSA ThermalGard veiligheidshelm

Wit - Art.nr.: 6.16.856.00
• Gemaakt van glasvezelversterkt nylon
• De Fas-Trac III is een binnenwerk met een 4-punts bevestiging en met 

draaiknopinstelling
• Ongeventileerde helmschaal met ingenaaide PVC zweetband
• Veiligheidshelm voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen
• Bestand tegen hoge temperaturen (+150°C) en lage temperaturen 

(–50°C)
• Bescherming tegen gesmolten metaal (MM-optie)
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm 

Geel
Art.nr.: 6.16.857.00*
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3M Peltor G2N binnenwerk

Art.nr.: 6.24.636.00
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
• Kunststof zweetband
• 4-punts textielen binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Kleur: zwart

3M Peltor G2D binnenwerk

Art.nr.: 6.24.635.00
• Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling
• Lederen zweetband
• 4-punts textielen binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Kleur: zwart

MSA Push-Key binnenwerk

Art.nr.: 6.16.818.00*
• Push-Key-ophanging met schuifaanpassing voor gebruik met industriële 

V-Gard-veiligheidshelmen
• Voorzien van vervangbare en wasbare zweetband van schuimstof 
• Gemakkelijk te gebruiken: drukken om los te maken en knijpen om strak 

te zetten
• Kan met één hand worden afgesteld, zelfs tijdens het dragen
• Banden over het hoofd van geweven polyester bieden een hoge mate 

aan comfort en langdurige, consistente schokdemping
• Geavanceerde 4-punts bevestiging: goede positionering op het hoofd, 

stabiliteit en betere luchtcirculatie
• De nekband kan op twee niveaus ingesteld worden voor een goede 

pasvorm
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Kleur: zwart

MSA Fas-Trac III binnenwerk

Art.nr.: 6.24.790.00
• Fas-Trac III-ratchet-ophanging voor gebruik met MSA-helmen, zoals 

gespecificeerd
• Voorzien van vervangbare en wasbare zweetband van schuimstof 
• De achterste bevestigingen steken niet uit waardoor er geen drukpunten 

zijn
• De nekband kan op drie niveaus ingesteld worden voor een goede 

pasvorm
• Ratchet met goede grip die zeer soepel draait
• De comfortpadding van de ratchet loopt tot achter op het hoofd voor 

een betere luchtcirculatie en om trekken aan het haar te voorkomen
• Verstelbaar binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Kleur: zwart
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M-Safe binnenwerk met draaiknop 
t.b.v. MH6020 helm

Art.nr.: 6.78.220.00
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling, daardoor zeer 

eenvoudig in te stellen
• Te gebruiken met de M-Safe MH6020 veiligheidshelm
• 6-punts nylon binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Kleur: zwart

M-Safe binnenwerk met draaiknop 
t.b.v. MH6010 en MH6030 helm

Art.nr.: 6.78.215.00
• Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling, daardoor zeer 

eenvoudig in te stellen
• Te gebruiken met de M-Safe MH6010 en MH6030 veiligheidshelmen
• 6-punts nylon binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Kleur: zwart

M-Safe binnenwerk met 
schuifverstelling t.b.v. MH6000 helm

Art.nr.: 6.78.210.00
• Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling, daardoor 

eenvoudig in te stellen
• Te gebruiken met de M-Safe MH6000 veiligheidshelm
• 6-punts plastic binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Kleur: zwart

3M Peltor G2C binnenwerk

Art.nr.: 6.24.630.00*
• Het binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling
• Kunststof zweetband
• 4-punts textielen binnenwerk
• Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
• Kleur: zwart
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - BINNENWERKEN

MSA elastische kinriem

Art.nr.: 6.24.007.00
• Kinband zorgt voor een goede pasvorm en stabiliteit
• Eenvoudig aan de schaal te bevestigen en ervan te verwijderen dankzij 

de plastic haken
• Betrouwbaar, comfortabel en aanpasbaar
• 2-punts bevestiging
• Elastische banden
• Kleur: zwart

M-Safe kinriem

Art.nr.: 6.78.200.00
• M-Safe kinriem t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
• Verstelbaar
• Kleur: zwart

uvex kinriemen

9790-005 - Art.nr.: 6.24.030.00
• Model 9790-005 is een lederen kinriem t.b.v. uvex airwing en pheos 

veiligheidshelmen met plastic oogjes en verstelbare lengte
• Model 9790-007 is een 4-punts textielen kinband t.b.v. uvex airwing 

veiligheidshelmen met drukknoppen voor een snelle bevestiging, oogjes 
gemaakt van robuust plastic, een kinpad en verstelbare lengte

• Model 9790-021 is een 4-punts plastic kinband t.b.v. uvex pheos 
veiligheidshelmen met drukknoppen voor een snelle bevestiging, oogjes 
gemaakt van robuust plastic, een kinpad en verstelbare lengte

• Kleur: zwart

9790-007
Art.nr.: 6.24.032.00*

9790-021
Art.nr.: 6.24.032.10*

3M Peltor kinriemen

GH1 - Art.nr.: 6.24.050.00
• De GH1 kinriem is bestemd voor alle 3M Peltor G22 en G3000 

veiligheidshelmen, de GH2 kinriem voor alle 3M Peltor G2000 
veiligheidshelmen en de GH4 kinriem voor alle 3M Peltor G3000 
veiligheidshelmen

• De GH1 en GH2 kinriemen hebben een 2-punts kinbevestigingsband en 
de GH4 heeft een 3-punts kinbevestigingsband 

• Kleur: zwart 

GH4
Art.nr.: 6.24.051.00

GH2
Art.nr.: 6.24.045.00*
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uvex 9760-005 zweetband

Art.nr.: 6.24.600.00
• Zweetband t.b.v. uvex airwing, pheos, pheos alpine en 9780 

veiligheidshelmen
• Gemaakt van imitatie leder
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: bruin

M-Safe zweetband

Art.nr.: 6.78.205.00
• M-Safe zweetband t.b.v. M-Safe veiligheidshelmen
• Gemaakt van kunststof
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: zwart

3M Peltor HYG3/HYG4 zweetband

HYG3, kunststof, zwart - Art.nr.: 6.24.709.00
• Geschikt voor alle 3M Peltor veiligheidshelmen 

HYG4, leder, bruin
Art.nr.: 6.24.710.00

MSA Terri-Band zweetband

Art.nr.: 6.24.741.00
• Katoenen zweetband
• Voor gebruik over ingenaaide PVC zweetband
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: wit
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - ZWEETBANDEN

3M Peltor V6 geïntegreerde 
veiligheidsbril 

V6E, helder - Art.nr.: 6.24.065.00
• Schokbestendige lens die bestand is tegen statische en chemische 

beschadigingen
• De lens wordt in een handomdraai aan het binnenwerk van de helmen 

van 3M Peltor bevestigd
• Dankzij een gepatenteerde constructie kan de lens eenvoudig tussen de 

schaal en het binnenwerk worden geschoven
• De zijarmen scharnieren op meerdere plaatsen, zodat deze volledig 

afstelbaar zijn
• De geïntegreerde lens zit tegen de wangen aan en zorgt voor een 

uitstekende bescherming tegen rondvliegende deeltjes, stof, e.d. 

V6B, smoke
Art.nr.: 6.24.066.00

V6C, geel
Art.nr.: 6.24.067.00*

MSA Stow-Away geïntegreerde 
veiligheidsbril 

Helder - Art.nr.: 7.34.452.00
• Volledig geïntegreerde hoofd- en oogbescherming voor de 

MSA veiligheidshelmen V-Gard en V-Gard 200
• De Stow-away kan in de helm worden opgeborgen wanneer 

oogbescherming niet nodig is, zodoende wordt het vizier voor schade 
behoed

• Zeer comfortabel zonder drukpunten achter de oren
• Compatibel met op de helm gemonteerde gehoorkappen 

Donker
Art.nr.: 7.34.453.00*
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - HELMMUTSEN

MSA V-Gard Select-voering helmmuts 

Art.nr.: 6.24.538.00
• Gevoerde, aanpasbare fl appen voor constante bescherming tegen de 

kou, met of zonder gehoorkappen
• Voor gebruik met gehoorkappen, niet van invloed op dempingsniveaus
• Open de oorfl ap en zet deze met klittenband achter op de voering vast 

indien gebruikt met gehoorkappen
• Twee lagen stof, 10 mm dik
• Waterafstotend
• Vlambestendig tot 50 wasbeurten
• Gele voering met refl ecterende strepen voor betere zichtbaarheid
• Geschikt voor zeer koude omstandigheden met verminderde 

zichtbaarheid of nachtelijke werkzaamheden
• Kleur: fl uo geel 

MSA V-Gard Supreme-voering 
2-delige helmmuts 

Art.nr.: 6.24.541.00
• Meerdere lagen vlambestendige stof
• Hoofdgedeelte waterafstotend
• Stof kan vlambogen weerstaan tot een ATPV van 8 cal/cm²
• Zakje binnenzijde nek voor een warmte-patch
• Rits
• Hoogwaardig vlambestendig gebreid nekgedeelte voor meer 

bescherming
• Geschikt voor extreem koude omstandigheden met volledige nek- en 

gezichtsbescherming 

MSA V-Gard Value-voering helmmuts 

Art.nr.: 6.24.539.00
• Kan onder ieder model helm gedragen worden
• Hoeft niet aan helm bevestigd te worden
• Perfecte oorbescherming zonder het zicht te belemmeren
• Helm blijft stevig op het hoofd zitten
• 100% hoogwaardige acryl 

M-Wear 4510 helmmuts 

Art.nr.: 6.24.510.00
• Te dragen onder een veiligheidshelm
• Afritsbaar
• Gemaakt van 100% polyester
• Voorzien van kinbevestiging
• Vlamvertragend behandeld
• Kleur: marineblauw 
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - NEKFLAPPEN EN KRUINKOELERSACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - HELMMUTSEN

MSA V-Gard kruinkoeler met nekflap

Art.nr.: 6.24.543.00
• Beschermt nek en hoofd tegen gevaarlijke hitte en zonlicht
• Klittenband voor gemakkelijke bevestiging aan de ophanging van 

V-Gard helmen
• Kleur: fluo geel/lime (voldoet aan vereisten van de EN ISO 20471 

norm)

MSA V-Gard kruinkoeler

Art.nr.: 6.24.542.00
• Bescherming tegen gevaarlijke hitte
• Klittenband voor gemakkelijke bevestiging aan de ophanging van 

V-Gard helmen
• Kleur: blauw

3M Peltor nekflappen

GR1C, P3 bevestiging - Art.nr.: 6.24.060.00
• Geeft bescherming tegen regen, sneeuw en zon
• Gemaakt van PVC-gelaagd kunststof weefsel
• Kleur: fluo oranje 

GR3C, bevestiging 
aan binnenwerk

Art.nr.: 6.24.070.00

MSA nekflappen

Nomex nekflap - Art.nr.: 6.16.574.00*
• Biedt bescherming tegen wind en regen, stof, deeltjes en vloeistofspatten
• De Nomex nekflap beschermt tegen beperkte vlamuitbreiding en wordt 

vooral gebruikt bij toepassingen in de olie-, gas- en petrochemische 
industrie en in de staalindustrie

• De PVC nekflap wordt vooral gebruikt voor toepassingen in de bosbouw
• Kleur: fluo oranje 

PVC nekflap
Art.nr.: 6.16.582.00*
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ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - HELMCLIPS EN MONTAGESETS

3M Peltor P3EV/2 montageset

Art.nr.: 3.19.950.00
• Montageset voor het bevestigen van een vizier op een G3000 

veiligheidshelm
• Gemaakt van nylon
• Kleur: zwart

3M Peltor P3KV/2 montageset

Art.nr.: 3.19.945.00
• Montageset voor het bevestigen van een vizier op een G2000 

veiligheidshelm
• Gemaakt van kunststof
• Kleur: zwart

Protector HXGC helmclip

Art.nr.: 6.24.223.00
• Universele helmclip voor bevestiging aan de regengoot van de 

veiligheidshelm
• Geschikt voor de meeste merken ruimzichtbrillen
• Ideaal voor gebruik met de Style 300 en Style 600 veiligheidshelmen
• De helmclip zorgt er voor dat de ruimzichtbril goed bevestigd is en niet 

kan afglijden tijdens gebruik
• Kleur: grijs

uvex 9924-010 helmadapter

Art.nr.: 6.24.280.00*
• uvex helmadapter voor montage van ruimzichtbrillen 9302-510 en 

9301-544 op de airwing en pheos helmen zonder gehoorkappen
• Kleur: zwart
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ALPINEHELMENACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN - HELMCLIPS EN MONTAGESETS

Petzl Vertex Best Duo alpinehelm

Art.nr.: 8.86.346.60*
• Comfortabele helm met ingewerkte dubbele lichtbron 
• Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
• Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen 

tijdens een val
• Schaal zonder ventilatie
• Voorzien van een stevige terreinlamp die waterdicht is tot op -5 meter 

(IP X8)
• Te kiezen uit twee krachtige lichtbronnen in functie van de activiteit: 

gefocusseerde verreikende verlichting met regelbare zoom dankzij 
de halogeen lichtbron/lichtbron voor nabije verlichting met drie 
verlichtingsniveaus

• Comfortabel en eenvoudig te gebruiken, vergrendelbare schakelaar om 
ongewenst aanschakelen te vermijden

• Halogeen reservelampje in de optische houder van de lamp
• Maten: 53 t/m 63 cm
• Kleur: wit

Petzl Vertex Best alpinehelm

Geel - Art.nr.: 8.86.346.00*
• Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
• Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• Inserts voor het bevestigen van een Vizir beschermvizier en 

bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
• Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
• Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen
• Schaal zonder ventilatie die beschermt tegen het elektrisch risico en 

projecties van smeltend metaal
• Maten: 53 t/m 63 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en rood

Wit
Art.nr.: 8.86.346.10

Blauw
Art.nr.: 8.86.346.20*

Zwart
Art.nr.: 8.86.346.30*

Petzl Vertex ST alpinehelm

Wit - Art.nr.: 8.86.328.50
• Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
• Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• Inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier en 

bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
• Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
• Speciale kinband die ontklipt wordt als de helm blijft vasthaken (lagere 

resistentie dan 25 daN)
• Schaal zonder ventilatie
• Maten: 53 t/m 63 cm 

Rood
Art.nr.: 8.86.328.10*

Petzl Vertex Vent alpinehelm

Wit - Art.nr.: 8.86.328.40
• Voering in textiel met zes hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit
• Ventilatiegaten met verschuifbare luiken, te bedienen aan de buitenkant
• Laterale gleuven voor het aanbrengen van oorbeschermers
• Inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier en 

bevestigingsgleuf voor Pixa hoofdlamp
• Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
• Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen
• Maten: 53 t/m 63 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje en rood 

Zwart
Art.nr.: 8.86.328.20*

Geel
Art.nr.: 8.86.328.70*

Blauw
Art.nr.: 8.86.328.80*
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ALPINEHELMEN

uvex pheos alpine 9773 alpinehelm

9773-050, wit - Art.nr.: 6.70.350.00
• Gemaakt van ABS
• Constante ventilatie, helm volledig gesloten aan de voorzijde, 

permanent open aan de achterzijde
• 6-punts textiel binnenwerk met makkelijk te vervangen zweetband
• ingebouwde 30 mm sleuven voor bijbehorende accessoires
• Bevestigingsmogelijkheid voor hoofdlampen
• Haakjes voor band om lamp of ruimzichtbril te bevestigen
• Verstelbaar binnenwerk: 51 t/m 61 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: geel, groen en rood

9773-250, oranje
Art.nr.: 6.70.352.00*

9773-950, zwart
Art.nr.: 6.70.353.00*

9773-550, blauw
Art.nr.: 6.70.354.00*

MSA F2X-Trem alpinehelm

Rood - Art.nr.: 6.16.889.20*
• Dankzij het ventilatiesysteem en de 3-punts kinband kan de F2X-Trem 

aan nagenoeg alle soorten reddingsoperaties in een gevaarlijke 
omgeving worden aangepast

• Hoogwaardige schaal van thermoplastic voor optimale weerstand tegen 
mechanische inslag

• Dankzij zijn geringe gewicht en zijn ergonomische design belemmert hij 
u niet in uw bewegingen

• Maten: 52 t/m 64 cm
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleuren: zwart en blauw

Wit
Art.nr.: 6.16.889.00*

Geel
Art.nr.: 6.16.889.40*

Fluo oranje
Art.nr.: 6.16.889.60*

Petzl Alveo Best alpinehelm

Geel - Art.nr.: 8.86.338.60*
• Schokdemping door vervorming van de interne schaal in uitgezet 

polystyreenschuim
• Bescherming tegen elektrisch risico en projecties van smeltend metaal, 

want de schaal is ongeventileerd
• Beperking van het risico op het verlies van de helm tijdens een val 

dankzij de verhoogde weerstand van de kinband
• Geleverd met twee maten van hoofdbanden
• Gewicht: 350 gram
• Maten: 53 t/m 63 cm 

Wit
Art.nr.: 8.86.338.50*

Rood
Art.nr.: 8.86.338.70*

Petzl Alveo Vent alpinehelm

Wit - Art.nr.: 8.86.338.00
• Lichte helm met ventilatiegaten 
• Comfortabel schuimrubber binnenwerk zodat je vergeet dat je hem op 

het hoofd hebt. De schokken worden opgevangen doordat de interne 
schaal in uitgezet polystyreenschuim zich vervormt

• Laterale gleuven voor aanbrengen oorbeschermers, inserts voor 
het bevestigen van beschermvizier en bevestigingsgleuf voor Pixa 
hoofdlamp

• Haakjes (4) voor aanbrengen van een hoofdlamp met elastische band
• Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen
• Maten: 53 t/m 63 cm

Geel
Art.nr.: 8.86.338.10*

Rood
Art.nr.: 8.86.338.20*
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STOOTPETTEN

Honeywell Proficap

Art.nr.: 6.32.650.00
• Stijlvolle industriële veiligheidscap met hoofdbescherming volgens  

EN 812
• Het ontwerp bestaat uit een baseballpet waar een ABS beschermende 

kap in is bevestigd
• Kleur: blauw

uvex u-cap 9794 Baseball Cap

Sport 9794-401, zwart, maten: 55-59 - Art.nr.: 6.70.270.00
• Veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812 biedt 

bescherming tegen schaafwonden en stoten
• Flexibele kunststofschaal met armadillo-ontwerp
• De gebogen zijkanten van de schaal zorgen voor een comfortabele 

pasvorm tijdens het dragen van oorbeschermers
• Traploze maatinstelling via stelbanden
• Maximaal draagcomfort dankzij lichte constructie
• De Hi-viz biedt reflecterende biezen voor een grotere zichtbaarheid
• De kleuren van de hi-viz stoffen voldoen aan de EN ISO 20471 norm

Sport, 9794-401,
zwart, maten: 60-63
Art.nr.: 6.70.271.00

Hi-viz, 9794-800, 
fluo geel

Art.nr.: 6.70.250.00*

Hi-viz, 9794-900, 
fluo oranje

Art.nr.: 6.70.251.00*

Protector First Base+ Baseball Cap

Zwart - Art.nr.: 6.32.561.00
• Veiligheidscap met hoofdbescherming volgens EN 812
• Wasmachinebestendig
• Maten: 52 t/m 65 cm 

Marineblauw
Art.nr.: 6.32.550.00

Korenblauw
Art.nr.: 6.32.551.00*

Grijs
Art.nr.: 6.32.563.00*

M-Safe Baseball Cap

3020, marineblauw - Art.nr.: 6.13.020.00
• Uiterst lichte hoofdbescherming volgens EN 812 norm
• Kunststof binnenschaal: biedt bescherming tegen lichte stoten
• Ventilatiegaten en met velcro sluiting aan achterzijde
• One size fits all (54-59 cm) 

3021, zwart
Art.nr.: 6.13.021.00
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MUTSEN EN PETTENSTOOTPETTEN

M-Wear 2601 Siberia wintermuts

Art.nr.: 6.32.601.05
• Gevoerd model
• Waterdicht
• Twee oorkleppen en klep
• Velcrosluiting
• 1 maat (L/XL)
• Kleur: marineblauw

M-Wear 2610 col 100% acryl

Marineblauw - Art.nr.: 6.32.610.00
• Kwaliteit: 100% acryl

M-Wear 2570 joppermuts

Art.nr.: 6.32.570.00
• Kwaliteit: 100% acryl
• One size fits all
• Kleur: marineblauw

M-Wear 2547 commandomuts

Zwart - Art.nr.: 6.32.547.00
• Kwaliteit: 100% acryl
• 3M Thinsulate gevoerd
• One size fits all 

Marineblauw
Art.nr.: 6.32.548.00
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MUTSEN EN PETTEN

Helly Hansen 75726 Roskilde 
bivakmuts

Zwart - Art.nr.: 6.32.484.00
• Kwaliteit: 57% merino wol/43% polypropyleen, 240 gr/m²
• Voor werk in koude omstandigheden
• Maximale vocht afvoer en snel drogend (Lifa Stay Dry Technology)
• Zacht aanvoelend
• Van nature antibacterieel
• Isolerende merino wol 

Blauw
Art.nr.: 6.32.485.00*

M-Wear 2470 bivakmuts

Art.nr.: 6.32.470.00
• Gemaakt van 100% acryl
• Voor werk in koude omstandigheden
• Kleur: marineblauw

Helly Hansen 79830 WW beanie

Zwart - Art.nr.: 6.32.433.00
• Kwaliteit: 30% wol/70% acryl
• Gevoerd met microfleece
• Geleverd per 5 stuks
• One size fits all 

Rood
Art.nr.: 6.32.430.00*

Oranje
Art.nr.: 6.32.431.00*

Donkergrijs
Art.nr.: 6.32.432.00*

uvex 9790 muts

9790-015, maat S-M - Art.nr.: 6.24.035.00
• Warme muts met fleece
• Ideale muts voor koude werkomstandigheden
• Muts kan onder een veiligheidshelm gedragen worden
• Maat S-M
• Kleur: zwart 

9790-016, 
maat L-XL

Art.nr.: 6.24.036.00
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MUTSEN EN PETTENMUTSEN EN PETTEN

M-Wear 2383 monnikenkap

Marineblauw - Art.nr.: 6.32.383.00
• Kwaliteit: 100% katoen
• Gemaakt van vlamvertragend materiaal
• Met aantrektouwtjes

Monnikenkap nerfleder

Naturel - Art.nr.: 6.32.350.00
• Kwaliteit: nerfleder
• Amerikaans model
• Met aantrektouwtjes

Laspet

Diverse kleuren - Art.nr.: 6.32.250.00
• Amerikaans model
• Gemaakt van vlamvertragend materiaal
• Diverse designs
• Maten: 7 (56) t/m 7 5/8 (61)

Helly Hansen 79872 Fakse One Layer 
bivakmuts

Class 1

Art.nr.: 6.32.482.00
• Kwaliteit: 48,5% wol/48,5% viscose/3% inox, 170 gr/m²
• Voor werk in koude omstandigheden
• Vlamvertragend en antistatisch
• Zacht aanvoelend
• Contrastnaden
• Kleur: zwart
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DISPOSABLES

Baret model haarnet met klep

Blauw - Art.nr.: 6.32.061.00
• Baret gemaakt van polypropyleen
• Latexvrij elastiek
• Lengte 46 cm (uitgerekt)
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks 

Wit
Art.nr.: 6.32.063.00

Baret model pannenkoek

Wit - Art.nr.: 6.32.062.00
• Baret gemaakt van polypropyleen
• Lengte: 53 cm (uitgerekt)
• Latexvrij elastiek
• 12 gr/m² kwaliteit
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 20x100 stuks 

Blauw
Art.nr.: 6.32.030.00

Baret model wokkel detectable

Art.nr.: 6.32.010.11
• Baret gemaakt van polypropyleen
• Detectable d.m.v. aluminium strip
• Clip model
• Lengte: 50 cm (uitgerekt)
• Latexvrij elastiek
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks
• Kleur: blauw

Baret model wokkel

Wit - Art.nr.: 6.32.022.01
• Baret gemaakt van polypropyleen
• Clip model
• Lengte: 50 cm (uitgerekt)
• Latexvrij elastiek
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks
• Ook verkrijgbaar in de volgende kleur: geel 

Blauw
Art.nr.: 6.32.010.01

Rood
Art.nr.: 6.32.018.01

Groen
Art.nr.: 6.32.025.01
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Dupont Tyvek PH30LO capuchon

Art.nr.: 2.67.862.00
• Kap en flens gefabriceerd met overlapping
• Gestikte naden
• Elastiek rond de nek en het gezicht
• Antistatisch behandeld
• One size fits all
• Verpakt per 100 stuks
• Kleur: wit

Baardmasker

Wit - Art.nr.: 6.32.072.10
• Baardmasker is gemaakt van polypropyleen
• Standaard maat
• Latexvrij elastiek
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 20x100 stuks 

Blauw
Art.nr.: 6.32.071.10

Pet met klep inclusief haarnet

Blauw - Art.nr.: 6.32.090.00
• Pet is gemaakt van polypropyleen
• Non-woven
• Voor totale haaropvang
• Latexvrij elastiek
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks 

Wit
Art.nr.: 6.32.102.00

Pet met klep

Wit - Art.nr.: 6.32.081.00
• Pet gemaakt van polypropyleen
• Non-woven
• Latexvrij elastiek aan de achterkant
• Verpakt per 100 stuks
• Doosverpakking: 10x100 stuks 

Blauw
Art.nr.: 6.32.080.00
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Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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