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Gevaren voor de ogen en het gelaat in de 
industrie:
• Mechanische gevaren: kleine en grote stofdeeltjes, schokken
• Thermische gevaren: hete vloeistoffen, smeltmetaal, vlammen 
• Chemische en biologische gevaren: spatten van zuren, 

oplosmiddelen, loog, geïnfecteerd bloed
• stralingsgevaren: ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, laser
• elektrische gevaren: rechtstreeks contact, lichtbogen bij 

elektrische kortsluiting.

in eerste instantie moet er gekeken worden naar maatregelen die 
het dragen van een veiligheidsbril of gelaatscherm overbodig 
maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden 
verkort. in andere gevallen moeten er veiligheidsbrillen of gelaats-
bescherming beschikbaar gesteld worden. daarbij is er de keuze 
uit vele verschillende soorten en modellen. 

We onderscheiden in deze catalogus de volgende 
hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming: 
•  brillen: 
 - (las)veiligheidsbrillen (op sterkte)
 - Overzetbrillen
 - (las)ruimzichtbrillen 
• gelaatsschermen  
• lashelmen en lasschilden

Brillen

Veiligheidsbrillen 

Veiligheidsbrillen beschermen alleen de ogen en zijn alleen 
geschikt tegen gevaren als (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en 
vloeistofspatten die niet gevaarlijk zijn voor de huid. een veilig-
heidsbril lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de lenzen 
van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of speciaal kunststof 
(polycarbonaat of acetaat) zijn en het montuur van metaal of kunst-
stof. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gevraagde 
krasvastheid van de lenzen, moet een veiligheidsbril worden 
gekozen.

een veiligheidsbril moet voldoen aan de europese norm en 166 en 
bestaat uit een montuur of frame waarin, al dan niet verwisselbaar, 
een lens in zit. een veiligheidsbril heeft een centrale lens of twee 
lenzen en heeft ook diverse soorten coating-mogelijkheden. hieron-
der worden de verschillende mogelijkheden verder toegelicht.

Monturen
Of men nu in een omgeving werkt met hoge temperaturen of uren 
achter de computer doorbrengt, voor alles is er een geschikt 
montuur te vinden. in het uitgebreide assortiment veiligheidsbrillen 
kunt u voor elke toepassing de juiste veiligheidsbril met 
bijbehorend montuur vinden. er zijn monturen beschikbaar 
in vele uitvoeringen bijvoorbeeld met of zonder zijkapjes, 
met verwisselbare lenzen, met verstelbare oorveren, verende 
scharnieren en instelbare neuskussentjes.

 

 

Omdat iedere hoofdomvang verschillend is zijn er nu ook diverse 
veiligheidsbrillen verkrijgbaar in grote en kleine monturen. 
raadpleeg afdeling Verkoop voor meer informatie.

     INLEIDING

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks vinden 
helaas regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Niet voor 
niets is daardoor oog- en gelaatsbescherming één van de meest van toepassing zijnde persoonlijke bescherming.

 OOG- EN GELAATSBESCHERMING

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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• Mechanische gevaren: kleine en grote stofdeeltjes, schokken
• Thermische gevaren: hete vloeistoffen, smeltmetaal, vlammen 
• Chemische en biologische gevaren: spatten van zuren, 

oplosmiddelen, loog, geïnfecteerd bloed
• stralingsgevaren: ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, laser
• elektrische gevaren: rechtstreeks contact, lichtbogen bij 

elektrische kortsluiting.

in eerste instantie moet er gekeken worden naar maatregelen die 
het dragen van een veiligheidsbril of gelaatscherm overbodig 
maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden 
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uit vele verschillende soorten en modellen. 
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 - Overzetbrillen
 - (las)ruimzichtbrillen 
• gelaatsschermen  
• lashelmen en lasschilden

Brillen

Veiligheidsbrillen 

Veiligheidsbrillen beschermen alleen de ogen en zijn alleen 
geschikt tegen gevaren als (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en 
vloeistofspatten die niet gevaarlijk zijn voor de huid. een veilig-
heidsbril lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de lenzen 
van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of speciaal kunststof 
(polycarbonaat of acetaat) zijn en het montuur van metaal of kunst-
stof. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gevraagde 
krasvastheid van de lenzen, moet een veiligheidsbril worden 
gekozen.

een veiligheidsbril moet voldoen aan de europese norm en 166 en 
bestaat uit een montuur of frame waarin, al dan niet verwisselbaar, 
een lens in zit. een veiligheidsbril heeft een centrale lens of twee 
lenzen en heeft ook diverse soorten coating-mogelijkheden. hieron-
der worden de verschillende mogelijkheden verder toegelicht.

Monturen
Of men nu in een omgeving werkt met hoge temperaturen of uren 
achter de computer doorbrengt, voor alles is er een geschikt 
montuur te vinden. in het uitgebreide assortiment veiligheidsbrillen 
kunt u voor elke toepassing de juiste veiligheidsbril met 
bijbehorend montuur vinden. er zijn monturen beschikbaar 
in vele uitvoeringen bijvoorbeeld met of zonder zijkapjes, 
met verwisselbare lenzen, met verstelbare oorveren, verende 
scharnieren en instelbare neuskussentjes.

 

 

Omdat iedere hoofdomvang verschillend is zijn er nu ook diverse 
veiligheidsbrillen verkrijgbaar in grote en kleine monturen. 
raadpleeg afdeling Verkoop voor meer informatie.

     INLEIDING

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks vinden 
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niets is daardoor oog- en gelaatsbescherming één van de meest van toepassing zijnde persoonlijke bescherming.

 OOG- EN GELAATSBESCHERMING  
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       INLEIDING

3M

het productassortiment van 3M bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
deze zeer effi ciënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
deze gecombineerde coating is extreem krasbestendig en is 
antidamp.

DX
deze grensverleggende coating is extreem antidamp en 
krasbestendig en bovendien antistatisch en beschermt tegen 
agressieve chemicaliën.

Spiegelend
specifi eke coating tegen verblinding; bescherming tegen krassen, 
UV-licht, zonlicht en felle stralen doordat schadelijk licht wordt 
teruggekaatst.

Bollé

het productassortiment van bollé bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
deze zeer effi ciënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Coating tegen krassen en aandampen op beide zijden van de 
lens.

Platinum coating
de exclusieve antidamp- en antikrascoating PlATinUM is nu 
beschikbaar op vele bollé modellen. hij staat garant voor meer 
veiligheid, betrouwbaarheid en comfortabele pasvorm.
deze permanente coating is aan beide zijden van de lens reinig-
baar en biedt een hoge mate van krasvastheid en bescherming 
tegen condens. in alle omstandigheden en te allen tijde houdt de 
PlATinUM-innovatie uw ogen uitstekend beschermd.

M-Safe

het productassortiment van M-safe bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Coating tegen krassen van de lens.

Antidamp (AF)
Coating tegen het beslaan van de lens.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
gecombineerde coating tegen krassen en beslaan van de lens. 

MSA

het productenassortiment van MsA bevat de volgende coatings:

TuffStuff
Coating met een excellente verlengende gebruikstijd 
en met antikras coating. 

Sightgard
Coating met antidamp laag en goede antikras 
eigenschappen.

OptiRock 4X
Coating met een duurzame antidamp laag met 
uitstekende antikras eigenschappen.

Honeywell

het productenassortiment van honeywell bevat de volgende 
coatings:

3A
Coating is antikras, antistatisch en UV-bestendig.

4A
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en 
UV-bestendig.

4A+
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en 
UV-bestendig. bovendien zijn beide zijden van de 
lens met een antidamp coating behandeld.

Coatings
lenzen worden bij de productie vaak voorzien van een beschermend laagje, ook wel coating genoemd. er zijn diverse coatings 
verkrijgbaar. hieronder worden de coatings per merk benoemd. 

Lenzen
Lensmaterialen

de twee voornaamste materialen van een veiligheidsbril zijn 
mineraal glas (thermisch gehard of chemisch gehard) of 
speciaal kunststof (polycarbonaat of cellulose acetaat). 
Minerale glazen zijn zeer geschikt voor erg stoffi ge omgevingen 
waarbij krasbestendigheid of aantasting door bepaalde chemische 
stoffen van doorslaggevend belang is. Ze zijn minder gevoelig 
voor krassen, hebben een goede slagvastheid, maar zijn relatief 
zwaar en zijn gevoelig voor inbranden van las- en slijpvonken.

Kunststof lenzen zijn bruikbaar in bijna alle werkomgevingen. 
Ze zijn gemaakt van polycarbonaat (PC) of van cellulose acetaat 
(AC). PC lenzen zijn bijzonder slagvast en licht van gewicht. 
PC lenzen zijn standaard altijd voorzien van een krasbestendige 
laag, maar zijn veel minder goed geschikt bij werken met 
agressieve chemicaliën.

AC lenzen bezitten een goede krasweerstand en zijn vooral zeer 
goed geschikt voor werkzaamheden met chemicaliën.

Lenskleuren

de lenzen van een veiligheidsbril kunnen verschillen per kleur. 
Afhankelijk van de werkzaamheden moet bekeken worden welke 
kleur lenzen erin gezet moeten worden. hieronder een vindt u een 
overzicht van de meest voorkomende kleuren.

naast deze meest voorkomende lenskleuren zijn er nog diverse 
‘technische’  lenssoorten verkrijgbaar, zoals een Polarized, 
Twilight, esP, CsP, hd en Variomatic lens. Mocht u meer 
informatie willen over deze lenzen, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop.

Lenskleur Bescherming tegen Toepassingen EN normen

helder PC impact en UV Mechanische werkzaamheden (goed zicht)
en 166 

en 
en 169

geel (amber) impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, jacht, mechanische 
werkzaamheden

en 166 
en 

en 169

Oranje impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, medische 
behandeling, mechanische werkzaamheden

en 166 
en 

en 169

grijs (smoke)

impact, krassen, UV-licht, 
zonlicht en felle stralen 
door weerkaatsing van 
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische 
werkzaamheden bij verblindend licht, 
recreatie (fi etsen enz.)

en 166 
en 

en 172

brons
impact, UV-, zichtbaar 
en blauw licht

buitenshuis werkzaamheden, mechanische 
werkzaamheden met verblindend licht

en 166 
en 

en 172

blauw impact, UV en helder licht
Werkzaamheden buitenshuis, fabricage van 
halfgeleiders, offsetdruk en gelijkwaardig 
industrieel milieu met geelkleurig

en 166 
en 

en 172

binnen-buiten (i/O)
impact, UV- en 
verblindend licht

Vorkheftruck, mechanische werkzaamheden 
(binnen/buiten)

en 166 
en 

en 172

Zilver-, rood- blauw 
spiegelend

impact, krassen, UV-licht, 
zonlicht en felle stralen 
door weerkaatsing van 
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische 
werkzaamheden bij verblindend licht, 
recreatie (fi etsen enz.)

en 166 
en 

en 172

laskleur groen 
of grijs

impact, UV-, zichtbaar 
en ir-licht

lassen
1,7 = assistentlasser
3,0 = solderen, snijden
5,0 = autogeen lassen, snijden,
7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden

en 166 
en 

en 169

 OOG- EN GELAATSBESCHERMING
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       INLEIDING       INLEIDING

3M

het productassortiment van 3M bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
deze zeer effi ciënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
deze gecombineerde coating is extreem krasbestendig en is 
antidamp.

DX
deze grensverleggende coating is extreem antidamp en 
krasbestendig en bovendien antistatisch en beschermt tegen 
agressieve chemicaliën.

Spiegelend
specifi eke coating tegen verblinding; bescherming tegen krassen, 
UV-licht, zonlicht en felle stralen doordat schadelijk licht wordt 
teruggekaatst.

Bollé

het productassortiment van bollé bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
deze zeer effi ciënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Coating tegen krassen en aandampen op beide zijden van de 
lens.

Platinum coating
de exclusieve antidamp- en antikrascoating PlATinUM is nu 
beschikbaar op vele bollé modellen. hij staat garant voor meer 
veiligheid, betrouwbaarheid en comfortabele pasvorm.
deze permanente coating is aan beide zijden van de lens reinig-
baar en biedt een hoge mate van krasvastheid en bescherming 
tegen condens. in alle omstandigheden en te allen tijde houdt de 
PlATinUM-innovatie uw ogen uitstekend beschermd.

M-Safe

het productassortiment van M-safe bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Coating tegen krassen van de lens.

Antidamp (AF)
Coating tegen het beslaan van de lens.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
gecombineerde coating tegen krassen en beslaan van de lens. 

MSA

het productenassortiment van MsA bevat de volgende coatings:

TuffStuff
Coating met een excellente verlengende gebruikstijd 
en met antikras coating. 

Sightgard
Coating met antidamp laag en goede antikras 
eigenschappen.

OptiRock 4X
Coating met een duurzame antidamp laag met 
uitstekende antikras eigenschappen.

Honeywell

het productenassortiment van honeywell bevat de volgende 
coatings:

3A
Coating is antikras, antistatisch en UV-bestendig.

4A
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en 
UV-bestendig.

4A+
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en 
UV-bestendig. bovendien zijn beide zijden van de 
lens met een antidamp coating behandeld.

Coatings
lenzen worden bij de productie vaak voorzien van een beschermend laagje, ook wel coating genoemd. er zijn diverse coatings 
verkrijgbaar. hieronder worden de coatings per merk benoemd. 

Lenzen
Lensmaterialen

de twee voornaamste materialen van een veiligheidsbril zijn 
mineraal glas (thermisch gehard of chemisch gehard) of 
speciaal kunststof (polycarbonaat of cellulose acetaat). 
Minerale glazen zijn zeer geschikt voor erg stoffi ge omgevingen 
waarbij krasbestendigheid of aantasting door bepaalde chemische 
stoffen van doorslaggevend belang is. Ze zijn minder gevoelig 
voor krassen, hebben een goede slagvastheid, maar zijn relatief 
zwaar en zijn gevoelig voor inbranden van las- en slijpvonken.

Kunststof lenzen zijn bruikbaar in bijna alle werkomgevingen. 
Ze zijn gemaakt van polycarbonaat (PC) of van cellulose acetaat 
(AC). PC lenzen zijn bijzonder slagvast en licht van gewicht. 
PC lenzen zijn standaard altijd voorzien van een krasbestendige 
laag, maar zijn veel minder goed geschikt bij werken met 
agressieve chemicaliën.

AC lenzen bezitten een goede krasweerstand en zijn vooral zeer 
goed geschikt voor werkzaamheden met chemicaliën.

Lenskleuren

de lenzen van een veiligheidsbril kunnen verschillen per kleur. 
Afhankelijk van de werkzaamheden moet bekeken worden welke 
kleur lenzen erin gezet moeten worden. hieronder een vindt u een 
overzicht van de meest voorkomende kleuren.

naast deze meest voorkomende lenskleuren zijn er nog diverse 
‘technische’  lenssoorten verkrijgbaar, zoals een Polarized, 
Twilight, esP, CsP, hd en Variomatic lens. Mocht u meer 
informatie willen over deze lenzen, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop.

Lenskleur Bescherming tegen Toepassingen EN normen

helder PC impact en UV Mechanische werkzaamheden (goed zicht)
en 166 

en 
en 169

geel (amber) impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, jacht, mechanische 
werkzaamheden

en 166 
en 

en 169

Oranje impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, medische 
behandeling, mechanische werkzaamheden

en 166 
en 

en 169

grijs (smoke)

impact, krassen, UV-licht, 
zonlicht en felle stralen 
door weerkaatsing van 
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische 
werkzaamheden bij verblindend licht, 
recreatie (fi etsen enz.)

en 166 
en 

en 172

brons
impact, UV-, zichtbaar 
en blauw licht

buitenshuis werkzaamheden, mechanische 
werkzaamheden met verblindend licht

en 166 
en 

en 172

blauw impact, UV en helder licht
Werkzaamheden buitenshuis, fabricage van 
halfgeleiders, offsetdruk en gelijkwaardig 
industrieel milieu met geelkleurig

en 166 
en 

en 172

binnen-buiten (i/O)
impact, UV- en 
verblindend licht

Vorkheftruck, mechanische werkzaamheden 
(binnen/buiten)

en 166 
en 

en 172

Zilver-, rood- blauw 
spiegelend

impact, krassen, UV-licht, 
zonlicht en felle stralen 
door weerkaatsing van 
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische 
werkzaamheden bij verblindend licht, 
recreatie (fi etsen enz.)

en 166 
en 

en 172

laskleur groen 
of grijs

impact, UV-, zichtbaar 
en ir-licht

lassen
1,7 = assistentlasser
3,0 = solderen, snijden
5,0 = autogeen lassen, snijden,
7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden

en 166 
en 

en 169

 OOG- EN GELAATSBESCHERMING  
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uvex

het productassortiment van uvex bevat de volgende coatings:

uvex supravision sapphire
uvex lenzen met supravision sapphire coating zijn tweezijdig 
kraswerend uitgevoerd en bieden een uitstekende weerstand tegen 
chemicaliën. het coatingsysteem, dat verder verbeterd werd door 
toevoeging van nanotechnologie, is vuilafstotend en daardoor ge-
makkelijk te reinigen. Voor toepassingen in vuile omgevingen waar 
anti-damp eigenschappen niet meteen vereist zijn.

uvex supravision plus
uvex lenzen met supravision plus coating hebben tweezijdig 
geavanceerde antidamp eigenschappen (minstens 30 seconden), 
zijn kraswerend en antistatisch. de antidamp eigenschappen zijn 
permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. deze coating is 
vooral geschikt in vochtige omstandigheden, zowel bij lage als 
hoge omgevingstemperaturen.

uvex supravision excellence
uvex lenzen met supravision excellence coating zijn anti-damp 
(minstens 16 seconden) langs de binnenzijde, terwijl ze aan de 
buitenzijde kraswerend en resistent tegen chemicaliën zijn. de 
antidamp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke 
reiniging. de lenzen zijn gemakkelijk te reinigen dankzij de 
toepassing van nanotechnologie. 

uvex supravision extreme
uvex lenzen met supravision extreme coating zijn kraswerend aan 
de buitenzijde en permanent anti-damp aan de binnenzijde. de 
binnenzijde zal nooit beslaan omdat deze unieke coating niet 
maximaal verzadigd wordt. ideaal voor werkomstandigheden met 
lange blootstelling aan vocht en warmte.

uvex supravision variomatic
uvex lenzen met supravision variomatic coating zijn meekleurende 
lenzen welke automatisch donkerder worden wanneer ze bloot-
gesteld worden aan UV-licht (binnen 10 seconden) en opnieuw 
helder worden wanneer deze blootstelling vermindert (binnen 30 
seconden). Meekleurende lenzen zijn beschikbaar met de bekende 
uvex supravision excellence eigenschappen (permanent antidamp 
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde). geschikt 
voor werkposten waar men regelmatig overgaat van donker naar 
helder en omgekeerd (o.a. vorkliftchauffeurs, kraandrijvers).

uvex supravision clean
uvex lenzen met supravision clean coating zijn geschikt voor 
reiniging in een autoclaaf en resistent aan chemicaliën. Antidamp 
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde. de anti-
damp eigenschappen blijven behouden gedurende ten minste 10 
reinigingscycli in de autoclaaf. de coating verzekert een volledige 
bescherming tegen beslaan alsook een maximale zichtbaarheid. 
Ontwikkeld voor laboratoria, klinieken, de farmaceutische alsook 
voedingsindustrie.

lastint grijs
perfecte bescherming tegen infrarood (ir) en ultraviolet (UV) stralen 
met perfecte kleurherkenning.

uvex infradur
uvex lenzen met infradur coating zijn kraswerend aan beide zijden 
en verhinderen het inbranden van lasgensters.

uvex infradur plus
uvex lenzen met infradur plus coating bieden dezelfde 
eigenschappen als infradur, doch aangevuld met een permanente 
anti-dampcoating aan de binnenzijde.

Markering lens

De markering van de lenzen moet het volgende 
bevatten:
• niveaunummer voor fi lterende lenzen (code)
•  de identifi catie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen 

door de fabrikant)

Symbolen voor de optische klasse:
1 Continue werkzaamheden - permanent dragen
2 Periodieke werkzaamheden - periodiek dragen
3 gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet 

nodig is

Symbolen van het toepassingsgebied:
8 bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand: Verplichte 
vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje 

van 22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m 
aan 5,1 m/s.

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm 
en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s.

B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 
6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s.

A. grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 
0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s.

T. de letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische 
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar 
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en 

 extreme temperaturen.

Uitsluitend vermelding op de lens
K. Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door kleine 

deeltjes (optioneel)
N. Weerstand tegen condens (optioneel)

Code 
(toepassingsgebied)

2 of 3: UV-fi lter
4: IR-fi lter
5 of 6: zonlichtfi lter

Kleurperceptie
C: kleurperceptie ongewijzigd

beschermingsklasse
1,2 tot 6: fi ltergraad van 
het zichtbare licht

Kroon
Identifi catie 
van de 
fabrikant

Optische klasse
1: perfecte optische 
kwaliteit. Geen optische 
distorsie (geschikt voor 
permanent dragen)

Mechanische weerstand
S: Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen 

een balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van 
een hoogte van 1,30 meter

F: Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s

B: Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s

A: Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s

logo van fabrikant

en gebruiksnorm

EN166 FT

europese norm2C-1,2   1 FT

Markering van de lens en het montuur

Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen dienen te worden onderzocht en gecertifi ceerd door een onafhankelijk laboratorium. Op 
grond van dit onderzoek mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt op basis van de criteria van richtlijn en 166. Alle 
markeringen op zowel de verglazing als op de monturen, dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn aangebracht. iedere gebruiker moet 
dus in staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. het montuur en de verglazing worden apart gemarkeerd. indien de verglazing 
en het montuur een geheel vormen, is de markering op het montuur aangebracht. de markering van het montuur moet verplicht het symbool 
Ce en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). indien een bril aan een en-norm refereert, is het nummer van de en-norm 
verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens door de fabrikant gevraagde tests.

LET OP!

F. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.
B. Maximale bescherming voor ruimzichtbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.

Als de symbolen s, F, b, A en T niet gemeenschappelijk zijn voor de 
lens en de montuur, is het het laagste niveau dat gebruikt dient te 
worden voor een volledige bescherming.
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uvex

het productassortiment van uvex bevat de volgende coatings:

uvex supravision sapphire
uvex lenzen met supravision sapphire coating zijn tweezijdig 
kraswerend uitgevoerd en bieden een uitstekende weerstand tegen 
chemicaliën. het coatingsysteem, dat verder verbeterd werd door 
toevoeging van nanotechnologie, is vuilafstotend en daardoor ge-
makkelijk te reinigen. Voor toepassingen in vuile omgevingen waar 
anti-damp eigenschappen niet meteen vereist zijn.

uvex supravision plus
uvex lenzen met supravision plus coating hebben tweezijdig 
geavanceerde antidamp eigenschappen (minstens 30 seconden), 
zijn kraswerend en antistatisch. de antidamp eigenschappen zijn 
permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. deze coating is 
vooral geschikt in vochtige omstandigheden, zowel bij lage als 
hoge omgevingstemperaturen.

uvex supravision excellence
uvex lenzen met supravision excellence coating zijn anti-damp 
(minstens 16 seconden) langs de binnenzijde, terwijl ze aan de 
buitenzijde kraswerend en resistent tegen chemicaliën zijn. de 
antidamp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke 
reiniging. de lenzen zijn gemakkelijk te reinigen dankzij de 
toepassing van nanotechnologie. 

uvex supravision extreme
uvex lenzen met supravision extreme coating zijn kraswerend aan 
de buitenzijde en permanent anti-damp aan de binnenzijde. de 
binnenzijde zal nooit beslaan omdat deze unieke coating niet 
maximaal verzadigd wordt. ideaal voor werkomstandigheden met 
lange blootstelling aan vocht en warmte.

uvex supravision variomatic
uvex lenzen met supravision variomatic coating zijn meekleurende 
lenzen welke automatisch donkerder worden wanneer ze bloot-
gesteld worden aan UV-licht (binnen 10 seconden) en opnieuw 
helder worden wanneer deze blootstelling vermindert (binnen 30 
seconden). Meekleurende lenzen zijn beschikbaar met de bekende 
uvex supravision excellence eigenschappen (permanent antidamp 
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde). geschikt 
voor werkposten waar men regelmatig overgaat van donker naar 
helder en omgekeerd (o.a. vorkliftchauffeurs, kraandrijvers).

uvex supravision clean
uvex lenzen met supravision clean coating zijn geschikt voor 
reiniging in een autoclaaf en resistent aan chemicaliën. Antidamp 
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde. de anti-
damp eigenschappen blijven behouden gedurende ten minste 10 
reinigingscycli in de autoclaaf. de coating verzekert een volledige 
bescherming tegen beslaan alsook een maximale zichtbaarheid. 
Ontwikkeld voor laboratoria, klinieken, de farmaceutische alsook 
voedingsindustrie.

lastint grijs
perfecte bescherming tegen infrarood (ir) en ultraviolet (UV) stralen 
met perfecte kleurherkenning.

uvex infradur
uvex lenzen met infradur coating zijn kraswerend aan beide zijden 
en verhinderen het inbranden van lasgensters.

uvex infradur plus
uvex lenzen met infradur plus coating bieden dezelfde 
eigenschappen als infradur, doch aangevuld met een permanente 
anti-dampcoating aan de binnenzijde.

Markering lens

De markering van de lenzen moet het volgende 
bevatten:
• niveaunummer voor fi lterende lenzen (code)
•  de identifi catie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen 

door de fabrikant)

Symbolen voor de optische klasse:
1 Continue werkzaamheden - permanent dragen
2 Periodieke werkzaamheden - periodiek dragen
3 gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet 

nodig is

Symbolen van het toepassingsgebied:
8 bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand: Verplichte 
vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje 

van 22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m 
aan 5,1 m/s.

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm 
en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s.

B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 
6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s.

A. grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 
0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s.

T. de letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische 
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar 
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en 

 extreme temperaturen.

Uitsluitend vermelding op de lens
K. Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door kleine 

deeltjes (optioneel)
N. Weerstand tegen condens (optioneel)

Code 
(toepassingsgebied)

2 of 3: UV-fi lter
4: IR-fi lter
5 of 6: zonlichtfi lter

Kleurperceptie
C: kleurperceptie ongewijzigd

beschermingsklasse
1,2 tot 6: fi ltergraad van 
het zichtbare licht

Kroon
Identifi catie 
van de 
fabrikant

Optische klasse
1: perfecte optische 
kwaliteit. Geen optische 
distorsie (geschikt voor 
permanent dragen)

Mechanische weerstand
S: Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen 

een balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van 
een hoogte van 1,30 meter

F: Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s

B: Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s

A: Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s

logo van fabrikant

en gebruiksnorm

EN166 FT

europese norm2C-1,2   1 FT2C-1,2   1 FT

Markering van de lens en het montuur

Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen dienen te worden onderzocht en gecertifi ceerd door een onafhankelijk laboratorium. Op 
grond van dit onderzoek mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt op basis van de criteria van richtlijn en 166. Alle 
markeringen op zowel de verglazing als op de monturen, dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn aangebracht. iedere gebruiker moet 
dus in staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. het montuur en de verglazing worden apart gemarkeerd. indien de verglazing 
en het montuur een geheel vormen, is de markering op het montuur aangebracht. de markering van het montuur moet verplicht het symbool 
Ce en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). indien een bril aan een en-norm refereert, is het nummer van de en-norm 
verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens door de fabrikant gevraagde tests.

LET OP!

F. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.
B. Maximale bescherming voor ruimzichtbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.

Als de symbolen s, F, b, A en T niet gemeenschappelijk zijn voor de 
lens en de montuur, is het het laagste niveau dat gebruikt dient te 
worden voor een volledige bescherming.
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Markering montuur

de markering van het montuur moet verplicht het symbool Ce en 
de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). indien 
de bril aan een en-norm refereert, is het nummer van de en-norm 
verplicht met de verschillende symbolen van het toepassings-
gebied en de mechanische weerstand volgens de door de 
fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:
Uitsluitend vermelding op het montuur (chemische 
bescherming)
3 bescherming tegen vloeistofdruppeltjes en spatten
4 bescherming tegen grote stofdeeltjes > 5 micron
5 bescherming tegen gas en fi jne stofdeeltjes < 5 micron

Verplichte vermelding op het montuur en de lens
8 bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand:
Verplichte vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 

22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m aan 
5,1 m/s

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 
0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s.

B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 
6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s.

A. grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm 
en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s.

T. de letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische 
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar 
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en 
extreme temperaturen.

H. Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd.

Overzetbrillen

Overzetbrillen zijn bedoeld om met minimale hinder over een 
correctiebril te dragen. deze bieden een uitstekende dekking, 
een maximaal gezichtsveld en een optimale  bescherming tegen 
invloeden. Overzetbrillen worden meestal maar tijdelijk gedragen 
door mensen die het werk bezoeken. Overzetbrillen zijn relatief 
goedkoop, maar zijn vaak niet krasbestendig en zijn weinig 
comfortabel.

Ruimzichtbrillen

ruimzichtbrillen (goggles) beschermen de ogen tegen spatten, 
gassen of stoffen en zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. 
ruimzichtbrillen kunnen naargelang de werkomgeving geventileerd 
of niet geventileerd zijn, schuimrubberen afdichtingen, verschil-
lende soorten coatings en verstelbare banden hebben en zijn 
verkrijgbaar in verschillende soorten materialen. brillen gemaakt 
van polycarbonaat bieden bescherming tegen gesmolten metalen 
en hete vloeibare deeltjes. brillen van acetaat bieden een goede 
chemische weerstand tegen vele oplosmiddelen en industriële 
chemicaliën. ruimzichtbrillen kunnen over correctiebrillen 
gedragen worden.

Veiligheidsbrillen op sterkte (correctiebrillen)

Voor iedereen die een correctie nodig heeft, zijn standaard veiligheidsbrillen niet toereikend. een bril op sterkte met een beschermende 
overzetbril is vaak niet optimaal. daarom is er de mogelijkheid om een veiligheidsbril op sterkte te laten maken. er zijn lenzen in vele 
soorten en uitvoeringen beschikbaar. er kunnen bijvoorbeeld bewerkingen als kleurcoatings en ontspiegelingen worden aangebracht. 
bij specialisten kunnen brillen aangemeten worden. dit gaat vaak op basis van de bestaande bril of recept, wat er voor zorgt dat de 
veiligheidsbril op sterkte een kopie is van de eigen bril. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt het juiste type glazen gekozen. 
Wilt u meer informatie over veiligheidsbrillen op sterkte neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Gelaatsschermen

bij tal van werksituaties bestaat het gevaar dat naast de ogen, 
ook de rest van het gezicht getroffen wordt door rondvliegende 
stukjes metaal, steen, hout of vloeistofspatten van bijvoorbeeld 
schoonmaakmiddelen en chemicaliën.
een veiligheids- of beschermbril biedt dan vaak niet voldoende 
bescherming. in deze situatie is het veiliger om gebruik te maken 
van een gelaatsscherm, eventueel  in combinatie met een 
veiligheidsbril. 

gelaatsschermen beschermen het hele gelaat en zijn verkrijgbaar 
in verschillende materialen: van polycarbonaat en acetaat tot 
draadgaas. Omdat een gelaatsscherm vrijwel geheel uit duurzaam 
kunststof bestaat, is het licht van gewicht. het scherm wordt op het 
hoofd of op een veiligheidshelm gedragen en sluit nergens aan 
op het gelaat. Ook belemmert het gelaatsscherm het zicht niet. 
gelaatsschermen dienen te voldoen aan de norm en 166.

Afhankelijk van de toepassingen is een variëteit aan mogelijkheden 
beschikbaar:
•  Met polycarbonaat ruit: slagvast en optisch hoogwaardig
•  Met ruit van celluloseacetaat: hoge zuurbestendigheid
• ruiten in diverse tinten: bij veel uv-licht, zonlicht
•  goud bedampte schermen: bij stralingshitte
•  gaasschermen: voor werkzaamheden in bosbouw, 

houtverwerking, etc.
•  elektriciteitsschermen: bescherming tegen elektrische 

boogontladingen
  

Combinatiesets

Als een veiligheidshelm, een gehoorbeschermer en een gelaats-
scherm tegelijkertijd moeten worden gedragen, is er een breed 
assortiment pasklare sets verkrijgbaar. Voor elke werkomgeving 
kan er een set samengesteld worden.
er zijn dus kant en klare sets, zoals een ‘bosbouwset’ of 
‘elektriciteit set’, maar er kan ook voor gekozen worden om 
zelf een set samen te stellen. in dit hoofdstuk staan de diverse 
mogelijkheden beschreven.
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Markering montuur

de markering van het montuur moet verplicht het symbool Ce en 
de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). indien 
de bril aan een en-norm refereert, is het nummer van de en-norm 
verplicht met de verschillende symbolen van het toepassings-
gebied en de mechanische weerstand volgens de door de 
fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:
Uitsluitend vermelding op het montuur (chemische 
bescherming)
3 bescherming tegen vloeistofdruppeltjes en spatten
4 bescherming tegen grote stofdeeltjes > 5 micron
5 bescherming tegen gas en fi jne stofdeeltjes < 5 micron

Verplichte vermelding op het montuur en de lens
8 bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand:
Verplichte vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 

22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m aan 
5,1 m/s

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 
0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s.

B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 
6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s.

A. grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm 
en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s.

T. de letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische 
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar 
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en 
extreme temperaturen.

H. Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd.

Overzetbrillen

Overzetbrillen zijn bedoeld om met minimale hinder over een 
correctiebril te dragen. deze bieden een uitstekende dekking, 
een maximaal gezichtsveld en een optimale  bescherming tegen 
invloeden. Overzetbrillen worden meestal maar tijdelijk gedragen 
door mensen die het werk bezoeken. Overzetbrillen zijn relatief 
goedkoop, maar zijn vaak niet krasbestendig en zijn weinig 
comfortabel.

Ruimzichtbrillen

ruimzichtbrillen (goggles) beschermen de ogen tegen spatten, 
gassen of stoffen en zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. 
ruimzichtbrillen kunnen naargelang de werkomgeving geventileerd 
of niet geventileerd zijn, schuimrubberen afdichtingen, verschil-
lende soorten coatings en verstelbare banden hebben en zijn 
verkrijgbaar in verschillende soorten materialen. brillen gemaakt 
van polycarbonaat bieden bescherming tegen gesmolten metalen 
en hete vloeibare deeltjes. brillen van acetaat bieden een goede 
chemische weerstand tegen vele oplosmiddelen en industriële 
chemicaliën. ruimzichtbrillen kunnen over correctiebrillen 
gedragen worden.

Veiligheidsbrillen op sterkte (correctiebrillen)

Voor iedereen die een correctie nodig heeft, zijn standaard veiligheidsbrillen niet toereikend. een bril op sterkte met een beschermende 
overzetbril is vaak niet optimaal. daarom is er de mogelijkheid om een veiligheidsbril op sterkte te laten maken. er zijn lenzen in vele 
soorten en uitvoeringen beschikbaar. er kunnen bijvoorbeeld bewerkingen als kleurcoatings en ontspiegelingen worden aangebracht. 
bij specialisten kunnen brillen aangemeten worden. dit gaat vaak op basis van de bestaande bril of recept, wat er voor zorgt dat de 
veiligheidsbril op sterkte een kopie is van de eigen bril. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt het juiste type glazen gekozen. 
Wilt u meer informatie over veiligheidsbrillen op sterkte neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Gelaatsschermen

bij tal van werksituaties bestaat het gevaar dat naast de ogen, 
ook de rest van het gezicht getroffen wordt door rondvliegende 
stukjes metaal, steen, hout of vloeistofspatten van bijvoorbeeld 
schoonmaakmiddelen en chemicaliën.
een veiligheids- of beschermbril biedt dan vaak niet voldoende 
bescherming. in deze situatie is het veiliger om gebruik te maken 
van een gelaatsscherm, eventueel  in combinatie met een 
veiligheidsbril. 

gelaatsschermen beschermen het hele gelaat en zijn verkrijgbaar 
in verschillende materialen: van polycarbonaat en acetaat tot 
draadgaas. Omdat een gelaatsscherm vrijwel geheel uit duurzaam 
kunststof bestaat, is het licht van gewicht. het scherm wordt op het 
hoofd of op een veiligheidshelm gedragen en sluit nergens aan 
op het gelaat. Ook belemmert het gelaatsscherm het zicht niet. 
gelaatsschermen dienen te voldoen aan de norm en 166.

Afhankelijk van de toepassingen is een variëteit aan mogelijkheden 
beschikbaar:
•  Met polycarbonaat ruit: slagvast en optisch hoogwaardig
•  Met ruit van celluloseacetaat: hoge zuurbestendigheid
• ruiten in diverse tinten: bij veel uv-licht, zonlicht
•  goud bedampte schermen: bij stralingshitte
•  gaasschermen: voor werkzaamheden in bosbouw, 

houtverwerking, etc.
•  elektriciteitsschermen: bescherming tegen elektrische 

boogontladingen
  

Combinatiesets

Als een veiligheidshelm, een gehoorbeschermer en een gelaats-
scherm tegelijkertijd moeten worden gedragen, is er een breed 
assortiment pasklare sets verkrijgbaar. Voor elke werkomgeving 
kan er een set samengesteld worden.
er zijn dus kant en klare sets, zoals een ‘bosbouwset’ of 
‘elektriciteit set’, maar er kan ook voor gekozen worden om 
zelf een set samen te stellen. in dit hoofdstuk staan de diverse 
mogelijkheden beschreven.
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Lashelmen en lasschilden

bij alle laswerkzaamheden bestaat er een constant risico voor de 
lasser en voor diegenen die zich in zijn directe omgeving bevinden 
(assistent lasser, collega’s en iedereen in de buurt van de las-
toepassing). door de juiste bescherming te dragen kan het 
lasproces zonder gevaar worden uitgevoerd, vooropgesteld dat 
de lasser de verschillende soorten risico’s kent alsmede de 
lichaamsdelen die dienen te worden beschermd.
bij heel wat las- en snijprocessen komt gevaarlijke lichtstraling vrij. 
deze ultraviolette en infrarode straling kan oogletsels zoals lasogen 
(beschadiging van net- en/of hoornvlies) veroorzaken. deze letsels 
als gevolg van erg intensief licht zijn met de juiste bescherming te 
voorkomen.

Toepassing Materiaal
Warmtebestendig
stralingswarmte

Contact-
warmte

geproduceerd in 
vlamvertragend materiaal 
van hoge kwaliteit, zijn 
deze geschikt voor hete 
lastaken waarbij intens 
licht vrijkomt. Ze zijn 
waterafstotend.

gevulkaniseerde 
vezel +++ +++

Wanneer extra keel- en 
hoofdbescherming is 
vereist, met name voor 
lastaken op hoogte.

Thermoplast +++ +

geschikt voor lassen in 
zeer besloten ruimtes en 
voor tijdelijke autogene 
laswerkzaamheden.

leder ++ ++

+++ = uiterst geschikt   ++ = zeer geschikt    + = geschikt

Lashelmen en lasschilden
Met een lasschild of een lashelm beschermt u niet alleen uw ogen 
maar ook uw gelaat. de lasschilden en -helmen zijn vervaardigd 
van vulkaanfi ber of van een hoogwaardige lichtgewicht kunststof 
(thermoplastisch). deze materialen houden de infrarode en 
ultraviolette stralen tegen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. 
bovendien schermen ze het gezicht af voor hitte en vonken.
 

Lasruiten
het glas dat in lasschilden en helmen wordt gebruikt, de lasruit, 
beschermt uw ogen tegen het felle licht en tegen ultraviolet- en infra-
roodstraling. er is keuze tussen automatische lasruiten of ‘gewone’ 
lasruiten. de ‘gewone’ lasruiten worden vervaardigd van mineraal-
glas of van kunststof en zijn voorzien van een kleurnummer. 

de nummers lopen van 4 t/m 14. hoe hoger het nummer hoe 
donkerder het glas en hoe meer licht door het glas wordt 
geabsorbeerd. een automatische lasruit verkleurt automatisch op 
het moment dat u het lasproces start.

Automatische lashelmen
een automatische laskap, ook wel automatische lasfi lter (AdF) 
genoemd, is een oogbeschermingsmiddel tegen de gevaren van 
lassen en aanverwante technieken, waarbij het fi lter automatisch 
schakelt van een lager scale-nummer (kleur-nummer) naar een 
hogere waarde op het moment dat de lasbron wordt ingeschakeld.

in dit hoofdstuk vindt u een kleine selectie uit het assortiment van 
automatische laskappen. Mocht u een bepaalde automatische 
laskap niet vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep oog- en 
gelaatsbescherming zijn Ce-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende europese en-normen. hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

EN 166:2001 basiseisen voor alle oog- en gelaatsbescherming

EN 167:2001
Omschrijving van alle optische beproevings- 
en testmethoden

EN 168:2001
Omschrijving van alle niet optische 
beproevings- en testmethoden

EN 169:2002
Filters voor lassen en aanverwante technieken.
doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

EN 170:2002
Ultraviolet (UV)-fi lters. doorlatingsfactoren en 
aanbevolen gebruik

EN 171:2002
infrarood (ir)-fi lters. doorlatingsfactoren en 
aanbevolen gebruik

EN 172:1995/A2:2001 Zonlichtfi lters voor industrieel gebruik

EN 175:1997
Middelen voor oog- en gelaatsbescherming bij 
lassen

EN 207:2010/C1:2002 Filters en oogbescherming tegen laserstraling

EN 208:2010
Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan 
lasers en lasersystemen

EN 379:2003/A1:2009 
lasfi lters met variabele beschermingsfactor of 
met twee beschermingsfactoren

EN 1731:2006
Oog- en gelaatsbescherming uit geweven 
metaaldraad voor industrieel en niet industrieel 
gebruik tegen mechanische gevaren en/of hitte

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment oog en gelaatsbescherming. 
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. 

 OOG- EN GELAATSBESCHERMING
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uvex polavision 9231-960 
veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.633.00*
• Comfortabele bril met twee glazen
• Polarisatiefilter biedt betrouwbare bescherming tegen vermoeidheid van 

de ogen
• bijzonder geschikt voor reflectielicht (offshore, maritieme omgevingen)
• beschermt tegen reflectielicht en optische irritatie in de openlucht  

(bijv. wateroppervlak) voor meer visueel comfort
• grijze polycarbonaat lens met zwart/wit montuur 
• Antikras-coating

uvex i-vo 9160 veiligheidsbril

9160-065, helder, blauw/oranje - Art.nr.: 7.25.691.00
• uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte 

componenten garandeert een optimaal draagcomfort
• Zachte componenten om de gevoelige plekken zoals de neus, het 

voorhoofd en de oren te beschermen
• Veerlengte in meerdere standen instelbaar
• Polycarbonaat lenzen
• supravision sapphire coating (model 9160-265 heeft supravision 

excellence coating)
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige 

variaties van deze bril

9160-068, 
bruin, blauw/oranje
Art.nr.: 7.25.653.00

9160-064, 
blauw, blauw/oranje
Art.nr.: 7.25.654.00

9160-265, helder, 
blauw/oranje

Art.nr.: 7.25.656.00

uvex i-3 9190 veiligheidsbril

9190-275, helder, antraciet/blauw - Art.nr.: 7.25.627.00
• Flexibele zijarmen met variabele inclinatie
• Zachte oorveren zorgen voor minder druk op het hoofd
• geïntegreerde softflex-zone voor verschillende hoofdbreedtes
• softflex neusstuk met flexibele instelling
• Metaalvrije constructie voor een laag gewicht en duurzaamheid
• Polycarbonaat lenzen
• supravison excellence coating (model 9190-880 heeft een supravison 

variomatic coating)
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige 

variaties van deze bril

9190-220, 
geel, antraciet/geel
Art.nr.: 7.25.627.30

9190-281, 
smoke, zwart/grijs

Art.nr.: 7.25.627.80*

9190-880, 
licht groen, zwart/antraciet

Art.nr.: 7.25.627.70

uvex sportstyle 9193 veiligheidsbril

9193-376, helder, zwart/blauw - Art.nr.: 7.25.709.50
• Verstelbaar, zacht neusstuk voor een comfortabele, individuele pasvorm
• lichtgewicht (23 gram) en comfortabel
• Oorveren met harde en zachte materialen, zachte grip aan de 

binnenkant van de oorveren en op het voorhoofd zorgt voor slipvastheid 
en optimaal draagcomfort

• het gecontourde glas zorgt voor de beste hechte pasvorm
• Polycarbonaat lenzen
• supravision extreme coating

9193-277, 
grijs, zwart/blauw

Art.nr.: 7.25.709.60

9193-216, 
helder, zwart/rood

Art.nr.: 7.25.709.70*

9193-226, 
helder, zwart/lime

Art.nr.: 7.25.709.80*

Lashelmen en lasschilden

bij alle laswerkzaamheden bestaat er een constant risico voor de 
lasser en voor diegenen die zich in zijn directe omgeving bevinden 
(assistent lasser, collega’s en iedereen in de buurt van de las-
toepassing). door de juiste bescherming te dragen kan het 
lasproces zonder gevaar worden uitgevoerd, vooropgesteld dat 
de lasser de verschillende soorten risico’s kent alsmede de 
lichaamsdelen die dienen te worden beschermd.
bij heel wat las- en snijprocessen komt gevaarlijke lichtstraling vrij. 
deze ultraviolette en infrarode straling kan oogletsels zoals lasogen 
(beschadiging van net- en/of hoornvlies) veroorzaken. deze letsels 
als gevolg van erg intensief licht zijn met de juiste bescherming te 
voorkomen.

Toepassing Materiaal
Warmtebestendig
stralingswarmte

Contact-
warmte

geproduceerd in 
vlamvertragend materiaal 
van hoge kwaliteit, zijn 
deze geschikt voor hete 
lastaken waarbij intens 
licht vrijkomt. Ze zijn 
waterafstotend.

gevulkaniseerde 
vezel +++ +++

Wanneer extra keel- en 
hoofdbescherming is 
vereist, met name voor 
lastaken op hoogte.

Thermoplast +++ +

geschikt voor lassen in 
zeer besloten ruimtes en 
voor tijdelijke autogene 
laswerkzaamheden.

leder ++ ++

+++ = uiterst geschikt   ++ = zeer geschikt    + = geschikt

Lashelmen en lasschilden
Met een lasschild of een lashelm beschermt u niet alleen uw ogen 
maar ook uw gelaat. de lasschilden en -helmen zijn vervaardigd 
van vulkaanfi ber of van een hoogwaardige lichtgewicht kunststof 
(thermoplastisch). deze materialen houden de infrarode en 
ultraviolette stralen tegen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. 
bovendien schermen ze het gezicht af voor hitte en vonken.
 

Lasruiten
het glas dat in lasschilden en helmen wordt gebruikt, de lasruit, 
beschermt uw ogen tegen het felle licht en tegen ultraviolet- en infra-
roodstraling. er is keuze tussen automatische lasruiten of ‘gewone’ 
lasruiten. de ‘gewone’ lasruiten worden vervaardigd van mineraal-
glas of van kunststof en zijn voorzien van een kleurnummer. 

de nummers lopen van 4 t/m 14. hoe hoger het nummer hoe 
donkerder het glas en hoe meer licht door het glas wordt 
geabsorbeerd. een automatische lasruit verkleurt automatisch op 
het moment dat u het lasproces start.

Automatische lashelmen
een automatische laskap, ook wel automatische lasfi lter (AdF) 
genoemd, is een oogbeschermingsmiddel tegen de gevaren van 
lassen en aanverwante technieken, waarbij het fi lter automatisch 
schakelt van een lager scale-nummer (kleur-nummer) naar een 
hogere waarde op het moment dat de lasbron wordt ingeschakeld.

in dit hoofdstuk vindt u een kleine selectie uit het assortiment van 
automatische laskappen. Mocht u een bepaalde automatische 
laskap niet vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep oog- en 
gelaatsbescherming zijn Ce-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende europese en-normen. hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

EN 166:2001 basiseisen voor alle oog- en gelaatsbescherming

EN 167:2001
Omschrijving van alle optische beproevings- 
en testmethoden

EN 168:2001
Omschrijving van alle niet optische 
beproevings- en testmethoden

EN 169:2002
Filters voor lassen en aanverwante technieken.
doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

EN 170:2002
Ultraviolet (UV)-fi lters. doorlatingsfactoren en 
aanbevolen gebruik

EN 171:2002
infrarood (ir)-fi lters. doorlatingsfactoren en 
aanbevolen gebruik

EN 172:1995/A2:2001 Zonlichtfi lters voor industrieel gebruik

EN 175:1997
Middelen voor oog- en gelaatsbescherming bij 
lassen

EN 207:2010/C1:2002 Filters en oogbescherming tegen laserstraling

EN 208:2010
Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan 
lasers en lasersystemen

EN 379:2003/A1:2009 
lasfi lters met variabele beschermingsfactor of 
met twee beschermingsfactoren

EN 1731:2006
Oog- en gelaatsbescherming uit geweven 
metaaldraad voor industrieel en niet industrieel 
gebruik tegen mechanische gevaren en/of hitte

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment oog en gelaatsbescherming. 
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 super g 9172 veiligheidsbril

9172-265, helder, blauw - Art.nr.: 7.25.704.50
• 's Werelds lichtste veiligheidsbril, slechts 18 gram
• lenzen zijn perfect aerodynamisch en zijn schuin naar voren gericht 

voor uitstekende ventilatie en om het comfort rond de ogen verder te 
verbeteren

• Uitzonderlijke optische helderheid door de extreem dunne lenzen 
• 100% metaalvrije bril met polycarbonaat lenzen
• supravision excellence coating (modellen 9172-085 en 9172-086 

hebben supravision sapphire coating)
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige 

variaties van deze bril

9172-210, 
helder, kristal

Art.nr.: 7.25.704.20*

9172-085, 
helder, titaan

Art.nr.: 7.25.704.10

9172-086, 
smoke, titaan

Art.nr.: 7.25.704.00

uvex pheos guard 9192 veiligheidsbril

9192-181, smoke, zwart/grijs - Art.nr.: 7.25.689.15*
• Veiligheidsbril met een extra frame en hoofdband
• het comfortabele frame sluit goed af tegen binnendringen van vaste 

deeltjes en spatten
• de eerste keus voor werkomgevingen met een hoge stofbelasting, 

dankzij de combinatie van de anti-condens coating en het extra frame
• een hoofdband kan worden toegevoegd voor werken op hoogte of in 

besloten ruimtes
• Polycarbonaat lenzen
• supravison extreme coating

9192-180, 
helder, zwart/grijs

Art.nr.: 7.25.689.10*

uvex pheos s 9192 veiligheidsbril

9192-725, helder, wit/groen - Art.nr.: 7.25.689.65
• deze bril is een smallere versie van de pheos en daarmee ideaal voor 

mensen met een smaller hoofd
• Optimale oogbescherming door de duo-sferischelens
• Montuurloze veiligheidsbril met breed gezichtsveld
• Volledig metaalvrije veiligheidsbril met zijdelingse ventilatie
• Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
• Polycarbonaat lenzen
• supravison excellence coating
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige 

variaties van deze bril

9192-745, 
smoke, wit/oranje

Art.nr.: 7.25.689.85

9192-785, 
helder, antraciet/grijs
Art.nr.: 7.25.689.75*

9192-710, 
helder, zwart/lime

Art.nr.: 7.25.689.66*

uvex pheos 9192 veiligheidsbril

9192-245, smoke, zwart/oranje - Art.nr.: 7.25.628.50
• Optimale oogbescherming door de duo-sferische lens
• Montuurloze veiligheidsbril met breed gezichtsveld
• Volledig metaalvrije veiligheidsbril
• Zijdelingse ventilatie
• Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
• Polycarbonaat lenzen
• supravison excellence coating
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige 

variaties van deze bril

9192-215, 
helder, lichtgrijs/grijs
Art.nr.: 7.25.689.50

9192-225, 
helder, zwart/groen
Art.nr.: 7.25.689.60

9192-385, 
geel, zwart/geel

Art.nr.: 7.25.689.70*
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uvex cosmoflex 9130 veiligheidsbril

9130-305, polycarbonaat - Art.nr.: 7.25.620.10
• Transparant grijs montuur met heldere lens
• Twin-lens veiligheidsbril met uitstekende pasvorm
• Voorhoofdbescherming geïntegreerd in het montuur
• Zijbescherming
• door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste 

pasvorm aannemen
• bril past goed in bijvoorbeeld de borstzak vanwege het platte ontwerp
• Makkelijk vervangbare lenzen
• Model 9130-305 is voorzien van supravision sapphire coating

9130-302, 
gehard glas

Art.nr.: 7.25.620.20

uvex skyguard NT 9175 veiligheidsbril

9175-260, helder, blauw/grijs - Art.nr.: 7.25.630.20
• biedt een degelijke en comfortabele bescherming en sluit perfect aan op 

het gezicht
• Combineert de veiligheid van een ruimzichtbril met het draagcomfort 

van een normale bril
• spuitgegoten TPU-montuur
• de flexibele zachte componenten van het montuur passen zich aan de 

contouren van elk gezicht aan
• gemakkelijk te reinigen door het aparte frame en lens-concept
• Polycarbonaat lenzen
• supravision excellence coating

9175-261, 
smoke, blauw/grijs

Art.nr.: 7.25.630.30*

9175-275, 
helder, grijs/oranje

Art.nr.: 7.25.630.50*

uvex astrospec 9168 veiligheidsbril

9168-065, helder, blauw - Art.nr.: 7.25.670.00
• geïntegreerde zijbescherming
• door de meervoudige verstelmogelijkheden kan deze bril elke gewenste 

pasvorm aannemen
• uvex duo-flex veren in vier standen instelbaar
• de lens is gemakkelijk te verwisselen en schoon te maken
• Polycarbonaat lenzen
• supravision sapphire coating (model 9168-265 van supravision 

excellence coating)

9168-035, 
helder, geel/zwart

Art.nr.: 7.25.675.00

9168-017, 
smoke, geel/zwart

Art.nr.: 7.25.671.00

9168-265, 
helder, blauw

Art.nr.: 7.25.683.00*

uvex astrospec 2.0 9164 veiligheidsbril

9164-065, helder, blauw/lichtblauw - Art.nr.: 7.25.670.50
• Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten en verstelbare 

oorveren
• goede pasvorm zonder drukpunten, ook bij langdurig gebruik
• Ventilatie met labyrint afdichting verbetert het klimaat rond de ogen
• Panoramalens met geïntegreerde zijdelingse bescherming
• Polycarbonaat lenzen
• supravision excellence coating (model 9164-065 heeft supravision 

sapphire coating)
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de overige 

variaties van deze bril

9164-285, 
helder, zwart/lime

Art.nr.: 7.25.634.00*

9164-220, 
geel, zwart/geel

Art.nr.: 7.25.634.20*

9164-387, 
smoke, zwart/grijs

Art.nr.: 7.25.634.40*
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M-Safe Nevado veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.78.020.00
• gebogen glazen voor optimale bescherming
• Zachte neusbrug met extra grip
• Flexibele antislip pootjes, waardoor bril stabiel blijft zitten
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

bruine lens
Art.nr.: 7.78.021.00

bruine lens, in blister
Art.nr.: 7.78.026.00

M-Safe Maipo veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.78.011.00
• hoog draagcomfort door 2-componenten veren van hard  

en zacht materiaal
• Zachte neusbrug
• Modieus en robuust montuur
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Zwart/grijs montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

heldere lens
Art.nr.: 7.78.010.00

smoke lens, in blister
Art.nr.: 7.78.016.00

M-Safe Tronador veiligheidsbril

Heldere lens, blauw/oranje montuur - Art.nr.: 7.78.001.00
• groot draagcomfort
• Veerlengte in meerdere standen verstelbaar
• gebogen lenzen voor optimale bescherming
• Zachte neusbrug met extra grip en voorhoofdbescherming
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

heldere lens, 
grijs montuur

Art.nr.: 7.78.000.00

heldere lens, blauw/oranje 
montuur, in blister

Art.nr.: 7.78.006.00

uvex skylite 9174 veiligheidsbril

9174-065, helder, blauw montuur - Art.nr.: 7.25.655.00
• sportief design
• geïntegreerde zijbescherming helpt bij bescherming tegen verblinding
• inclinatiehoek in meerdere standen verstelbaar
• Polycarbonaat lenzen
• supravision sapphire coating 

9174-066, 
smoke, blauw montuur
Art.nr.: 7.25.655.10*

9174-095, 
helder, rood montuur

Art.nr.: 7.25.655.50*

9174-096, 
smoke, rood montuur

Art.nr.: 7.25.655.60*
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M-Safe Caldera veiligheidsbril

Art.nr.: 7.78.060.00
• Veiligheidsbril met heldere lens
• Maximale bescherming door gebogen glazen
• Comfortabel door een zeer licht gewicht
• Panoramisch gezichtsveld
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) coating

M-Safe Alverstone veiligheidsbril

Art.nr.: 7.78.050.00
• Maximale bescherming door gebogen glazen
• hoog draagcomfort door 2-componenten veren van  

hard en zacht materiaal
• Panoramisch gezichtsveld
• Verstelbare zachte neusbrug met extra grip
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Aluminium-look montuur met blauwe lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

M-Safe Logan veiligheidsbril

Gele lens - Art.nr.: 7.78.041.00
• Maximale bescherming door gebogen glazen
• Comfortabel door een zeer licht gewicht
• Panoramisch gezichtsveld
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) coating 

heldere lens
Art.nr.: 7.78.040.00

smoke lens
Art.nr.: 7.78.042.00

M-Safe Ampato veiligheidsbril

Heldere lens, zwart/rood montuur - Art.nr.: 7.78.030.00
• Zachte neusbrug met extra grip
• Flexibele antislip pootjes, waardoor bril stabiel blijft zitten
• gebogen glazen voor optimale bescherming
• Modieus en robuust montuur
• Wordt geleverd met microvezel opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

smoke lens, 
grijs/oranje montuur
Art.nr.: 7.78.031.00

smoke lens, 
zwart/blauw montuur
Art.nr.: 7.78.032.00

heldere lens, zwart/
rood montuur, in blister
Art.nr.: 7.78.035.00
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Bollé IRI-S veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.331.00
• een universele veiligheidsbril dat uiterst moduleerbaar is en eindeloos 

kan worden aangepast aan elk individu dankzij de b-FleX neusbrug, 
met 'vormgeheugen'

• Veren tweekleurig en bi-materiaal
• neusbrug met drie standen
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling 

heldere lens
Art.nr.: 7.25.330.00

Bollé Tracker veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.17.070.00
• bescherming bovenzijde
• Verwisselbare schuimfoamrand met indirecte ventilatie
• Verwisselbare, instelbare band
• Wordt geleverd met microfiber opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling 

smoke lens
Art.nr.: 7.17.071.00*

Bollé Super Nylsun veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.17.030.00
• een montuur in nylon met het origineel design
• Makkelijk verwisselbare glazen
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) coating
• Ook verkrijgbaar met een grijze lens 

Mid-smoke lens
Art.nr.: 7.17.033.00

lichtgroene lens
Art.nr.: 7.17.040.00

groene lens
Art.nr.: 7.17.045.00

M-Safe Plus veiligheidsbril

Art.nr.: 7.17.000.00
• goede afscherming rond de ogen
• Verstelbare veren voor een goede pasvorm
• gemakkelijk te reinigen
• grote lens en zijkappen
• blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) coating
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Bollé Rush veiligheidsbril 

Twilight lens - Art.nr.: 7.25.362.00
• het rush model is panoramisch, licht en (eventueel) voorzien van 

hd-technologie en biedt een optimale optische kwaliteit, permanent 
comfort en een modern design

• Antislip veren
• Verstelbare antislip neusbrug
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

heldere lens
Art.nr.: 7.25.360.00

smoke lens
Art.nr.: 7.25.361.00

hd lens
Art.nr.: 7.25.363.00

Bollé IRI-S veiligheidsbril met 
leesgedeelte 

+1.5 leesgedeelte - Art.nr.: 7.25.333.00
• Veiligheidsbril met leesgedeelte
• een universele veiligheidsbril dat uiterst moduleerbaar is en eindeloos 

kan worden aangepast aan elk individu dankzij de b-FleX neusbrug, 
met 'vormgeheugen'

• Veren tweekleurig en bi-materiaal
• neusbrug met drie standen
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• rood/zwart montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

+2.0 leesgedeelte
Art.nr.: 7.25.334.00

+2.5 leesgedeelte
Art.nr.: 7.25.335.00

+3.0 leesgedeelte
Art.nr.: 7.25.336.00

bolle-safety.com

JE SPANT JE IN, JE BEWEEGT, JE ZWEET

HET WERKT 

PLATINUM® 
ANTI-CONDENS 

EN ANTI-KRAS 
COATING: 

ONEINDIGE 
BESCHERMING
 PLATINUM® is een 

permanente coating met hoge 
krasweerstand en vertraagt het 

beslaan van de glazen veel langer 
dan de minimale vereisten van 

de norm. Door onderdompeling 
aangebracht op beide kanten van 

de lens. PLATINUM® verzekert meer 
veiligheid, betrouwbaarheid en comfort.

 Geimiteerd maar niet geevenaard, 
PLATINUM® voldoet aan alle eisen 

van alle internationale normen en is 
beschikbaar op alle nieuwe modellen 

en een selectie van topmodellen. In alle 
omstandigheden en op alle momenten 

biedt de PLATINUM® innovatie maximale 
bescherming voor uw ogen. 

SLAM
Verkrijgbaar in helder, smoke, .

catalogus2016_7.indd   428 12-04-17   09:29



BRILLEN - Veiligheidsbrillen

OOG- EN GELAATSBESCHERMING429

BRILLEN - Veiligheidsbrillen

Bollé Silium+ veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.434.10
• Uiterst licht model
• deze veiligheidsbril is een uitstekende keuze met een design, ergonomie 

en prestaties om lang te worden gedragen
• non slip neusbrug
• ergonomische en uiterst soepele rechte veren
• Panoramisch gezicht
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling

heldere lens
Art.nr.: 7.25.434.00

CsP lens
Art.nr.: 7.25.434.20*

Bollé Silium veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.432.00
• een wisselwerking tussen de techniek van het metaal en de fijnheid van 

het design
• Metalen montuur
• Flex 160%-veren
• TiPgriP-non slipveren
• Verstelbare non slipplaatjes
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

smoke lens
Art.nr.: 7.25.433.00

Bollé Bandido veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.380.00
• geheel vervaardigd uit polycarbonaat biedt de bandido bril, voorzien 

van geïntegreerde zijwaartse beschermingen, een uitmuntend 
panoramisch gezichtsveld

• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

smoke lens
Art.nr.: 7.25.381.00*

gele lens
Art.nr.: 7.25.382.00*

Bollé Rush+ veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.364.10
• de rush+ heeft een uiterst sportief design dankzij de super soepele, 

geco-injecteerde en personaliseerbare veren
• bescherming bovenaan
• non slip neusbrug
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling 

heldere lens
Art.nr.: 7.25.364.00

Twilight lens
Art.nr.: 7.25.364.20
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Bollé Contour veiligheidsbril

ESP lens - Art.nr.: 7.25.513.20
• licht en doeltreffend! 21 gram
• nonslip neusbrug
• Anti-slip Tipgrip-veren
• Antistatisch
• Wordt geleverd met microfiber opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating met Platinum behandeling  

(esP en gepolariseerde lens alleen antikras-coating)

heldere lens
Art.nr.: 7.25.513.00

smoke lens
Art.nr.: 7.25.513.10

gepolariseerde lens
Art.nr.: 7.25.513.30*

Bollé B272 veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.490.00
• de b272 is een historisch model en één van de eerste veiligheidsbrillen 

met een panoramisch zicht en een verstelbare ruit
• Verstelbare ruit/draaiveren
• bescherming bovenaan en onderaan
• Uitrekbare veren
• Zwart/blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

Bollé Viper veiligheidsbril

Heldere lens, AS-coating - Art.nr.: 7.25.456.00
• de Viper is een historisch model, biedt een panoramisch gezichtsveld 

en maakt het mogelijk om de bril te dragen ongeacht de vorm van het 
hoofd dankzij de uitrekbare veren

• Uitrekbare veren
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen 

heldere lens, 
As/AF-coating

Art.nr.: 7.25.456.30*

smoke lens, 
As-coating

Art.nr.: 7.25.456.10*

gele lens, 
As/AF-coating

Art.nr.: 7.25.456.20*

Bollé Axis veiligheidsbril

Contrast lens - Art.nr.: 7.25.452.00
• Met zijn verstelbare veren en zijn comfortabele non slip neusbrug past 

de AXis zich aan elke gebruiker aan
• bescherming bovenaan
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (Contrast lens alleen  

antikras-coating)

heldere lens
Art.nr.: 7.25.453.00

smoke lens
Art.nr.: 7.25.511.00
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3M SecureFit SF200 veiligheidsbril

Heldere lens, AS/AF-coating - Art.nr.: 7.25.517.00
• deze bril heeft een randloze lens en een vaste lengte van de brilveren
• de 3M Pressure diffusion Temple Technology zorgt ervoor dat de druk 

wordt opgevangen en verdeeld wordt door het montuur
• de 3M self Adjusting Technology laat de brilveren toe om zich op 

natuurlijke wijze aan te passen aan de grootte van elk individueel hoofd
• het innovatieve ontwerp van de bril verbetert het comfort en vermindert 

het afglijden van de bril tijdens werkzaamheden
• Zeer lichtgewicht ontwerp van 18 gram
• Polycarbonaat lenzen

heldere lens, 
As-coating

Art.nr.: 7.25.517.50

grijze lens, 
As/AF-coating

Art.nr.: 7.25.517.10

gele lens, 
As/AF-coating

Art.nr.: 7.25.517.20

Bollé Cobra TPR veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.390.00
• instelbare neopreen band
• luchtdicht
• Verstelbaar en zonder enige hinder voor het gezicht, biedt de Cobra 

een panoramisch zicht tegen 180° met een perfecte optische kwaliteit
• non-slip neusbrug
• Foamrand en heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• TPr foam
• Mag als ruimzichtbril ingezet worden
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

Bollé Slam veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.385.00
• het slam-model heeft een sterk design, maar presteert ook goed op 

ergonomisch vlak en beschermt in alle situaties en biedt een optimaal 
comfort

• Perfecte pasvorm
• Panoramisch gezichtsveld
• rechte comfortabele veren
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (esP lens alleen antikras-coating)

smoke lens
Art.nr.: 7.25.386.00

esP lens
Art.nr.: 7.25.387.00*

Bollé Contour Metaal veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.514.10
• Contour versie met een montuur van metaal
• Versterkte bescherming bovenaan
• Anti-slip Tipgrip-veren
• Flex 160%-veren
• nonslip neusbrug
• Antistatisch
• Wordt geleverd met microfiber opbergzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (esP lens alleen antikras-coating)

heldere lens
Art.nr.: 7.25.514.00

esP lens
Art.nr.: 7.25.514.20
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3M™ SecureFit™ – nu ook verkrijgbaar met schuiminzetstuk!

De 400 serie biedt een 
superieur comfort.
Het nieuwe verwijderbare schuiminzetstuk helpt om rondvliegend vuil 
uit uw ogen te houden en biedt tegelijkertijd comfort en demping.

www.3Msafety.nl

+
3M™ SecureFit™ veiligheidsbrillen Schuiminzetstuk

NIEUW!NIEUW!
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3M Maxim Sport veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.551.00
• gepatenteerde asferische lenzen met 180° onbelemmerd zicht en 

optimale oogbescherming
• Veren met geïntegreerd sport-grip kussen van elastomeer voor optimale 

pasvorm en impactbeveiliging
• Zachte neusbrug met universele pasvorm
• geïntegreerde gepolsterde voorhoofdbescherming voor extra 

draagcomfort en schokdemping
• Zilver/blauw montuur en heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• extra antikras (As) en antidamp (AF) coating (dX-coating)

3M Fuel X2 veiligheidsbril

Rode lens - Art.nr.: 7.25.526.20
• rubberen, gevormde oorveren
• het frameontwerp laat een gedurfde stijl met groeven zien, met 

aanpasbare veren bedekt met rubber en een volledig zachte 
aanpasbare neusbrug

• het slanke frameprofiel en onderlenzen zonder rand zorgen voor een 
feilloze bescherming en prestaties

• Wordt geleverd met microvezel opbergtasje
• Polycarbonaat lens
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

heldere lens
Art.nr.: 7.25.526.00

bronzen lens
Art.nr.: 7.25.526.10

3M Fuel veiligheidsbril

Blauwe lens - Art.nr.: 7.25.572.10
• gemaakt van een zeer dicht nylonmateriaal dat tegen een stootje kan en 

bestand is tegen extreme hitte
• de gevormde steun voorkomt dat de lenzen eruit vallen bij een sterke 

frontale klap
• een ventilatiesysteem op de neusbrug en bij de oorveren voorkomt 

beslaan
• Wordt geleverd in een microvezelzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating
• Ook verkrijgbaar met gepolariseerde lens

in/Out lens
Art.nr.: 7.25.572.00

rode lens
Art.nr.: 7.25.572.20

bronzen lens
Art.nr.: 7.25.573.00

3M SecureFit SF400 veiligheidsbril

Grijze lens - Art.nr.: 7.25.518.10*
• de 3M Pressure diffusion Temple Technology zorgt ervoor dat de druk 

wordt opgevangen en verdeeld wordt door het montuur
• de zachte, aanpasbare neusbrug biedt u een persoonlijke pasvorm en 

zorgt voor meer comfort en grip
• dubbel geïnjecteerde brilveren van zacht en elastisch materiaal, voor 

meer grip en comfort bij de oren
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating
• Ook verkrijgbaar met een blauwe lens

heldere lens
Art.nr.: 7.25.518.00*

gele lens
Art.nr.: 7.25.518.20*

in/Out lens
Art.nr.: 7.25.518.40*

3M™ SecureFit™ – nu ook verkrijgbaar met schuiminzetstuk!

De 400 serie biedt een 
superieur comfort.
Het nieuwe verwijderbare schuiminzetstuk helpt om rondvliegend vuil 
uit uw ogen te houden en biedt tegelijkertijd comfort en demping.

www.3Msafety.nl

+
3M™ SecureFit™ veiligheidsbrillen Schuiminzetstuk

NIEUW!NIEUW!

11942_ad_sf400_NL_12.indd   1 30-01-17   16:03 catalogus2016_7.indd   433 12-04-17   09:30



BRILLEN - Veiligheidsbrillen

434OOG- EN GELAATSBESCHERMING

3M Marcus Grönholm veiligheidsbril 

Bronzen lens - Art.nr.: 7.25.597.20
• bril met gedecentreerde, dubbele lenzen
• sterk gebogen voor een superieure oogbedekking en optimaal 

gezichtsveld
• gemaakt met metalen montuur met verstelbare neusbrug
• Verstelbare oorveren met rubberen punt voor extra comfort
• Platte oorveren met veerscharnieren zijn geschikt voor onder een 

veiligheidshelm
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

heldere lens
Art.nr.: 7.25.597.00

blauwe lens
Art.nr.: 7.25.597.10

3M Metaliks Sport veiligheidsbril 

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.587.00
• Metalen montuur met zadelvormig neusstuk
• buigbare oorveren met rubberen tippen voor extra comfort
• de gedecentreerde, dubbele lenzen, zijn sterk gebogen voor superieure 

oogbedekking en optimaal gezichtsveld
• Zilverkleurig montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

blauwe lens
Art.nr.: 7.25.587.10

gele lens
Art.nr.: 7.25.587.20*

grijze lens
Art.nr.: 7.25.587.30*

3M Metaliks veiligheidsbril 

Grijze lens - Art.nr.: 7.25.586.00
• Veiligheidsbril met een montuur van gepolijst metaal
• de bril heeft strak vormgegeven, gedecentreerde dubbele lenzen die de 

ogen optimaal bedekken, maar waardoor u toch optimaal zicht heeft
• Comfortabele spatelveren met zachte tippen die heerlijk zitten
• door de zachte, verstelbare neusbrug zit deze bril bij iedereen prettig
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

heldere lens
Art.nr.: 7.25.585.00

3M Maxim veiligheidsbril 

Art.nr.: 7.25.555.00
• gepatenteerde asferische lenzen met 180° onbelemmerd zicht en 

optimale oogbescherming
• Zachte neusbrug met universele pasvorm
• geïntegreerde gepolsterde voorhoofdbescherming voor extra 

draagcomfort en schokdemping
• de veren zijn volledig buigbaar en in de lengte verstelbaar om een 

optimale pasvorm te verkrijgen
• Zwart montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 
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3M Solus veiligheidsbril

Heldere lens, zwart/oranje montuur - Art.nr.: 7.25.588.00
• de zachte binnenkant van de oorveren draagt prettiger en beschermt 

zonder af te doen aan het gezichtsveld
• door de mooi vormgegeven glazen heeft u een groot gezichtsveld
• Omdat de bril slechts 23 gram weegt zult u amper merken dat u een 

veiligheidsbril draagt
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (in/Out lens) en antikras (As) 

coating (heldere lens)
• Ook verkrijgbaar met een gele en een bronzen lens

rode lens, 
zwart/oranje montuur
Art.nr.: 7.25.589.00

blauwe lens, 
grijs/blauw montuur
Art.nr.: 7.25.591.00

in/Out lens, 
grijs/blauw montuur
Art.nr.: 7.25.592.00

3M Tora veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.525.00
• glazen en oorveren in op elkaar afgestemde kleuren versterken de 

eigentijdse look
• 3d gebogen glazen voor een uitstekend panoramisch gezichtsveld en 

zijdelingse beveiliging
• lichtgewicht en comfortabel
• Minimaal gewicht, nauwelijks 22 gram
• Wordt geleverd met een instelbaar nylon koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

bronzen lens
Art.nr.: 7.25.525.10*

gele lens
Art.nr.: 7.25.525.20*

3M Virtua veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.515.00
• de Virtua heeft een uitstekende uniseks stijl
• lichtgewicht model, minder dan 24 gram
• de gladde 10 base lens is wraparound waardoor de gebruikers goed 

beschermd worden, maar toch een uitstekend gezichtsveld hebben
• slanke flexibele veren zorgen dat dit model comfortabel past en geschikt 

is om met oorbescherming of helmen gedragen te worden
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) coating

grijze lens
Art.nr.: 7.25.515.10

blauwe lens
Art.nr.: 7.25.515.30*

3M LED Light Vision veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.600.00
• deze veiligheidsbril is voorzien van een instelbare, ultraheldere led met 

een accu met lange levensduur
• rubber beklede oorveren en neusbrug voor extra draagcomfort
• de led light Vision helpt u een donker gebied verlichten terwijl uw ogen 

beschermd zijn en u uw handen vrij hebt om te werken
• Wordt geleverd in een microvezelzakje
• Twee makkelijk vervangbare lithium Cr2032-batterijen worden 

meegeleverd
• Zwart/grijs montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating
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3M 1100E veiligheidsbril

Grijze lens - Art.nr.: 7.25.528.10
• Panorama ontwerp
• brede veren met geïntegreerde zijbescherming
• Zachte, verstelbare neusbrug
• gemaakt van nylonmateriaal met hoge dichtheid voor een robuuste 

bescherming
• elke bril wordt geleverd in een microvezelzakje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

heldere lens
Art.nr.: 7.25.528.00

3M QX2000 veiligheidsbril

Gele lens - Art.nr.: 7.25.575.45
• draaiende veertippen
• Omkeerbare neusbrug (twee maten)
• biedt een optimaal gezichtsveld
• lichtgewicht, vervaardigd voor maximale sterkte van minimum materiaal 

om lichtgewicht comfort te geven
• Polycarbonaat lenzen
• extra antikras (As) en antidamp (AF) coating (dX-coating)

heldere lens
Art.nr.: 7.25.575.30

3M QX1000 veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.575.10
• Verstelbare beugel
• biedt een optimaal gezichtsveld
• lichtgewicht, vervaardigd voor maximale sterkte van minimum materiaal 

om lichtgewicht comfort te geven
• Polycarbonaat lenzen
• extra antikras (As) en antidamp (AF) coating (dX-coating)

gele lens
Art.nr.: 7.25.575.25*

3M Refine 300 veiligheidsbril

Bronzen lens en montuur - Art.nr.: 7.25.527.10
• slank montuur, speciaal gemaakt voor het kleinere vrouwengezicht
• Zachte, verstelbare neusbrug
• lichtgewicht (25 gram) voor maximaal comfort
• gestroomlijnd ontwerp voor de juiste bedekking en duidelijk 

gezichtsveld
• de curve van de lenzen is voor elk oog apart berekend voor een zo 

optimaal mogelijk gezichtsveld
• Verstelbaar zacht neusstuk voor betere comfort en draagbaarheid
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

heldere lens,  
blauw montuur

Art.nr.: 7.25.527.00
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3M 2750/2751 veiligheidsbril

2750, heldere lens - Art.nr.: 7.49.027.50
• deze bril combineert een aantrekkelijk en modern uiterlijk met een 

contourvorm voor nog groter gemak
• Met een zachte, comfortabele, geventileerde neusbrug
• Oorveren in vijf standen verstelbaar
• de slanke neusbrug en platte oorveren maken hem beter geschikt in 

combinatie met andere PbM
• ideaal om te gebruiken met de 3M maskers uit de 9300- en 4000-serie 

en de 3M halfgelaatsmaskers uit de 7500-serie
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

2751, 
grijze lens

Art.nr.: 7.49.027.51

3M 2740/2741/2742 veiligheidsbril

2740, heldere lens - Art.nr.: 7.49.027.40
• deze veiligheidsbril combineert een modern ontwerp met diverse 

verstelmogelijkheden voor extra comfort en bescherming
• door de veerscharnieren kunnen de lenzen gekanteld worden voor een 

optimale pasvorm en beter draaggemak
• de instelbare veerlengte zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm 

voor iedereen
• Zachte veertippen verlagen de druk, waardoor de bril zeer prettig zit
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

2741, 
grijze lens

Art.nr.: 7.49.027.41

2742, 
gele lens

Art.nr.: 7.49.027.42

3M 2720/2721/2722 veiligheidsbril

2720, heldere lens - Art.nr.: 7.49.027.20
• lichtgewicht bril, zit prettig én beschermt ook uw ogen goed
• goed te combineren met de 3M stofmaskers uit de 9300-serie
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

2721, 
grijze lens

Art.nr.: 7.49.027.21*

 2722, 
gele lens

Art.nr.: 7.49.027.22*

3M 1200E veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.529.00
• lichtgewicht, half montuur
• Zachte, verstelbare neusbrug
• gemaakt van nylonmateriaal met hoge dichtheid voor een robuuste 

bescherming
• Wordt geleverd in een microvezelzakje
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

grijze lens
Art.nr.: 7.25.529.10
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MSA Perspecta 010 veiligheidsbril

Gele lens - Art.nr.: 7.25.257.00
• speciaal flexibel neuskussen (TPe) geïntegreerd in neusbrug en montuur 

houdt de bril op uw gezicht zonder er af te glijden
• Zachte wenkbrauwrand biedt een zachte pasvorm en laat toch 

luchtuitwisseling toe
• het speciale meervoudig verstelbare systeem bestaat uit een palsluiting 

in vijf standen voor het aanpassen van de hoek en vier standen voor het 
instellen van de lengte van de brilveren

• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

heldere lens
Art.nr.: 7.25.256.00

heldere lens, 
Tuffstuff-coating

Art.nr.: 7.25.258.00*
smoke lens

Art.nr.: 7.25.259.00*

MSA Perspecta 9000 veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.252.00
• de speciale neuspads zijn niet alleen zeer zacht, maar verhinderen ook 

het afglijden
• de revolutionaire tweecomponenten veren van hard en zacht materiaal 

bieden een hoog draagcomfort
• speciale neuskussentjes zorgen er voor dat de bril op uw gezicht blijft 

zitten en er niet afglijdt en dat met een kussenzachte pasvorm
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)
• Ook verkrijgbaar met gele lens

heldere lens, 
Tuffstuff-coating

Art.nr.: 7.25.251.00*
smoke lens

Art.nr.: 7.25.253.00
blauwe lens

Art.nr.: 7.25.254.00

3M Nassau Plus veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.545.00
• bij deze veiligheidsbril klikken de functionele eendelige glazen en 

zijkappen in het eenvoudige montuur
• Verstelbare veren
• blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

3M 2820/2821/2822 veiligheidsbril

2821, grijze lens - Art.nr.: 7.49.028.21
• Zeer lichtgewicht, heeft een strak, modern ontwerp en beschermt uw 

ogen terwijl uw gezichtsveld optimaal is
• de veerscharnieren maken schuinstelling van de lenzen mogelijk en de 

zachte passing van de veren verhoogt het draagcomfort
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

2820, 
heldere lens

Art.nr.: 7.49.028.20*

2822, 
gele lens

Art.nr.: 7.49.028.22*
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MSA Alternator veiligheidsbril

Smoke lens - Art.nr.: 7.25.265.20
• geventileerde brillenveren met een goede zijwaartse bescherming
• Verwisselbare lenzen
• Wordt geleverd in een zacht etui met koordje
• stijlvol blauw/grijs montuur
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

heldere lens
Art.nr.: 7.25.265.00

gouden lens
Art.nr.: 7.25.265.30

gele lens
Art.nr.: 7.25.265.10*

MSA Perspecta 1320 veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.264.00
• Moderne en comfortabele bril
• het montuur kan in drie posities worden ingesteld en de glazen kunnen 

worden ingeklapt, zodat de bril op vrijwel iedere gezichtsvorm past
• Zachte neuskussentjes en pootuiteinden garanderen een aangenaam 

draagcomfort
• de stootvrije panoramaglazen zorgen voor een gezichtsveld van 180°
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

blauw/paarse lens
Art.nr.: 7.25.264.10*

smoke lens
Art.nr.: 7.25.264.20*

MSA Perspecta 2320 veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.263.00
• Zachte neuskussentjes en uiteinden van de brillenveren zorgen dat de 

bril goed blijft zitten en bieden een perfect draagcomfort
• drie posities voor de verstelling van de brillenveren bieden een perfecte 

pasvorm
• Wordt geleverd met praktische stevige koker voor het opbergen en 

meedragen van uw bril
• Zwart montuur met zilverspiegelende lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

MSA Perspecta 1900 veiligheidsbril

Heldere lens, Sightgard-coating - Art.nr.: 7.25.262.10
• stijlvolle lens met een helder en panoramisch zicht
• licht en comfortabel
• de rechte co-injectie brillenveren (besparing op lengte of hoekinstelling) 

met twee materialen laten de drager vergeten dat hij een bril draagt
• Universele neusbrug en zachte neuskussentjes voorkomen dat de bril 

afglijdt
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

heldere lens, 
Tuffstuff-coating

Art.nr.: 7.25.262.00
gouden lens

Art.nr.: 7.25.262.20*
bruine lens

Art.nr.: 7.25.262.30*
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MSA Alaska veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.271.00
• Moderne eersteklas bril
• stijlvol montuurloos ontwerp met metalen onderdelen
• lichtgewicht
• gemakkelijk aanpasbare neusbrug met kussentjes
• rubber beklede brillenveren voor hoger comfort
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

smoke lens
Art.nr.: 7.25.271.10

Zilveren lens
Art.nr.: 7.25.271.20*

MSA Milan veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.268.00
• extravagante dames zonnebril voor buitenwerk
• exclusief schildpadmontuur met bruine lenzen
• bijzonder sterke bruine lenzen met een eersteklas UV400 bescherming
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

MSA Metropol veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.267.00
• brede brillenveren met een stijlvol metalen decoratie
• Zachte neuskussentjes die voorkomen dat de bril afglijdt en een goed 

draagcomfort biedt
• Aantrekkelijk transparant montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

MSA Racers veiligheidsbril

Regenboog lens - Art.nr.: 7.25.266.40
• Past altijd perfect door instelbare zachte neuskussentjes voor 

verschillende neusvormen
• brillenveren kunnen aangepast worden aan verschillende 

hoofdomvangen
• dynamisch montuurdesign
• Wordt geleverd in een zacht etui met koordje
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)
• Ook verkrijgbaar met een gele lens

heldere lens
Art.nr.: 7.25.266.00

smoke lens
Art.nr.: 7.25.266.20

gouden lens
Art.nr.: 7.25.266.30
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Honeywell SN veiligheidsbril

Donker groene lens - Art.nr.: 7.17.050.00
• eenvoudig en klassiek ontwerp
• duo lens systeem met vervangbare lenzen
• integrale zijschermen
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
• Antikras (As) coating

heldere lens
Art.nr.: 7.17.030.01*

MSA Altimeter veiligheidsbril

Art.nr.: 7.25.269.00
• hybridisch ontworpen bril voor flexibel gebruik
• de Altimeter wordt geleverd met een tweeledige hoofdband en een set 

brillenveren
• 18 zeer grote ventilatieopeningen zorgen voor een goed draagklimaat
• Zacht montuur voor volledige afsluiting van de ogen en superieure 

schokabsorptie
• Verstelbare veren
• Flexibele in lengte verstelbare hoofdband met centrale opening
• de zachte veren kunnen ook in lengte versteld worden
• de hoofdbandoptie is ideaal wanneer u de Altimeter wilt combineren 

met gehoorkappen, maskers en veiligheidshelmen
• heldere lens
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

MSA Move veiligheidsbril

Oranje lens - Art.nr.: 7.25.275.20
• Zeer goed zichtbare neon oranje delen in brillenveren en neuskussentjes
• brillenveren van tweevoudig materiaal met zachte uiteinden
• instelmogelijkheden voor hoekpositie brillenveren
• Uitstekend te combineren met bijvoorbeeld de V-gard 200 

veiligheidshelm
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (sightgard-coating)

heldere lens
Art.nr.: 7.25.275.00

smoke lens
Art.nr.: 7.25.275.10

MSA FeatherFit veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.274.00
• Moderne bril voor basisgebruik
• Zachte uiteinden van de brillenveren en neusbrug voor comfortabele 

pasvorm
• goed zittende omvattende lens voor perfect zicht en goede bescherming
• Zeer lichtgewicht
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) coating (Tuffstuff-coating)

smoke lens
Art.nr.: 7.25.274.10*
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Honeywell Tactile T2400 veiligheidsbril

In/Out lens - Art.nr.: 7.25.222.20
• lichtgewicht bril met perfect gevormde monolens (8-curves)
• de rechte astronautveren zijn voorzien van zachte oortips, zodat een 

comfortabele en uitstekende pasvorm wordt gegarandeerd
• Zachte neusbrug
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
• Antikras (As) coating

heldere lens
Art.nr.: 7.25.222.00

blauwe lens
Art.nr.: 7.25.222.10*

Honeywell The Edge T5600 
veiligheidsbril

Heldere lens, blauw montuur - Art.nr.: 7.25.215.00
• Verlengbare, rechte en gebogen oorveren
• enkel gebogen lens (8-curves)
• integrale zijschermen
• Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

heldere lens, 
grijs montuur

Art.nr.: 7.25.214.00*

heldere lens, 
zwart montuur

Art.nr.: 7.25.219.00*

smoke lens, 
blauw montuur

Art.nr.: 7.25.215.30*

Honeywell Tornado T5700 
veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.180.00
• Verlengbare, gebogen oorveren
• enkel gebogen lens (6-curves)
• Polycarbonaat lenzen
• Antikras (As) coating

smoke lens
Art.nr.: 7.25.181.00*

blauwe lens
Art.nr.: 7.25.182.00*

in/Out lens
Art.nr.: 7.25.183.00*

Honeywell Lightning HTA 
veiligheidsbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.132.00
• Verlengbare, gebogen oorveren
• Antislipneusstuk
• enkel gebogen lens (8-curves)
• integrale zijschermen
• Zwart montuur
• Polycarbonaat lenzen met anti-UV en antistatische behandeling
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

smoke lens
Art.nr.: 7.25.137.00*

gele lens
Art.nr.: 7.25.137.10*
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Voor iedereen die een oogcorrectie nodig heeft, zijn standaard veiligheidsbrillen niet toereikend. Een bril op 
sterkte met een beschermende overzetbril is vaak niet optimaal. Daarom is er de mogelijkheid om een veiligheids-
bril op sterkte te laten maken.

de ruime collectie van de verschillende modellen in diverse kleuren waar wij over kunnen beschikken, 
maakt dat er voor iedere man of vrouw een geschikt montuur uitgezocht kan worden.

een netwerk van ca. 500 verkooppunten, lees opticiens/optometristen, in nederland en belgië, zorgt ervoor dat een 
veiligheidsbril, ook bij u in de buurt, vakkundig kan worden opgemeten en afgepast naar wens van de brildrager. 

dit gaat vaak op basis van de bestaande bril of recept, wat er voor zorgt dat de veiligheidsbril op sterkte een kopie 
is van de eigen bril. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt het juiste type glazen gekozen.

Wilt u meer informatie over veiligheidsbrillen op sterkte neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.
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MSA Perspecta 2047W overzetbril

Art.nr.: 7.25.260.00
• Met bescherming rondom is deze bril met enkelvoudige lens en 

geventileerde zijbescherming ideaal voor zowel bezoekers als reguliere 
dragers

• de bril kan over de meeste correctiebrillen worden gedragen
• Uitstekende optische veiligheid
• Verbeterd ontwerp en comfort
• Transparant montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lens
• niet gecoat

M-Safe overzetbril

Art.nr.: 7.17.011.00
• Transparant montuur met heldere lens
• Vaste zijkapjes
• Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen en is ideaal voor 

bezoekers
• Polycarbonaat lens

uvex super OTG 9169 overzetbril

9169-065, heldere lens, blauw montuur - Art.nr.: 7.25.703.00
• scharnierloze overzetbril
• Zachte kussentjes achter de oren voor een comfortabele pasvorm
• Passend over de meeste correctiebrillen
• het materiaal van de pootjes loopt van hard over in zacht materiaal 

voor nog meer comfort
• deze bril is 100% metaalvrij
• Polycarbonaat lens
• supravision sapphire coating (model 9169-260 heeft supravision 

excellence coating)

9169-081, grijze lens, 
zwart montuur

Art.nr.: 7.25.703.10*

9169-260, heldere 
lens, blauw montuur

Art.nr.: 7.25.703.20*

9169-080, heldere 
lens, zwart montuur

Art.nr.: 7.25.703.30*

uvex 9161 overzetbril

9161-005, supravision sapphire - Art.nr.: 7.25.648.00
• drukvrije pasvorm door uvex duo-flex oorveren
• groot gezichtsveld
• Zijbescherming en indirecte ventilatie
• Pootjes zijn in lengte verstelbaar
• Passend over de meeste correctiebrillen
• heldere polycarbonaat lens

9161-305,  
supravision plus

Art.nr.: 7.25.648.50*

9161-014, niet gecoat
Art.nr.: 7.25.649.00
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3M 2800/2802 overzetbril

2800, heldere lens - Art.nr.: 7.49.028.00
• Uitstekende oogbescherming en gezichtsveld, gecombineerd met een 

hoge bescherming tegen impact
• Verstelbare oorveerlengte (vier standen) voor optimaal comfort en 

pasvorm
• gemakkelijk verstelbare, kantelbare glazen voor optimaal comfort
• Oorveren met zacht, laag profiel voor comfort en minimale hinder bij 

uw eigen bril
• donkerblauw montuur
• Polycarbonaat lens
• Antikras (As) coating

2802, gele lens
Art.nr.: 7.49.028.02*

3M OX 3000 overzetbril

Art.nr.: 7.17.457.00
• de OX 3000 overzetbril is de natuurlijke keuze als u ook gehoorkappen 

draagt
• Overzetbril met rechte, verstelbare oorveren die goed zijn afgestemd op 

de 3M gehoorbeschermers
• de rubberen antislip-oortippen zijn extra comfortabel
• blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lens
• extra antikras (As) en antidamp (AF) coating (dX-coating)

3M OX 2000 overzetbril

Art.nr.: 7.17.456.00
• de OX 2000 overzetbril heeft verstelbare en blokkeerbare oorveren  

(vijf standen)
• draaibare veertippen daardoor uitstekende grip in alle standen
• blauw montuur met heldere lens
• Polycarbonaat lens
• extra antikras (As) en antidamp (AF) coating (dX-coating)

MSA OverG overzetbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.25.273.00*
• bril voor bezoekers of voor over de gewone bril
• Voor gebruik over gewone brillen met klein tot gemiddeld montuur
• Compact en stijlvol genoeg om te dragen zonder gewone bril
• Volledige bescherming van de voorkant, zijkant en bovenkant
• Polycarbonaat lens
• Antikras (As) coating (Tuffstuff-coating)

smoke lens 
Art.nr.: 7.25.273.10*
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M-Safe Basic ruimzichtbril 

Art.nr.: 7.17.330.00
• Voordelige basic ruimzichtbril voor basisgebruik, ideaal voor 

bijvoorbeeld hobbyisten en doe-het-zelvers
• Uitgevoerd met een elastieken hoofdband
• geventileerd door vier afgedekte ventilatiedoppen
• heldere polycarbonaat lens
• Antidamp (AF) coating 

M-Safe Antuco ruimzichtbril 

Art.nr.: 7.17.332.00
• halfrond ontwerp biedt 180° panoramazicht
• Comfortabel rubberen montuur
• Optimale pasvorm voor alle gezichtscontouren
• instelbare hoofdband
• Ongeventileerd
• Polycarbonaat lens
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

M-Safe Palena ruimzichtbril 

Art.nr.: 7.17.331.00
• half rond ontwerp biedt 180° panoramazicht
• Comfortabel rubberen montuur
• Optimale pasvorm voor alle gezichtscontouren
• instelbare hoofdband
• indirecte ventilatie om beslaan te voorkomen
• Polycarbonaat lens
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

M-Safe Walsh ruimzichtbril 

Art.nr.: 7.78.100.00
• half rond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld
• Zeer fl exibele lens
• Zeer zachte en comfortabele TPr-montuur
• instelbare zwarte hoofdband voor optimale pasvorm en betrouwbare 

bescherming
• Afsluitbare ventilatie aan boven en onderkant
• Zwart montuur met heldere lens
• Acetaat lens
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating 

M-SAFE OOG- EN GELAATSBESCHERMING
Betrouwbare kwaliteit voor een betaalbare prijs

Master in Safe
ty
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uvex u-sonic 9308 ruimzichtbril

9308-245, helder, grijs/lime - Art.nr.: 7.17.562.00*
• Wraparound ontwerp met laag profiel 
• Zachte afdichtingstechnologie voor een individuele pasvorm
• Compact ontwerp maakt de bril volledig compatibel met andere PbM, 

bijvoorbeeld helmen 
• brede, volledig instelbare hoofdband biedt stevige, drukvrije pasvorm
• innovatief ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de bril comfortabel is van 

binnen
• Polycarbonaat lens
• supravision excellence coating (9308-246 voorzien van supravision 

extreme coating)

9308-247, 
helder, zwart/rood

Art.nr.: 7.17.564.00*

9308-246, 
helder, grijs/geel

Art.nr.: 7.17.567.00*

9308-240, 
grijs, grijs/lime

Art.nr.: 7.17.563.00*

3M 2890 ruimzichtbril

2890A, acetaat, geventileerd - Art.nr.: 7.49.028.90
• heldere lens
• halfrond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld
• Ziet er modern en slank uit
• deze veelzijdige, comfortabele bril is geschikt voor diverse toepassingen
• Flexibele neusbrug
• brede, instelbare hoofdband voor optimale pasvorm en betrouwbare 

bescherming
• Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen
• Antidamp (AF) coating (model 2890 heeft antikras (As) en antidamp 

(AF) coating)

2890sA, acetaat, 
ongeventileerd

Art.nr.: 7.49.028.92*

2890, polycarbonaat, 
geventileerd

Art.nr.: 7.49.028.91

Bollé Atom ruimzichtbril

Geventileerd - Art.nr.: 7.17.490.00
• de Atom biedt een extra stevige bescherming, is compact, licht en ultra 

comfortabel dankzij het verstelbare Thermo Plastic rubber (TPr)-montuur
• Afloopgootje voor vloeistoffen
• geschikt voor dragen met correctiebrillen
• draaiend kogelgewricht
• Verstelbare hoofdband
• Polycarbonaat lens
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling

luchtdicht
Art.nr.: 7.17.569.00

Foam met ventilatie
Art.nr.: 7.17.491.00*

Vizier
Art.nr.: 7.17.492.00*

Bollé Pilot ruimzichtbril

Heldere lens - Art.nr.: 7.17.485.00
• excellent gezichtsveld
• Montuur uit twee materialen PP/TPr
• instelbare hoofdband van neopreen
• dragen van een correctiebril is mogelijk
• geventileerd model
• Polycarbonaat lens
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating met Platinum-behandeling

CsP lens
Art.nr.: 7.17.485.20

smoke lens
Art.nr.: 7.17.485.10*
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uvex ultravision 9301 ruimzichtbril 

9301-714, CA helder - Art.nr.: 7.17.585.00
• super panorama ruit met 180° gezichtsveld
• Optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame
• geavanceerd ventilatiesysteem zorgt voor uitzonderlijk comfort 
• Past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de 

veren van de bril
• Makkelijk verstelbare hoofdband
• supravision excellence coating (9301-714 en 9301-716 alleen 

antidamp (AF) coating)
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige 

variaties van deze ruimzichtbril 

9301-105, PC helder
Art.nr.: 7.17.580.00

9301-716, CA helder 
met foam rand

Art.nr.: 7.17.587.00

9301-815, PC helder, 
ongeventileerd

Art.nr.: 7.17.596.00*

uvex ultrasonic 9302 ruimzichtbril 

9302-245, helder, grijs/oranje - Art.nr.: 7.17.584.00
• Combineert harde en zachte componenten die zich aanpassen aan het 

gezicht voor een zachte, effectieve afdichting rond de ogen
• brede, volledig instelbare hoofdband biedt een drukvrije pasvorm
• Volledige zijbescherming rond de ogen
• indirecte ventilatie zorgt dat de binnenkant aangenaam blijft aanvoelen
• Polycarbonaat lens
• supravision excellence coating (9302-600 is voorzien van supravision 

extreme coating)
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige 

variaties van deze ruimzichtbril 

9302-285, 
helder, zwart/grijs

Art.nr.: 7.17.589.00

9302-600, 
helder, blauw/grijs

Art.nr.: 7.17.576.00*

9302-247, 
bruin, grijs/oranje

Art.nr.: 7.17.573.00*

uvex carbonvision 9307 ruimzichtbril 

9307-375, heldere lens - Art.nr.: 7.17.565.00
• laag profi el, innovatief montuur met wrap-around, band en materiaal 

ontwikkeld voor een aanzienlijk lichtere ruimzichtbril
• de high-tech materialen combineren harde en zachte componenten die 

zich aanpassen aan het gezicht voor een zachte, effectieve afdichting 
rond de ogen

• Zachte afdichting beschermt tegen stof, spatten en mechanische gevaren
• Verstelbare kwaliteitsband voor individuele en drukvrije pasvorm
• Zwart/grijs montuur
• Polycarbonaat lens
• supravision extreme coating 

9307-276, grijze lens
Art.nr.: 7.17.566.00
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Honeywell Vistamax VNC21 
ruimzichtbril

Art.nr.: 7.17.620.00
• ruimzichtbril met soepel, doorzichtig en volledig dicht pvc montuur
• Combineerbaar met de meeste correctiebrillen
• elastische hoofdband
• niet geventileerd
• heldere acetaat buitenlens met een polycarbonaat binnenlens
• Antidamp (AF) coating

Honeywell Flexy ruimzichtbril

Acetaat ruit - Art.nr.: 7.17.510.00
• Zacht, flexibel montuur
• Kan gedragen worden over de meeste veiligheidsbrillen of over de 

meeste correctiebrillen
• elastische hoofdband
• geventileerd model door de zes afgedekte ventilatiedoppen
• heldere lens

Polycarbonaat ruit
Art.nr.: 7.17.360.00

MSA ChemPro ruimzichtbril

Sightgard-coating - Art.nr.: 7.17.533.00*
• bescherming over de hele breedte in een modern ontwerp
• soft touch-montuur dat zich perfect aanpast aan het gezicht
• Comfortabele hoofdband, in lengte verstelbaar
• eenvoudig verwisselbare lenzen, verkrijgbaar als reserveonderdelen
• hoofdband in hoek verstelbaar met kliksysteem
• Past over de meeste brilmonturen
• indirecte ventilatie laat luchtbeweging toe terwijl bescherming optimaal 

blijft
• heldere polycarbonaat lens

Optirock-coating
Art.nr.: 7.17.533.10*

uvex 9305 ruimzichtbril

9305-714, textielen hoofdband - Art.nr.: 7.25.652.00
• Klassieke ruimzichtbril met een effectief ventilatiesysteem
• in lengte verstelbare hoofdband
• geschikt voor brildragers
• Transparant grijs montuur
• heldere acetaat lens
• Antidamp (AF) coating

9305-514, 
rubberen hoofdband

Art.nr.: 7.17.555.00*
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3M 2805 lasoverzetbril

Art.nr.: 7.49.028.05*
• Overzetbrillen zijn zo gemaakt dat ze zonder problemen over de 

standaard correctiebril passen
• bril heeft UV- en ir-bescherming voor lastoepassingen
• Uitstekende oogbescherming en gezichtsveld, gecombineerd met een 

hoge bescherming tegen impact
• Verstelbare oorveerlengte (vier standen) voor optimaal comfort en 

pasvorm
• gemakkelijk verstelbare, kantelbare glazen voor optimaal comfort
• Oorveren met zacht, laag profiel voor comfort en minimale hinder bij 

uw eigen bril
• donkerblauw montuur met groene lastint 5.0 lens
• Polycarbonaat lens
• Antikras (As) coating

uvex futura 9180 lasbril

9180-145, lastint 5.0 - Art.nr.: 7.25.661.95
• Klassieke veiligheidsbril met zeer breed gezichtsveld
• bijzonder nauwe aansluiting op het gezicht door de uitstekende pasvorm
• glazen zijn makkelijk verwisselbaar en schoon te maken
• inclinatiehoek in meerdere standen instelbaar
• Veerlengte in vier standen instelbaar
• grijze polycarbonaat lens
• infradur coating
• Ook verkrijgbaar met lastint 1.7

9180-143, lastint 3.0
Art.nr.: 7.25.661.93*

9180-144, lastint 4.0
Art.nr.: 7.25.661.94*

9180-146, lastint 6.0
Art.nr.: 7.25.661.96*

uvex astrospec 2.0 9164 lasbril

9164-145, lastint 5.0 - Art.nr.: 7.25.670.95
• Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten oorveren met 

regelbare inclinatie
• Flexibele zijarmen zorgen voor een perfecte pasvorm
• Ventilatie met labyrint afdichting verbetert het klimaat rond de ogen voor 

meer comfort
• Zwart/groen montuur met grijze lens
• Polycarbonaat lens
• infradur plus coating
• Ook verkrijgbaar met lastint 6.0

9164-144, lastint 4.0
Art.nr.: 7.25.670.94*

9164-143, lastint 3.0
Art.nr.: 7.25.670.92*

9164-141, lastint 1.7
Art.nr.: 7.25.670.91*

uvex i-vo 9160 lasbril

9160-045, lastint 5.0 - Art.nr.: 7.25.613.20
• uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte 

componenten garandeert een optimaal draagcomfort
• Veerlengte in meerdere standen instelbaar
• de grijze laslens van de i-vo vervult een dubbele functie: 

infraroodbescherming (lassen) en tevens als zonnebril met 
gewaarborgde kleurherkenning

• Polycarbonaat grijze lens met zwart/groen montuur
• infradur plus coating

9160-043, lastint 3.0
Art.nr.: 7.25.613.10*

9160-041, lastint 1.7
Art.nr.: 7.25.613.00*
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uvex ultrasonic flip-up 9302 
lasruimzichtbril

9302-043, lastint 3.0 - Art.nr.: 7.17.599.00*
• Combineert harde en zachte componenten die zich aanpassen aan het 

gezicht voor een zachte, effectieve afdichting rond de ogen
• brede, volledig instelbare hoofdband biedt een drukvrije pasvorm
• Volledige zijbescherming rond de ogen, zelfs als u tegelijkertijd een 

gewone bril draagt
• Kan worden gedragen over een gewone bril
• eenvoudig vervangbare lens
• geïntegreerde, indirecte ventilatie
• het flip-up gedeelte is een grijze polycarbonaat lens
• supravision excellence coating

9302-045, lastint 5.0
Art.nr.: 7.17.599.10*

uvex ultravision 9301-145 
lasruimzichtbril

Art.nr.: 7.17.561.00
• Onbeperkt zicht door super panorama ruit
• Perfecte en drukvrije aansluiting op het gezicht
• Optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame
• geavanceerd ventilatiesysteem zorgt voor uitzonderlijk comfort voor de 

drager
• Filter technologie beschermt tegen UV- en ir-straling en verblinding
• Makkelijk verstelbare hoofdband
• Past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de 

veren van de bril
• lens is makkelijk te vervangen (model 9301-185) en extra lens is 

meegeleverd
• Zwart montuur met grijze beschermtint 5.0 lens
• Polycarbonaat lens
• infradur plus coating

Honeywell Amigo lasbril

Art.nr.: 7.17.730.00
• Opklapbare lasruimzichtbril voor onder andere autogeen lassen
• Makkelijk vervangbaren lenzen
• Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen
• Zacht, vinyl montuur
• 50 mm Xanthos din-5 groen lasglas
• 3A-coating

Bollé Slam lasbril

Lastint 3.0 - Art.nr.: 7.25.389.30*
• het slam-model heeft een sterk design, maar presteert ook goed op 

ergonomisch vlak en beschermt in alle situaties en biedt een optimaal 
comfort

• Panoramisch gezichtsveld
• rechte comfortabele veren
• Wordt geleverd met verstelbaar koordje
• Zwart montuur met groene lastint lens
• Polycarbonaat lens
• Antikras (As) coating

lastint 5.0
Art.nr.: 7.25.389.50*
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M-Safe brillenkoordje

Art.nr.: 7.78.900.00
• instelbare nekkoord
• geschikt voor alle veiligheidsbrillen
• Kleur: zwart

MSA brillenkoordjes

Perspecta brillenkoordje - Art.nr.: 7.25.288.00
• instelbare koord 
• geschikt voor alle veiligheidsbrillen
• Kleur: zwart

slip-on brillenkoordje
Art.nr.: 7.25.289.00*

uvex 9959-002 brillenkoordje

Art.nr.: 7.25.865.10
• brillenkoordje voor alle veiligheidsbrillen
• Kleur: zwart

Honeywell 204522 brillenkoordje

Art.nr.: 7.25.870.00
• gemaakt van nylon
• geschikt voor elk montuur
• PVC-lussen
• Kleur: zwart
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MSA brillenetuis

Perspecta Soft Case brillenetui - Art.nr.: 7.25.290.00*
• de Perspecta soft Case en Perspecta hard Case brillenetuis zijn 

voorzien van ritssluiting
• het MsA brillenzakje is een zachte etui die ook geschikt is voor 

lensreiniging
• de MsA brillenetui is er voor stofbescherming en heeft ruimte voor 

reservelenzen
• Kleur: zwart

Perspecta hard Case 
brillenetui

Art.nr.: 7.25.291.00*

brillenzakje
Art.nr.: 7.25.292.00*

brillenetui
Art.nr.: 7.25.293.00*

3M brillenetuis

Brillenetui - Art.nr.: 7.25.724.00*
• de 3M brillenetui is een buigzame tas met ritssluiting en draagband en 

heeft een snelsluiting voor veiligheidsbrillen
• 3M brillenzakje is gemaakt van zacht microvezel. dit zakje beschermt 

wat uw bril zowel beschermt als reinigt als het nodig is
• Kleur: zwart

brillenzakje
Art.nr.: 7.25.726.00*

Bollé brillenetuis

ETUIS brillenetui - Art.nr.: 7.25.720.00*
• Model eTUis is een praktische klikklak etui om het gebruik van uw 

bril te onderhouden en te optimaliseren. dit model heeft de volgende 
afmetingen: 185x100x10 mm

• Model eTUib brillenetui is uitgevoerd met sluithaak en lusje voor de riem. 
dit model heeft de volgende afmetingen: 190x80x75 mm

• Model eTUiC is een etui met gleuf voor de riem. dit model heeft de 
volgende afmetingen: 175x85x50 mm

• Alle etuis zijn gemaakt van polyester
• Kleur: zwart

eTUib brillenetui
Art.nr.: 7.25.721.00*

eTUiC brillenetui
Art.nr.: 7.25.723.00*

uvex 9954 brillenetuis

9954-500 brillenetui - Art.nr.: 7.25.667.00
• 9954-500 brillenetui heeft een extreem robuuste behuizing, een 

versterkte rits, een riemlus en extra ruimte voor extra lenzen
• 9954-355 brillenzakje is een elegant microvezel zakje
• geschikt voor alle uvex veiligheidsbrillen (m.u.v. model 9169, deze past 

niet in 9954-500 brillenetui)
• Kleur: zwart

9954-355 brillenzakje
Art.nr.: 7.25.667.10
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MSA Clear-Pilot schoonmaakspray

Art.nr.: 7.25.281.00*
• Verwijdert olie en vetvlekken
• Clear-Pilot spray wordt op de lens opgebracht en voorkomt 

condensvorming
• Antidamp en antistatisch
• geschikt voor lenzen onder chemiepakken, volgelaatsmaskers, 

veiligheidsbrillen en gewone brillen
• inhoud: 100 ml

Bollé brillenreiniging

B500 dispenser met 500 reinigingsdoekjes -  
Art.nr.: 7.25.899.30
• garandeert een optimale schoonmaak
• Antibacterieel, antistatisch en antiweerkaatsing
• Formule op basis van water
• Zonder alcohol en zonder siliconen
• Voor alle soorten lenzen 

b401 dispenser met 
200 reinigingsdoekjes
Art.nr.: 7.25.899.10*

b411 schoonmaak-
spray 250 ml

Art.nr.: 7.25.899.40

bollé b402 schoon-
maakspray 500 ml

Art.nr.: 7.25.899.20*

uvex 9963-000 dispenser 
reinigingsdoekjes

Art.nr.: 7.25.825.00
• Verpakt per 100 doekjes in een box
• de reinigingsdoekjes zijn per stuk verpakt en daardoor ideaal voor 

onderweg als uw veiligheidsbril schoongemaakt moet worden
• siliconenvrije reinigingsdoekjes
• de doekjes zijn niet antistatisch
• Te gebruiken voor alle veiligheidsbrillen

9963-001 
wandhouder

Art.nr.: 7.25.826.00*

uvex brillenreiniging

9970-002 brillenreinigingsstation - Art.nr.: 7.25.820.00
• Kunststof uvex brillenreinigingsstation voor wandmontage
• Verwisselbare kunststof pomp
• gemakkelijk in gebruik
• Wordt geleverd inclusief 2x 700 stuks siliconenvrij reinigingsdoekjes 

(9971-000), 1x reinigingsvloeistof 500 ml (9972-100) en 1x plastic 
pompje (9973-100)

• navullingen zijn los te verkrijgen
• Kleur: blauw

9973-100 pompje
Art.nr.: 7.25.835.00

9972-100 reinigings-
vloeistof 500 ml

Art.nr.: 7.25.815.00

9971-000 reinigings-
doekjes, 700 stuks

Art.nr.: 7.25.810.00
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Honeywell Perforama Nova Combi 
Safe gelaatsscherm

PC scherm - Art.nr.: 7.33.170.00
• Combinatie voor het gezicht en het hoofd
• Te gebruiken met alle veiligheidshelmen
• Opklapbaar vizier
• Transparant vizier
• lengte scherm: 18 cm
• Perforama nova Combi safe met PC scherm voorzien van 3A-coating
• Perforama nova Combi safe met CP scherm voorzien van 4A-coating

 
CP scherm

Art.nr.: 7.33.172.00

Honeywell Perforama Nova 
gelaatsscherm

Perforama Nova, PC scherm - Art.nr.: 7.33.140.00
• Opklapbaar transparant vizier, lengte scherm: 18 cm
• Aanpasbare vergrendelpositie bij het opklappen
• Perforama nova is een driedelig gelaatsscherm met transparante 

bovenkap en kin en aanpasbare hoofdband met draaiknop
• Perforama nova Combi is te gebruiken met alle veiligheidshelmen
• Perforama nova met PC scherm en Perforama nova Combi met PC 

scherm voorzien van 3A-coating
• Perforama nova met CP scherm en Perforama nova Combi met CP 

scherm voorzien van 4A-coating

Perforama nova 
Combi, PC scherm

Art.nr.: 7.33.175.00

Perforama nova, 
CP scherm

Art.nr.: 7.33.155.00

Perforama nova 
Combi, CP scherm

Art.nr.: 7.33.178.00

Honeywell Perfo Nova gelaatsscherm

Perfo Nova, PC scherm - Art.nr.: 7.33.110.00
• Comfortabel gelaatsscherm met zwarte rand
• Opklapbaar scherm
• Aanpasbare vergrendelpositie bij het opklappen
• Transparant vizier
• lengte scherm: 21 cm
• Perfo nova heeft aanpasbare hoofdband met draaiknop
• Perfo nova Combi is te gebruiken met alle veiligheidshelmen
• Perfo nova met PC scherm en de Perfo nova Combi north met  

PC scherm voorzien van 3A-coating 
• Perfo nova met CP scherm voorzien van 4A-coating

Perfo nova, 
CP scherm

Art.nr.: 7.33.125.00

Perfo nova Combi, 
PC scherm

Art.nr.: 7.33.188.00*

Honeywell Prisma gelaatsscherm

Art.nr.: 7.33.050.00
• superlicht industrieel gelaatsscherm
• geschikt als licht industrieel wegwerpscherm en voor alle klussen in en 

rondom het huis
• Verwisselbare kunststof hoofdband
• Ophanging vergrendelbaar met pen
• Zwarte polyamide kap
• lengte scherm: 18 cm
• Polycarbonaat transparant vizier
• 3A-coating
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Bollé BL20PI gelaatsscherm 

Art.nr.: 7.33.100.00
• een goed gezichtsveld
• Makkelijk op te zetten met zijn verstelbare zwarte kap en hoofdband
• draaiknopverstelling
• Zeer aanpassend
• beschermt tegen tegen middelmatige impact b
• het transparante vizier is gemaakt van polycarbonaat 

Honeywell Perfo B gelaatsscherm 

Transparant scherm - Art.nr.: 7.33.200.00
• robuust en compact
• Opklapbaar scherm
• Aanpasbare hoofdband met draaiknop
• geschikt voor middelzwaar industrieel gebruik
• Polycarbonaat vizier
• lengte scherm: 18 cm (groen is 21 cm)
• 3A-coating 

groen lastint 3.0 scherm
Art.nr.: 7.33.118.00

Bollé SPHÈRE gelaatsscherm 

Art.nr.: 7.25.469.00
• een uitzonderlijk gezichtsveld van 180°
• de sPhÈre is makkelijk op te zetten met zijn in de hoogte en de breedte 

verstelbare zwarte kap en hoofdband past zich aan alle vormen en aan 
alle toepassingen

• beschermt tegen elektrische boog bij kortsluiting
• het transparante vizier is gemaakt van polycarbonaat
• Afmeting vizier: 20,5 x 39,4 cm
• dikte vizier: 2,0 mm 
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Honeywell Perforama Nova vizier

PC vizier - Art.nr.: 7.34.140.00
• Vizier t.b.v. Perforama nova gelaatsscherm
• lengte scherm: 18 cm
• Transparant vizier
• Perforama nova met PC vizier voorzien van 3A-coating
• Perforama nova met CP vizier voorzien van 4A-coating

CP vizier
Art.nr.: 7.34.141.00*

M-Safe 8510 vizierhouder t.b.v. 
veiligheidshelm

Art.nr.: 7.78.510.00
• deze vizierhouder t.b.v. de M-safe veiligheidshelmen is, in combinatie 

met het M-safe 8550 vizier, ideaal voor vele toepassingen
• gemaakt van hdPe
• eenvoudig te bevestigen op alle M-safe veiligheidshelmen
• het M-safe 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door de vier 

vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
• Kleur: zwart

M-Safe 8500 vizierhouder

Art.nr.: 7.78.500.00
• deze vizierhouder is, in combinatie met het M-safe 8550 vizier, ideaal 

voor vele toepassingen
• gemaakt van hdPe
• Voorzien van een binnenwerk met draaiknop, daardoor zeer eenvoudig 

in te stellen naar de gewenste maat
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
• Verwisselbare, absorberende zweetband
• het M-safe 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door de vier 

vergrendelingpalletjes aan de zijkanten
• Kleur: zwart

M-Safe 8550 vizier

Art.nr.: 7.78.550.00
• dit stijlvolle, bolvormige vizier biedt goede bescherming tegen snelle 

deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten
• dit vizier is ontworpen om het gezicht van de drager te beschermen 

tegen een verscheidenheid aan risico's waartegen een bril of 
veiligheidsbril alleen niet voldoende is

• het vizier kan gecombineerd worden met de 8500 vizierhouder of met 
de 8510 vizierhouder gecombineerd met een M-safe veiligheidshelm

• Vizier is gemaakt van polycarbonaat
• Formaat: 400 mm (l) x 202 mm (h)
• dikte: 2,2 mm
• Transparant vizier
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating
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MSA V-Gard gegoten polycarbonaat 
getinte vizieren

Lastint 5.0 - Art.nr.: 7.33.762.00*
• getinte V-gard-vizieren van polycarbonaat bieden bescherming tegen 

schade door stoten en infraroodstraling (ir)
• Ontworpen voor autogeen lassen, metaal gieten, gas solderen en licht 

snijden/hard solderen
• gemaakt voor gebruik onder zware omstandigheden
• Ze zijn dik voor weerstand tegen hoge impact en grote hitte
• Afmeting: 203x432x1,8 mm 

i.c.m. kinbeschermer,  
lastint 5.0

Art.nr.: 7.33.763.00*
lastint 3.0

Art.nr.: 7.33.760.00*

i.c.m. kinbeschermer, 
lastint 3.0

Art.nr.: 7.33.761.00*

MSA V-Gard gegoten polycarbonaat 
vizieren

I.c.m. kinbeschermer, 235x432x2,5 mm - Art.nr.: 7.33.750.00
• gegoten V-gard-vizieren van polycarbonaat houden gebruikers veilig en 

comfortabel in omgevingen zoals staal-/smeltfabrieken, waar ze worden 
blootgesteld aan grote hoeveelheden hitte en/of verblindend licht

• Ze zijn ontwikkeld voor zwaar gebruik en zijn dikker dan de meeste 
vizieren die verkrijgbaar zijn

• Ze bieden niet alleen weerstand tegen impact, maar ook tegen 
vervorming door hitte

• gegoten voor superieure optische kwaliteit
• Transparant vizier 

264x432x2,5 mm
Art.nr.: 7.33.732.00*

MSA V-Gard plaatvizieren

203x432x1 mm - Art.nr.: 7.33.723.00
• Plaatvizieren van polycarbonaat bieden betrouwbare bescherming tegen 

stoten, chemische spatten en ultraviolette straling
• Vizieren zijn aangepast aan gezichtsvorm voor een betere pasvorm en 

betere weerstand tegen gevaren door stoten en spatten
• Transparant vizier
• Aangepaste versies met gaatjes verkrijgbaar t.b.v. V-gard 

kinbeschermers
• Ook verkrijgbaar met groen getint vizier, 203x432x1,5 mm 

241x432x1 mm
Art.nr.: 7.33.729.00*

203x432x1,5 mm
Art.nr.: 7.33.726.00

AF/As-coating, 
203x432x1,5 mm

Art.nr.: 7.33.771.00*

Honeywell Perfo B vizier

Art.nr.: 7.34.200.00
• Vizier t.b.v. Perfo b gelaatsscherm
• geschikt voor middelzwaar industrieel gebruik
• Polycarbonaat transparant vizier
• lengte scherm: 18 cm
• 3A-coating

catalogus2016_7.indd   459 12-04-17   09:32



GELAATSSCHERMEN - ViZieren en ViZierhOUders

460OOG- EN GELAATSBESCHERMING

MSA V-Gard Headgears 

Headgear Standaard - Art.nr.: 7.33.791.00
• Unieke 3-punts vizierlader met visuele markeringen
• 7-punts hoofdafstelling
• draaiknoppen met goede grip die niet los kunnen draaien, om vizier 

correct te positioneren
• Verwisselbare, absorberende zweetbanden van hoge kwaliteit voor 

voorhoofd
• ratchet in de nek, 1-hands bediening en bedekt met zweetband
• geschikt voor hoofdmaten 52-64 cm
• de headgear, met een duurzaam en stijlvol hdPe-frame en keuze uit 

20 vizieren, is ideaal voor vele toepassingen 

headgear voor hogere 
temperaturen

Art.nr.: 7.33.792.00*

Verwisselbare 
zweetband, à 5 stuks
Art.nr.: 7.33.793.00*

MSA V-Gard gegoten propionaat 
vizieren 

I.c.m. kinbeschermer, 203x432x2,5 mm - Art.nr.: 7.33.741.00
• V-gard-vizieren van propionaat bieden goede bescherming tegen stoten 

en spatten, vooral bij toepassingen waarbij gevaar voor chemische 
spatten bestaat

• Vizieren zijn gegoten en dikker met een hogere weerstand tegen impact 
dan vergelijkbare acetaat vizieren op de markt

• superieure optische kwaliteit voor permanent gebruik
• Transparant vizier 

203x432x2,5 mm
Art.nr.: 7.33.740.00*

235x457x2,5 mm
Art.nr.: 7.33.743.00*

MSA V-Gard standaardframes 

Standaardframe - Art.nr.: 7.33.700.00
• geschikt voor elektrische toepassingen aangezien het standaardframe 

geen metalen onderdelen bevat
• de uitvoering met beschermingsrand zorgt voor bescherming tegen 

binnendringende deeltjes en zorgt voor een nauwe afdichting tussen 
helm en frame waardoor de mogelijke indringing van verontreinigingen 
afneemt

• de uitvoering voor hogere temperaturen is ontworpen voor het 
weerstaan van temperaturen tot 177°C zonder vervormen of barsten

• sleufadapters die compatibel zijn met alle MsA helmen worden 
meegeleverd in elk framepakket 

standaardframe voor 
hogere temperaturen

Art.nr.: 7.33.703.00*

standaardframe met 
beschermingsrand

Art.nr.: 7.33.701.00*

sleufadapters t.b.v. 
standaardframe, à 4 stuks 

Art.nr.: 7.33.717.00*
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3M Peltor 5F-11 vizier

Art.nr.: 7.33.655.00
• biedt goede bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant 

als de zijkanten
• Te combineren met de g3000 en g22 veiligheidshelmen en met het 

g500-systeem
• Voorgevormd model
• helder vizier
• Polycarbonaat vizier
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating

3M Peltor V4 heldere vizieren

V4F helder PC vizier - Art.nr.: 7.33.195.00
• deze vizieren bieden effectieve spatbescherming van de voor- en zijkant
• Ze zijn ontworpen om op alle 3M veiligheidshelmen te passen
• Temperatuurbereik: -40° C tot +100°C
• dikte: 1 mm
• Met zonneklep
• het groene vizier is ideaal voor gebruik buitenshuis in omstandigheden 

met fel licht
• Antikras (As) en antidamp (AF) coating (model V4d heeft antidamp (AF) 

coating aan beide kanten)

V4h helder PC vizier 
1,2 mm dikte

Art.nr.: 7.33.195.20*
V4e groen PC vizier

Art.nr.: 7.33.194.90*
V4d helder AC vizier
Art.nr.: 7.33.194.80

MSA V-Gard kinbeschermers

Standaard kinbeschermer - Art.nr.: 7.33.716.00
• V-gard-kinbeschermers bieden extra bescherming tegen gevaar van 

impact, vlambogen en spatten aan gezicht en hals, goedgekeurd in 
combinatie met frames en vizieren

• de standaard kinbeschermer (72,6 mm hoog) is compact en lichtgewicht 
ontwerp biedt extra bescherming voor het gebied van kin en hals

• de uittrekbare kinbeschermer (97 mm hoog) heeft unieke uittrekbare 
platen die zorgen voor meer flexibiliteit bij hoofdbewegingen omhoog 
en omlaag, en van links naar rechts

Uittrekbare 
kinbeschermer

Art.nr.: 7.33.715.00*

MSA V-Gard universele frames

Universeel frame - Art.nr.: 7.33.706.00
• het universele frame is gemakkelijk en veilig op de helm te plaatsen 

dankzij de stevige platte rubberen band
• de locatie van het draaipunt houdt accessoire sleuven vrij zodat andere 

beschermingsmiddelen zoals oorkappen gebruikt kunnen worden
• schuin aflopend ontwerp maakt het frame gemakkelijk schoon te maken 
• de vervangbare bescherming tegen binnendringende deeltjes zorgt 

voor een nauwe afdichting tussen helm en frame waardoor de mogelijke 
indringing van verontreinigingen afneemt

• geschikt voor elektrische toepassingen aangezien universele frames 
geen metalen onderdelen bevatten

Universeel frame met 
beschermingsrand

Art.nr.: 7.33.705.00*

Vervangingsrubber-
band t.b.v. frames

Art.nr.: 7.33.719.00*
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3M Peltor V5 viziersysteem

5B gaasvizier polyamide - Art.nr.: 7.33.665.00
• Te combineren met de g3000 en g22 veiligheidshelmen en met het 

g500-systeem
• bieden bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als 

de zijkanten
• ideaal vizier voor de bosbouw of voor tuinwerk
• Voorgevormd model 

5C gaasvizier  
roestvrijstaal

Art.nr.: 7.33.666.00*

5j gaasvizier  
geëtst metaal

Art.nr.: 7.33.667.00*

V5 bevestigingskit 
t.b.v. g22 en g3000
Art.nr.: 7.33.649.00

3M V1A gaasvizier

Art.nr.: 7.33.189.00
• een gaasvizier voor zeer zware werkomgevingen
• Ontwikkeld voor hoge sterkte en duurzaamheid
• het gaasvizier is optimaal op de 3M veiligheidshelmen afgestemd
• het gaasvizier is gemaakt van staal met een matte afwerking
• het optimale ontwerp zorgt voor een uitstekende kracht en stabiliteit
• Voorgevormd model
• Afmeting gaas: ø 0,3 1,8x1,8 mm
• lichtreductie %: 35%
• gewicht: 75 gram
• Kleur: zwart

3M Peltor V4 gaasvizieren

V4B gaasvizier polyamide - Art.nr.: 7.33.194.60
• gaasvizieren bieden effectieve bescherming en zijn duurzaam
• Ze zijn ontworpen om op alle 3M veiligheidshelmen te passen
• het V4b vizier is niet-geleidend en gemaakt met een zwarte polyamide, 

matte afwerking en heeft een gaasmaat van 1,0 x 1,0 mm
• het V4A stalen vizier met matte afwerking is voor extreem zware 

werkomgevingen en heeft een gaasmaat van 1,8 x 1,8 mm
• het V4C roestvrij stalen vizier met matte afwerking heeft een uitstekende 

stabiliteit en heeft een gaasmaat van 1,8 x 2,5 mm 

V4A gaasvizier  
staal

Art.nr.: 7.33.194.50*

V4C gaasvizier  
roestvrij staal

Art.nr.: 7.33.194.70*

3M V2A vizier

Art.nr.: 7.33.190.00
• Vizier is gemaakt van celluloseacetaat
• dit vizier beschermt u goed tegen chemische middelen
• goede optische eigenschappen
• Voorgevormd model
• Temperatuur (maximum): -40°C tot +100°C
• dikte: 1 mm
• lichtreductie %: 10%
• gewicht: 120 gram
• Kleur: transparant
• Voorzien van een antidamp (AF) coating aan beiden zijden
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3M G500 vizierhouder

Art.nr.: 7.33.654.00
• de hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale 

instellingen voor een perfecte pasvorm
• hoofdband voor optimale functionaliteit met gehoorkappen
• de hoofdband en nekband zijn aanpasbaar door de draaiknop van het 

binnenwerk
• Plastic zweetband
• Voorhoofdbescherming met ventilatie en vizierhouder
• de geïntegreerde veiligheidsbrillen V6C, V6b en V6e zijn ook te 

gebruiken in combinatie met de g500
• Kleur: geel

3M Peltor H8 vizierhouder

Art.nr.: 6.16.463.00
• de 3M Peltor h8 hoofdset heeft een zeer sterke kap van thermoplast 

voor een perfecte schokbestendigheid bij verschillende temperaturen
• hoofdband met verstelbare ratelsluiting voor een comfortabele, strakke 

pasvorm
• Kapriem in vijf standen verstelbaar voor extra ondersteuning en comfort
• Viziers zijn gemakkelijk te verwisselen
• Kan gebruikt worden met de vizieren uit de WP-serie

3M Peltor V40 Multi Systeem

V40D vizier - Art.nr.: 7.33.198.30
• het V40 Multi systeem is speciaal ontworpen om te worden 

gecombineerd met gehoorbeschermers of een ingebouwd 
communicatiesysteem

• een praktische, handige oplossing voor het gezicht en het gehoor, waar 
geen helm nodig

• het brede scala van vizieren en gehoorbeschermers zorgt voor vele 
combinaties 

V40C vizier
Art.nr.: 7.33.198.20*

3M Peltor WP vizieren

WP96 PC vizier - Art.nr.: 6.16.464.10
• WP96 polycarbonaat vizier biedt een uitstekende bescherming tegen 

inslag (zware mechanische werkzaamheden)
• WP98 acetaat vizier biedt uitstekende bescherming tegen vloeistoffen en 

chemische spatten
• Vizieren kunnen gebruikt worden met de h4 en h8 vizierhouders
• helder vizier
• Afmeting: 230 x 370 mm 

WP98 AC vizier
Art.nr.: 6.16.464.15*
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3M Peltor G22DGU1B Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.250.00 
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• deze Combinatieset bosbouw bestaat uit een g22d veiligheidshelm, 

een Optime i gehoorkap en een V5b vizier
• de gele g22d veiligheidshelm is gemaakt van Abs met een 4-punts 

textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifi nstelling
• de gele Optime i gehoorkap (h510P3e) met helmbevestiging heeft een 

gemiddelde dempingswaarde snr 26 db(A)
• het V5b vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking

3M Peltor G500 Combinatieset 
Industrie 

Art.nr.: 7.33.650.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• de hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale 

instellingen voor een perfecte pasvorm
• hoofdband voor optimale functionaliteit met gehoorkappen
• de hoofdband en nekband zijn aanpasbaar door de draaiknop van het 

binnenwerk
• Vervangbare kunststof zweetband
• Voorhoofdbescherming met ventilatie en vizierhouder
• inclusief 5F-11 vizier. dit vizier is gemaakt van polycarbonaat en heeft 

een antikras (As) en antidamp (AF) coating
• inclusief Optime i gehoorkap (h510P3e). dit is een gele gehoorkap met 

een gemiddelde dempingswaarde snr 26 db(A) 

3M Peltor G500 Combinatieset 
Bosbouw 

G500 met 5J-1 geëtst metaal vizier - Art.nr.: 7.33.660.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• de hoofdband is verstelbaar met acht mogelijke posities en drie verticale 

instellingen 
• de hoofdband en nekband zijn aanpasbaar door de draaiknop van het 

binnenwerk
• Vervangbare kunststof zweetband
• Voorhoofdbescherming met ventilatie en vizierhouder
• inclusief vizier
• inclusief Optime i gehoorkap (h510P3e). dit is een oranje gehoorkap 

met een gemiddelde dempingswaarde snr 26 db(A) 

g500 met 
5C-1 roestvrij staal vizier

Art.nr.: 7.33.661.00
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3M Peltor G30MGU2B Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.452.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• deze Combinatieset bosbouw bestaat uit een g3000dUV 

veiligheidshelm, een Optime ii gehoorkap en een V5b vizier
• de geventileerde gele g3000dUV veiligheidshelm is gemaakt van 

Abs met een 4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock 
schuifinstelling. de helm is uitgevoerd met een Uvicator sensor

• de groene Optime ii gehoorkap met helmbevestiging heeft een 
gemiddelde dempingswaarde snr 30 db(A)

• het V5b vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking

3M Peltor G30MOR2B Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.451.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• deze Combinatieset bosbouw bestaat uit een g3000dUV 

veiligheidshelm, een Optime ii gehoorkap en een V5b vizier
• de geventileerde oranje g3000dUV veiligheidshelm is gemaakt van 

Abs met een 4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock 
schuifinstelling. de helm is uitgevoerd met een Uvicator sensor

• de groene Optime ii gehoorkap met helmbevestiging heeft een 
gemiddelde dempingswaarde snr 30 db(A)

• het V5b vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking

3M Peltor G2DOR04B Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.350.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• deze Combinatieset bosbouw bestaat uit een g2000dUV 

veiligheidshelm, een h31 gehoorkap en een V4b vizier
• de oranje g2000dUV veiligheidshelm is gemaakt van Abs met een 

4-punts textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifinstelling. 
de helm is uitgevoerd met een Uvicator sensor

• de oranje h31P3e 300 gehoorkap met helmbevestiging heeft een 
gemiddelde dempingswaarde snr 28 db(A)

• het V4b vizier is een polyamide gaasvizier met matte afwerking, zeer 
licht en niet-geleidend. het vizier heeft een gaasmaat van 1,0 x 1,0 mm

3M Peltor G22DGU1C Combinatieset 
Bosbouw

Art.nr.: 6.19.270.00
• Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
• deze Combinatieset bosbouw bestaat uit een g22d veiligheidshelm, 

een Optime i gehoorkap en een V5C vizier
• de gele g22d veiligheidshelm is gemaakt van Abs met een 4-punts 

textielen binnenwerk voorzien van een pinlock schuifinstelling
• de gele Optime i gehoorkap (h510P3e) met helmbevestiging heeft een 

gemiddelde dempingswaarde snr 26 db(A)
• het V5C vizier is een roestvrij staal gaasvizier
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Honeywell VDE Combinatieset 
Elektriciens

Art.nr.: 7.33.020.00
• Combinatie van hoofd- en gelaatsbescherming
• bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting tot 

1.000 Volt wisselstroom en 1.500 Volt gelijkstroom
• Witte A79 veiligheidshelm gemaakt van Abs en voorzien van een  

vier-punts nylon binnenwerk
• Zwarte polyamide vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm
• Polycarbonaat transparant elektriciteitsvizier met 3A-coating

MSA GV919 Premium Combinatieset 
Elektriciens

Art.nr.: 7.33.798.00*
• MsA heeft voor elektriciens helmen, vizieren en accessoires ontwikkeld 

die hen tegen vlambogen beschermen en zorgen voor isolatie wanneer 
ze in contact komen met spanningsvoerende leidingen

• Vlamboogset gs-eT-29 klasse 2 (7 kA)
• ideale set voor toepassingen die bescherming nodig hebben tegen 

vlambogen, vooral in besloten ruimtes
• Alle componenten zijn al in de verpakking
• inhoud set: V-gard 520 veiligheidshelm wit met Fas-Trac iii binnenwerk, 

verwisselbare schuimstof zweetband, V-gard frame, V-gard 
vlamboogvizier geschikt voor oorkappen, intrekbare kinbescherming

MSA GV111 Basic Combinatieset 
Elektriciens

Art.nr.: 7.33.799.00
• MsA heeft voor elektriciens helmen, vizieren en accessoires ontwikkeld 

die hen tegen vlambogen beschermen en zorgen voor isolatie wanneer 
ze in contact komen met spanningsvoerende leidingen

• ideaal voor toepassingen met beperkt risico op vlambogen
• Alle componenten zijn al in de verpakking
• inhoud set: V-gard 500 veiligheidshelm wit met Push-Key binnenwerk, 

PVC zweetband, V-gard PC transparant plaatvizier,  
plat 203x432x1,5 mm, en V-gard standaardframe

MSA GV469 Combinatieset Bosbouw

Art.nr.: 6.19.708.00
• Voor werk in de bosbouw heeft MsA een speciale kit samengesteld die 

hoofd-, gezichts- en gehoorbescherming bevat
• het ventilatiesysteem op de top van de schaal en de regengoot bieden 

een goed comfort
• de gehoorkappen en het vizier zijn gemakkelijk te bevestigen aan de 

V-gard 500 en sluiten goed aan om zo binnendringing van een tak 
tussen het vizier en de gehoorkap te voorkomen

• een oranje PVC neklap maakt deel uit van de kit
• inhoud: V-gard 500 oranje geventileerd met Fas-Trac iii binnenwerk 

en hi-viz stickers, gehoorkap left/righT Medium geel, snr 28 db(A), 
metalen gaasvizier met kinbeschermer, neklap PVC oranje,  
MsA V-gard frame MsA V-gard uittrekbaar kinbeschermer
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Honeywell Shellfo lasschild

50x108 mm - Art.nr.: 7.41.300.00
• erg licht en comfortabel lasschild voor maximale bescherming bij het 

lassen boven het hoofd
• lasschild gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
• glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
• Vaste glashouder
• lasglas 10
• hittebestendig tot 180°C
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige 

variaties van deze lashelm

100x120 mm
Art.nr.: 7.41.320.00

90x110 mm
Art.nr.: 7.41.310.00*

Honeywell Prota Shell Baby lashelm

50x108 mm, opklapbaar, lasglas 10 - Art.nr.: 7.41.150.00
• Volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop dat snel, eenvoudig en 

stevig past (optioneel een lederen kinbeschermer)
• lashelm gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
• glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
• ideaal voor puntlassen dankzij zijn vorm en gewicht
• hittebestendig tot 180°C
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige 

variaties van deze lashelm 

50x108 mm, vast, 
lasglas 10

Art.nr.: 7.41.155.00

50x108 mm, opklapbaar 
met kinlap, lasglas 10
Art.nr.: 7.41.165.00

Honeywell Prota Shell lashelm

50x108 mm, opklapbaar, lasglas 10 - Art.nr.: 7.41.180.00
• Optimale bescherming bij booglassen
• lashelm gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber
• glashouder gemaakt van vlamvertragend polyamide
• grote helm, geschikt voor gebruik op haventerreinen en in de bouw
• hittebestendig tot 180°C
• Volledig verstelbare hoofduitrusting met draaiknop voor een snelle en 

gemakkelijke verstelling en aanpassing
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige 

variaties van deze lashelm 
 

50x108 mm, opklapbaar, 
zonder glas

Art.nr.: 7.41.175.00*

50x108 mm, vast, 
lasglas 10

Art.nr.: 7.41.183.00*

90x110 mm, vast, 
lasglas 10

Art.nr.: 7.41.185.00*

Honeywell Gamador lashelm

50x108 mm - Art.nr.: 7.41.040.00
• Volwaardig ontwerp met opklapbare glashouder
• Volledig aanpasbare hoofdband met draaiknop
• lashelm gemaakt van vulkaanfiber en glashouder gemaakt van 

vlamvertragend polyamide
• Te gebruiken voor alle lastoepassingen behalve lastoepassingen boven 

het hoofd
• hittebestendig tot 180°C
• lasglas 10
• Neem contact op met afdeling verkoop voor de overige 

variaties van deze lashelm

90x110 mm
Art.nr.: 7.41.055.00*
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Honeywell Popweld Nova lasschild 

Art.nr.: 7.41.330.00
• Comfortabel handlasschild
• Perfect voor toezicht of kortstondige lasactiviteiten
• lasschild gemaakt van waterafstotend vulkaanfi ber
• Vaste glashouder met lasglas 10
• Maat glashouder: 50x108 mm 

Honeywell las- en spatruiten 

• Afhankelijk van het lasproces en stroomsterkte, ontstaat bij het lassen 
een hoeveelheid ultraviolet en infrarood straling. de enige manier om de 
ogen daartegen te beschermen is het gebruik van speciale lasruiten. er 
zijn diverse soorten ruiten beschikbaar, zoals spat- en bikruiten

• spatruiten zijn blanke ruiten die voor de lasruit geplaatst worden en 
dienen voor bescherming van de lasruit tegen inslag van lasspatten

• bikruiten zijn blanke ruiten die achter de opklapbare glashouder 
geplaatst worden en dienen voor bescherming van de ogen tijdens het 
afbikken van de laslak en het schoonmaken van de lasnaad

• Wilt u meer informatie over de mogelijkheden op het 
gebied van las en spatruiten? Neemt u dan contact op 
met afdeling Verkoop

Bollé Volt VOLTV lashelm 

Art.nr.: 7.41.390.00
• geschikt voor Mig/MAg, Tig lassen en slijpen
• de Volt is het ideale compromis tussen veiligheid, bescherming en 

comfort
• Automatisch donkerkleurend fi lter en vijf comfortabele standen 

hoofdband
• Wordt geleverd met b6V variabele tinten 4/9-13, traploos verstelbare 

hoofdband, beschermruit binnen en buitenzijde en instructies
• instelling van gevoeligheid
• Twee onafhankelijke detectiereceptoren
• instelbare omschakeltijd
• Vergrootglas dioptrie beschikbaar
• reactietijd: 0,10 ms 
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3M Speedglas 10V lashelm

Art.nr.: 7.42.201.00*
• een instapmodel lashelm met een automatisch donkerkleurend lasfilter 

met donkerkleuren 10-11-12 en twee gevoeligheidsinstellingen voor een 
optimale boogdetectie

• lashelm met hoofdband en lasfilter 10V
• Variabele donkere tint 10-12 (10V)
• licht, slechts 390 gram (inclusief automatisch donkerkleurend lasfilter)
• Kan worden gedragen met veiligheidsbrillen en/of wegwerpbare 

ademhalingsbescherming
• schakeltijd (licht-donker) 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
• lasmethodes: Mig/MAg
• Zichtveld lasfilter/vizier: 44x93 mm
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de 

bijbehorende accessoires en onderdelen

3M Speedglas 100V lashelm

Art.nr.: 7.42.181.00*
• speedglas lashelm 100, met lasfilter 100V
• Variabel getint, automatisch donkerkleurend lasfilter
• Variabele donkere tint 8-12 (100-V)
• Meest aanbevolen voor MMA, Mig/MAg en Tig-lassen (>20 A) en 

slijpen
• Kan worden vergrendeld in de lichte tint, bijvoorbeeld tijdens slijpen
• Vertragingsfunctie om openingstijd van donker naar licht in te stellen
• drie gevoeligheidsniveaus
• hoofdsteun met soepele vergrendeling voor precieze bevestiging
• schakeltijd (licht-donker): 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
• lasmethodes: meeste vormen van Mbbe, Mig/MAg en hoge amp Tig 

lassen
• Zichtveld lasfilter/vizier: 44x93 mm
• Kleur: zwart
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de 

bijbehorende accessoires en onderdelen

3M Speedglas 100V Graphics 
lashelmen

100V Blaze - Art.nr.: 7.42.202.00*
• de speedglas lashelm 100 met variabel getint, automatisch 

donkerkleurend lasfilter met variabele donkere tint 8-12 (100-V)
• ideaal voor MMA, Mig/MAg en Tig-lassen (>20 A) en slijpen
• Vertragingsfunctie om openingstijd van donker naar licht in te stellen en 

drie gevoeligheidsniveaus
• hoofdsteun met soepele vergrendeling voor precieze bevestiging
• schakeltijd (licht-donker): 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
• Zichtveld lasfilter/vizier: 44x93 mm
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de bijbehorende 

accessoires, onderdelen en overige Graphics uitvoeringen

100V steel eyes
Art.nr.: 7.42.203.00*

100V Xterminator
Art.nr.: 7.42.204.00*

100V ice hot
Art.nr.: 7.42.205.00*

3M Speedglas 9100V lashelm

Art.nr.: 7.42.001.50*
• speedglas laskap 9100 zonder vensters aan de zijkant, inclusief lasfilter 

9100V met variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13
• Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3 

voor slijpwerk
• Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
• gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld 

Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen
• ergonomisch ontworpen hoofdbevestiging die ervoor zorgt dat de 

kwetsbare zones van het hoofd tegen druk worden beschermd. biedt 
meerdere combinaties van instellingen zodat de helm kan worden 
afgestemd op persoonlijke voorkeuren en gewenst comfortniveau

• Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de verluchtingsgaten aan de 
zijkant. Vermindert de kans op een beslagen lasfilter

• schakeltijd (licht-donker): 0.1 ms @ 73°F (23°C), 40-1300 ms
• Zichtveld lasfilter/vizier: 45x93 mm
• Kleur: zwart
• Neem contact op met afdeling Verkoop voor de 

bijbehorende accessoires en onderdelen
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Work hard, 
be proud and safe.
We cover your back. 

Protection. Day in, Day out.
Adflo Powered Air.

www.3MSafety.be/speedglas
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