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Artelli is het merk in persoonlijke beschermingsmiddelen dat eersteklas
kwaliteit combineert met een optimaal draagcomfort en dit tegen een
scherpe prijs.
Het credo waar we voor staan is gebaseerd op 3 sterke peilers:
KWALITEIT
al onze artikelen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen CE gecertifieerd zijn
en een hoge duurzaamheid hebben
COMFORT
gemakkelijk te dragen, gemakkelijk te manipuleren, etc.
En dit in alle omstandigheden, voor elke toepassing en beroep
BESTE PRIJS
een onklopbare prijs/kwaliteit verhouding op basis van de 20/80 Pareto regel
zorgt voor een optimaal rendement
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Artelli zijn assortiment is zo opgebouwd dat het de eindgebruiker een optimale
persoonlijke beveiliging garandeert van kop tot teen:
HANDSCHOENEN: voor elke werkomgeving de meest technische oplossing
VEILIGHEIDSSCHOENEN: van basis modellen tot meer trendy modellen
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WERKKLEDIJ: van basis functioneel tot en met de fashion look
PBM’S: een ruime keuze aan brillen, oorkappen en stofmaskers

Artelli, één van de veiligste manieren om geld te verdienen!
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Artelli werkhandschoenen
Artelli biedt een ruime waaier aan kwalitatieve en duurzame handschoenen voor
diverse toepassingen.
U kunt u geen job bedenken waar onze handen niet nodig zijn.
We hebben ze nodig om te werken, te eten, te voelen, te dragen en ga zo maar voort.
We kunnen ze dan ook niet genoeg beschermen tegen allerlei risico’s in welke
werksituatie u ook bent.
De portfolio werd zo samengesteld dat er voor alle toepassingen een gepaste
handschoen ter beschikking is.
Een optimale bescherming van onze handen is dus absoluut noodzakelijk. Daarom
is het belangrijk de juiste handschoen te kiezen die een optimale bescherming
combineert met het nodige comfort.
Met ons uitgebreide assortiment zit u altijd goed!
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Hoe de meest geschikte handschoen kiezen?
BEPAAL HET BELANGRIJKSTE RISICO
Bescherming tegen mechanische risico’s = handschoenen leder of synthetisch.
Hierbij zijn synthetische handschoenen vaak vingergevoeliger en zijn deze niet afhankelijk van de
beschikbaarheid van natuurlijke materialen.
Productbescherming of vuile omstandigheden = éénmalig gebruik of vloeistofdicht
Bescherming tegen chemicaliën = Chemisch bestendige handschoenen
Bescherming tegen warmte of koude = hitte- of koudebestendige handschoenen
Kies de grondstof van de handschoen of van de coating

Norm

Pictogram

EN374

EN374:2003

ABC

Pictogram

EN420

EN388

EN 388

Omschrijving

EN407

EN407:2004

Manipulatie gevoeligheid (dexterity)
Maatvoering
Markering
Onschadelijkheid van gebruikte grondstoffen
(Chroom/PH/Azo etc)

Handschoen tegen
mechanische gevaren.

A: schuurweerstand 1-4
Aantal cycli waaraan palm van handschoen
weerstaat
1 ≥ 100 cycli / 2 ≥ 500 cycli
3 ≥ 2.000 cycli / 4 ≥ 8.000 cycli
B: snijweerstand 1-5
Index op basis van aantal cycli nodig om door
materiaal te snijden
1 ≥1,2 / 2 ≥2,5 / 3 ≥ 5 / 4 ≥10 / 5 ≥20
C: scheurweerstand 1-4
Kracht in Newton die nodig is om staal uit palm te
laten scheuren
1 ≥ 10 / 2 ≥ 25 / 3 ≥ 50 / 4 ≥ 75
D: prikweerstand 1-4
Kracht in Newton die nodig is om palm van
handschoen te doorprikken
1 ≥ 20 / 2 ≥ 60 / 3 ≥ 100 / 4 ≥ 150

Handschoen tegen
thermische gevaren,
bescherming tegen hitte
en/of vuur.

ABCDEF

EN12477

EN12477
TYPE A of TYPE B
EN407
EN388

ABCD

EN374
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Lashandschoenen:
komen in 2 Types.

Vloeistofdichte
handschoenen en
handschoenen met
een lage chemische
bescherming.

EN511

EN511:2006

Dit type vloeistofdichte handschoenen moet, voor
tenminste 3 stoffen uit onderstaande lijst, een
permeatieweerstand tijd behalen van minimaal 30
minuten.

Type A of Type B:
A: voor zware laswerkzaamheden met
geringe vingergevoeligheid
B: voor lichte laswerkzaamheden met
grote vingergevoeligheid

Deze handschoenen hebben de penetratietesten
uit de EN374-2 doorstaan.
Specifieke chemicaliën bestendigheid moet apart
worden aangetoond.

A

Methanol

B

Aceton

C

Acetonitril

D

Methyleenchloride

E

Zwavelkoolstof

F

Tolueen

G

Diethylamine

H

Tetrahydrofuraan

I

Ethylacetaat

J

n-Heptaan

K

Natriumhydroxide 40%

L

Zwavelzuur 96%

Beschermende
handschoenen tegen koude.

A: weerstand geleidingskoude (1-4)
B: weerstand contactkoude (1-4)
C: waterdoorlaatbaarheid (1 of niets)

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau: AQL < 1,5 =
Prestatieniveau 2

ABC

EN374

EN374-1/94

Handschoenen tegen
micro-organismen
(geen virussen).

EN421

EN421:2010

Alleen besmetting door
radioactieve deeltjes.

KIES OF HET GAAT OM LICHTE , MEDIUM OF ZWARE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

A: brandgedrag (1-4)
B: contacthitte (1-4)
1 ≥ 100 °C 15 sec. / 2 ≥ 250 °C 15 sec.
3 ≥ 350 °C 15 sec. / 4 ≥ 500 °C 15 sec.
C: convectieve hitte (1-4)
D: stralingshitte (1-4)
E: kleine spatten gesmolten metaal (1-4)
F: grote hoeveelheden gesmolten metaal (1-4)

ABCDEF

EN374:2003

Permeatiebestendige
chemicaliën handschoenen.
Geeft de kenletters
weer van 3 stoffen uit de
lijst van A tot L met een
permeatieweerstand van
minimaal 30 minuten.

Prestatieniveau

Algemene eisen
Pictogram verplichting
handleiding te lezen.

ABCD

Prestatieniveau

Permeatie index
0 = < 10 min
1 = > 10 min
2 = > 30 min
3 = > 60 min
4 = > 120 min
5 = > 240 min
6 = > 480 min

PICTOGRAMMEN
De inzetgebieden van handschoenen worden aangegeven met behulp van pictogrammen en de daarbij
behorende prestatieniveaus. De behaalde prestatieniveaus worden geïndexeerd met cijfers oplopend
weergegeven. Hoe hoger het cijfer, des te beter de prestatie.

Norm

Omschrijving

Lichte arbeid

Lichte toepassingen binnen deze soort grondstof

Medium arbeid

Medium toepassingen binnen deze soort grondstof

Zware arbeid

Zware toepassingen binnen deze soort grondstof

MAATTABEL
MAAT

A / mm

B / mm
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152

160

7

178

171

8

203

182

9

229

192

10

254

204

11

279

215

A

B
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Artelli synthetische handschoenen
Synthetische handschoenen bestaan meestal uit een drager of een liner uit nylon, polyester, katoen of een andere vezel, met
daarboven een volledige of gedeeltelijke coating uit natuurrubber, nitril, Pu of PVC. Deze worden gebruikt in alle werkomstandigheden,
met uitzondering van deze waar contact met chemicaliën kan optreden. Ze hebben bovendien ook mechanische eigenschappen.

PRO-FIT NITRIL FOAM 1017933[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

nitril

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)
11(005)

verpakkingsindustrie,
transport- en
distributiesector, montage,
assemblage, automobiel

• Vingergevoelige handschoen met een zwarte “foam”
nitrilcoating op een donker grijze nylon drager
• Fabricatie volgens het HCT principe:
HYBRIDE COATING TECHNOLOGY
• Uitstekende schuurweerstand en een perfecte pasvorm
• Goede natte en olieachtige grip
		
• Ademend
		
• Geschikt voor alle handelingen waar een hoge
			 vingergevoeligheid vereist is

EN 388

4132

12

144

PRO-FIT NITRIL 1010079[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

nitril

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)
11(005)

industrie, metaalnijverheid,
verpakkingsindustrie,
transport- en
distributiesector, montage,
assemblage, contractors en
installatiebedrijven

• Volledige naadloze handschoen uit nylon met 		
nitrilcoating op de palm
• Zeer hoog draagcomfort door het ademend 		
vermogen
• Goede natte en olieachtige grip
• Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm
en optimale vingergevoeligheid

EN 388

3132

12

8

144
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PRO-FIT PU GREY 1022149 [xxx]

PRO-FIT LATEX 1010083[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

polyurethaan

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)
11(005)

verpakkingsindustrie,
transport- en
distributiesector, montage,
assemblage, elektronica,
inspectie, contractors en
installatiebedrijven

latex

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)
11(005)

Lichte industrie,
bouwnijverheid,
groenvoorziening en
milieudiensten

• Groene, latex gecoate naadloze handschoen met
polyester/katoen drager en unieke groefstructuur voor
superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
• Deze handschoen is speciaal ontworpen voor een hele
reeks toepassingen waarbij producten gemanipuleerd
en gedragen moeten worden
• De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge
schuur- en snijweerstand
		 • Geschikt voor het manipuleren van bakstenen,
			 dakpannen en alle handelingen waar zware
			 arbeid verricht wordt

• Volledige naadloze handschoen uit nylon met 		
polyurethaancoating op de palm
• Zeer hoog draagcomfort door het ademend
vermogen
• Goede droge grip
• Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm
en optimale vingergevoeligheid

EN 388:2003

EN 388

4131

3141

144
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PRO-FIT PU WHITE 1022116[xxx]

120

PRO-STONE LATEX 1010082[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

polyurethaan

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)
11(005)

verpakkingsindustrie,
transport- en distributiesector,
montage, assemblage,
elektronica, inspectie,
stukadoors, schilders

• Volledige naadloze handschoen uit nylon met 		
polyurethaancoating op de palm
• Zeer hoog draagcomfort door het ademend
vermogen
• Goede droge grip
		 • Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm
			 en optimale vingergevoeligheid

12

10

12

MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

Latex

10 (001)

algemene industriële
toepassingen, bouwnijverheid,
contractors, stratenmakers en
in de glasindustrie

• Handschoen in katoenbreiwerk met
opgeruwde groene latex coating op de
palm en de vingertoppen
• Tricot boord
• Zeer goede schuur- en snijbestendigheid,
uitstekende grip. Vingertop-, slagader- en 		
kneukelbescherming

EN 388:2003

EN 388

4131

4243

144

12

120
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PRO-GRIP NITRIL LIGHT 1022152[xxx]

PRO-GRIP NITRIL II 1022158[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

nitril

8(001)
9(002)
10(003)

lichte industrie,
bouwnijverheid, constructie,
montage, staalnijverheid,
elektriciteit en
installatiebedrijven

nitril

9(001)
10(002)

algemene industriële
toepassingen, Bouwnijverheid,
montage, contractors en
installatiebedrijven

• Drager: katoen
• Een gripvaste handschoen met nitrilcoating en
veiligheidskap die goede bescherming biedt aan de
voorarm en de polsen
• Deze coating stoot olie, vet en stof af
• De open katoenen rug van de handschoen zorgt voor
extra ventilatie en zorgt voor een hoger draagcomfort
• Geschikt voor alle handelingen bij zware 		
werkzaamheden waar een goede grip vereist is en
waarbij blootstelling aan chemicaliën uitgesloten is
• Ideaal ook voor goede bescherming (doch geen
absolute) tegen risico op letsel bij snijden,
schuren en prikken.

• Drager: katoen
• Nitril gecoate handschoen met een tricot manchet
die goed aan de pols aansluit
• Deze handschoen is uitermate soepel om te dragen
en biedt zowel een fijne vingergevoeligheid als een
goede grip
• Deze handschoen biedt een uitstekende 		
schuurweerstand, is oliebestendig en ook meer
			 bestand tegen vochtige omstandigheden
		 • Geschikt voor alle handelingen waar een
			 medium arbeid vereist is
EN 388:2003

EN 388:2003

4111

4221

144
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PRO-GRIP NITRIL I 1022153[xxx]

PRO-TROPIC SYNTHETIC 1022161[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

nitril

9(001)
10(002)

algemene industriële
toepassingen, bouwnijverheid,
constructie, staalnijverheid,
elektriciteit en
installatiebedrijven

gemengde
vezels

8(002)
9(003)
10(004)
11(005)

verpakkingsindustrie,
transport- en distributiesector,
montage, assemblage
automobiel

• Drager: katoen
• Een gripvaste handschoen met nitrilcoating en
veiligheidskap die goede bescherming biedt aan de 		
voorarm en de polsen
• Deze coating stoot olie, vet en stof af
• De open katoenen rug van de handschoen zorgt voor
			 extra ventilatie en zorgt voor een hoger draagcomfort
		 • Geschikt voor alle handelingen bij zware 			
			 werkzaamheden waar een goede grip vereist is en 		
			 waarbij blootstelling aan chemicaliën uitgesloten is
		 • Ideaal ook voor goede bescherming (doch geen 		
			 absolute) tegen risico op letsel bij snijden,
			 schuren en prikken

12

12

144

12

• Alternatief voor lederen variant
• Handschoen in grijs non-woven materiaal
(S = synthetisch) met zwarte katoenen rug,
geschikt voor montage werkzaamheden en 		
manipulatie van kleine onderdelen en stukken
• Biedt beperkte bescherming tegen hitte, olie
en scherpe randen
• Kunststof kopie van de populaire geitenlederen
Tropic handschoen

EN 388:2003

EN 388:2003

4221

2131

144

10

200
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Artelli
snij- en prikbestendige
handschoenen

PRO-FIT CUT PU GREY 1010091[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

polyethureaan

6(001)
7(002)
8(003)
9(004)
10(005)
11(006)

verpakkingsindustrie, montage,
transport- en distributiesector,
automobielindustrie,
glas- en papierindustrie

Perfecte 			
vingergevoeligheid

• Volledig naadloos gebreide handschoen met een
grijze soepele PU-coating op een HPPE drager
• De specifieke samenstelling van de polyurethaan
coating zorgt voor een stevige grip op droge of licht
geoliede voorwerpen
• De rug van de handschoen is niet gecoat, wat zorgt
voor een extra draagcomfort en uitstekende ventilatie
		
• Ideaal bij werkomstandigheden waar een
			 goede grip en een zekere snij-, scheur- of
			 prikweerstand vereist zijn

EN 388

4342

12

144

PRO-FIT CUT NITRIL 1010093[xxx]

Grijze
DYNEEMA drager

Goede natte en olieachtige grip
Olie- en vochtwerend
Prestatieniveau		
4-3-4-4

Optimale productiviteit door de grote bewegelijkheid
en de sublieme snijweerstand van deze handschoen

MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

nitril

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)
11(005)

werkzaamheden met kleine onderdelen, algemene
assemblage, machinale netwerking, microtechniek,
fijne en scherpe onderdelen, auto-assemblage,
tuinbouw, werken met metalen platen en
metaalkabels

• Volledig naadloos gebreide handschoen met een
zwarte soepele nitril-coating op een HPPE drager
• De rug van de handschoen is niet gecoat, wat zorgt
voor een extra draagcomfort en uitstekende ventilatie
• Deze unieke handschoen is de perfecte combinatie
van snijweerstand, beweeglijkheid, vingergevoeligheid
en duurzaamheid
• De HPPE liner met nitril palmcoating zorgt voor
een verhoogde snijweerstand en een opmerkelijke
beweeglijkheid
				 • Goede natte en olieachtige grip
				 • Ideaal bij werkomstandigheden waar een goede
					 grip en een zekere snij-, scheur- of
					prikweerstand vereist zijn
EN 388

Uitstekende ventilatie

4344

12

14

144
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Artelli
vloeistofdichte en chemisch bestendige handschoenen

PRO-CLEAN INDUSTRY LATEX 1010103[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

nitril

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)

automobiel- en
carrosseriebouw,
groenvoorziening,
schoonmaaksector en
huishoudelijk onderhoud

• Profiel: ruit
• Deze handschoen in gele natuurlatex
(middelzware uitvoering) en staat borg voor een
uitstekende gevoeligheid en een grote treksterkte
		
• Het gevlokte katoen aan de binnenzijde
			 zorgt voor een zacht en comfortabel
			 gevoel en irriteert niet
		
• Speciaal behandeld om het risico op
			 allergische reacties en huidinfecties
			 tegen te gaan

Als men spreekt over vloeistofdichte handschoenen dan dienen deze waterdicht te zijn en kunnen ze afhankelijk
van het type, tevens een bescherming bieden tegen bepaalde chemicaliën. Chemische risico’s vormen zeker en
vast een ernstige bedreiging tijdens bepaalde werkzaamheden en dient men hiervoor steeds chemisch bestendige
handschoenen te dragen. Het is van zeer groot belang steeds een bijhorende permeatietabel te gebruiken om de
geschiktheid van toepassing na te gaan.

EN 388
0321

Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Deze eigenschappen kunnen van nut zijn bij een eerste selectie van de
juiste handschoenen.

1021

Voordat chemisch bestendige handschoenen worden ingezet, dient u eerst de daadwerkelijke permeatie gegevens
te controleren. Bij de keuze van de handschoenen moet rekening gehouden worden met de grondstof waaruit ze
vervaardigd zijn. Die bepaalt immers tegen welke chemische producten de handschoen bescherming biedt.
PVC: Polyvinylchloride
Voordelen: hoge schuurweerstand, goed bestand tegen olie en vetten, gemiddelde bestendigheid tegen zuren, basen
en waterige oplossingen.
Nadelen: biedt geen bescherming tegen ketonen en een groot aantal oplosmiddelen. Koude in combinatie
met minerale oplossingen doet het materiaal verstijven en mogelijk breken. Veel PVC handschoenen zijn niet
vloeistofdicht.
Natuurrubber: Latex
Voordelen: goede schuur- en snij weerstand, flexibel en geschikt voor waterige oplossingen.
Nadelen: ongeschikt voor sommige zuren en minerale oplosmiddelen.
Neopreen
Voordelen: voldoende schuurweerstand, uitstekende bestendigheid tegen zuren en sterke alkalische vloeistoffen.
Goede bestendigheid tegen alifatische oplossingen en waterige oplossingen.
Nadelen: beperkte snij- en prikbestendigheid. Niet geschikt voor aromatische en gechloreerde minerale oplossingen.
Nitrilrubber: Acrylonitril butadieen of NBR
Voordelen: goede allround mechanische sterkte, schuur- en prikvastheid. Verkrijgbaar in twee niveaus van
bestendigheid tegen oplosmiddelen, afhankelijk van het acrylonitril gehalte. Nitrilrubber is uitstekend bestand tegen
oliën en vetten, meer bepaald tegen dierlijke vetten.
Nadelen: wordt snel aangetast tegen minerale oplossingen.

EN 374-1/94

PRO-CHEM LATEX 1010111[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

latex /
neopreen

8(001)
9(002)
10(003)

Lichte chemische industrie,
horeca, dienstensector,
laboratoria en landbouw

• Profiel: geruwd / voering: katoen
• Deze handschoen bestaat uit een mix van neopreen
en latex (bi-color) voor een betrouwbare bescherming tegen een brede waaier van chemicaliën
• De honingraatstructuur op de palm biedt de 		
gebruiker een uitstekende greep op droge en natte
voorwerpen
• Het gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor
een zacht en comfortabel gevoel en irriteert niet
		
• Speciaal behandeld om het risico op 		
			 allergische reacties en huidinfecties
			 tegen te gaan

EN 388

EN 374-1/94

1011

12

16

144

12

144
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PRO-CHEM NITRIL 1010106[xxx]

PRO-COLD LATEX 1010108[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

nitril

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)
11(005)

(Petro-)chemische industrie,
automobiel- en carrosseriebouw,
metaalconstructies, Landbouw,
grafische industrie, laboratoria

latex

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)

Lichte chemische industrie,
horeca, voedingsector,
laboratoria, landbouw,
schoonmaaksector en
huishoudelijk onderhoud

• Profiel: geruwd / voering: katoen
• Lengte: 33 cm
• Een zeer comfortabele handschoen met een
voering in 100% katoen
• Deze handschoen biedt bescherming tegen
diverse chemicaliën en is perfect vloeistofdicht
• De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm
			 en draagcomfort maar heeft gelijktijdig een
			 goede snij- en schuurweerstand
		
• Deze handschoen biedt de gebruiker een
			 uitstekende greep op droge en natte 		
			voorwerpen

• Profiel: ruit / voering: gevlokt - dikte: 0,4 mm
• Lengte: 33 cm
• Deze handschoen in groene nirtil staat borg
voor een uitstekende gevoeligheid en een
doeltreffende schuur- en prikweerstand
• De handschoen is ontworpen om optimale
resultaten te leveren in natte of droge
werkomstandigheden en biedt een goede
chemische weerstand o.a tegen
				
petroleumderivaten, solventen en vetten
				

EN 388

EN 374-1

EN 388

0321

EN 374

0120
4002

AJK

2131

144

12

AKL

144

12

PRO-FORTEX PVC 27cm 1022168[xxx] - 35cm 1022235[xxx] - 45cm 1022170[xxx]

PRO-CHEM NEOPRENE 1010107[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

latex / neopreen

7(001)
8(002)
9(003)
10(004)
11(005)

(Petro-)chemische industrie,
automobiel- en carrosseriebouw,
landbouw, schoonmaaksector en
onderhoud

pvc

EN 388

MATEN

GESCHIKT VOOR
(Petro-)chemische industrie,
raffinaderijen, aardolie en
petroleum

• Gladde afwerking
• Deze handschoen in zwarte pvc met katoenen voering zorgt voor
een goede zweetabsorptie
• Deze handschoenen bieden een uitstekende resistentie tegen zuren,
bijtende stoffen en oplosmiddelen
• De handschoen is tevens ontworpen om optimale resultaten te 		
			 leveren in natte of droge werkomstandigheden en 		
			 biedt een goede chemische weerstand tegen o.a.
			 petroleumderivaten en vetten
		
• Deze handschoenen bestaan in verschillende lengtes
			 waardoor u zelf kan kiezen welke u de beste
			bescherming biedt

		
• Profiel: ruit / voering: gevlokt - dikte: 0,72 mm
		
• Lengte: 33 cm
		
• Deze handschoen bestaat uit een extra zware zwarte
			 neopreen met 100% katoenen voering
		
• Biedt middelzware bescherming tegen brede waaier
			 van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot
			aantal solventen
		
• Het diamant- profiel op de palm biedt de gebruiker
			 een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
				 • De 100% gevlokte katoen aan de binnenzijde
					 zorgt voor een zacht, comfortabel gevoel en
					 voor een perfecte absorptie van 		
					transpiratievocht

27 cm

EN 374-1

EN 388

EN 374

EN 374

0120

0321
AKL

3111

12

18

EN 374

144

35 cm

45 cm

4121

AKL

12

120
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Artelli
Artelli lederen
lederen handschoenen
handschoenen
Leder is een duurzame en natuurlijk ademende grondstof die een uitstekende bescherming biedt tegen mechanische invloeden als
snijden, schuren en steken. Het is een duurzaam en natuurlijk ademde grondstof, waardoor de warmte-opbouw wordt tegengegaan en de
handen koeler blijven. Daarnaast neemt leder transpiratievocht op, maar geeft dit nadien ook weer af, waardoor de handschoenen droger
aanvoelen.
Deze handschoenen worden meestal gebruikt bij mechanische risico’s en bij gebruik van relatief droge voorwerpen. Meestal wordt daarbij
gebruik gemaakt van rund- of varkensleder. Het sterke rundleder wordt eerder gebruikt voor iet wat zwaardere toepassingen en het
varkensleder voor medium toepassingen.Als het op vingergevoeligheid aankomt zijn geiten- en schapenleder weer een betere oplossing.

PRO-NEPTUNE LEATHER 1010074[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

varkensnerfleder

10 (001)

transport- en distributiesector,
bouwnijverheid, industrie en
groenvoorziening

PRO-GOLIATH LEATHER 1010066(xxx)
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

rundsnerfleder

9 (003)
10 (001)
11 (002)

transporten distributiesector,
bouwnijverheid,
slijpwerkzaamheden

• Uitermate comfortabele handschoen in 		
varkensnerfleder van hoogwaardige topkwaliteit
• Versterking aan pols en knokels
• Uitstekend draagcomfort dankzij de 			
ergonomisch voorgevormde vingers
• De rug bestaat uit katoenen beschermkap van
7cm en biedt extra beveiliging aan de polsen en
onderarm

• Handschoen in rundsnerfleder van 			
uitstekende en hoogwaardige kwaliteit
• Versterking aan pols en knokels
• De met rubber geïmpregneerde katoenen 		
veiligheidskap van 7 cm biedt extra beveiliging
aan de pols en onderarm

EN 388

3123
EN 388:2003

120

12

2131
3143

120

12

PRO-DRIVER BUFFALO LEATHER 1022391[xxx]

PRO-ARES LEATHER 1010069[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

rundsnerfleder

10 (001)

fijne industriële mechanische
werkzaamheden, lichte
montage, transport- en
distributiesector, verpakking
en logistiek

• Driver handschoen van superkwaliteit 		
rundsnerfleder, zonder binnenvoering
• De elastiek op de rug zorgt voor een goede 		
pasvorm

MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

rundsnerfleder

9 (001)
10 (002)
11 (003)

Industrie, mechaniek,
montagewerk, transporten distributiesector,
automobielsector

• Handschoen in stevig buffelnerfleder van 		
hoogwaardige kwaliteit
• Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm,
versterkte naden aan de vingers en hoge 		
gevoeligheid

EN 388:2003

Cat 1
minimal risk

2121

12

20

120

10

100
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Artelli
isolerende handschoenen
Artelli winterlederenen
handschoenen
PRO-THOR LEATHER 1010114[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

rundsnerfleder

10 (001)

fijne industriële mechanische
werkzaamheden, lichte
montage, transport- en
distributiesector, verpakking
en logistiek

• Uitermate lekkere warme en waterafstotende 		
handschoen in superieur rundsnerfleder van 		
hoogwaardige kwaliteit
• Voorzien van een goede isolerende katoenen 		
binnenvoering
• Deze handschoenen zitten super comfortabel 		
dankzij de ergonomische vormgeving

EN 388

EN 511

2122

14X

12

120

PRO-HUSKY LEATHER 1022172[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

rundssplitleder

10 (001)

Koelruimten, transport
en logistiek, chauffeurs,
buitenwerk bij industrie en
groenvoorziening

• Handschoen in grijs rundsplitleder met
Thinsulate isolerende binnenvoering
• Met rubber verstevigde veiligheidskap van 7 cm

EN 388

EN 511

4124

22X

12

22

60
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PRO-FIT LATEX WINTER 1010084[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

polyurethaan

9(001)
10(002)
11(003)

Lichte industrie,
bouwnijverheid,
groenvoorziening en
milieudiensten

• Fel gele, latex gecoate naadloze handschoen 		
met warme polyester/katoenen voering en unieke
groefstructuur voor superieure grip in zowel droge,
natte en zeer koude werkomstandigheden
• Deze handschoen is speciaal ontworpen voor een hele
reeks toepassingen waarbij producten gemanipuleerd
en gedragen moeten worden
• De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge
			 schuur- en snijweerstand
		• Geschikt voor het manipuleren van bakstenen,
			 dakpannen en alle handelingen waar zware
			 arbeid verricht wordt
EN 388

EN 511

1331

X2X

60

12

PRO-WINTER PVC 1010110[xxx]
MATERIAAL

MATEN

GESCHIKT VOOR

pvc

9(001)
10(002)

Koel- en vrieshuizen,
voedingsindustrie en
visnijverheid, (petro-)chemische
industrie, bouw, wegen- en
waterbouw

• Naadloze vloeistofdichte PVC handschoen met
winter liner voor thermische bescherming tot -20°C
• Deze handschoen biedt bescherming tegen diverse 		
schadelijke chemische producten en is
perfect vloeistofdicht

EN 388:2003

EN 374:2003

EN 511:2006

0120
4131

JKL

12

24

121

60
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Artelli werkschoenen
Onze voeten zijn het draagvlak van ons lichaam. Ze zijn zeer kwetsbaar, alsook
onmisbaar bij alles wat we doen. Met onze veiligheidschoenen willen we voor u een
veilige en comfortabele werksituatie creëren.
De eisen op het gebied van voetbescherming zijn de laatste jaren opmerkelijk
verscherpt. Het assortiment van Artelli® beantwoordt aan deze eisen en aan de
specifieke behoeften van de gebruiker. Of u nu in de industrie, bouw of logistiek werkt,
ons assortiment laat u toe de gepaste keuze te maken voor elke werksituatie.
De veiligheidsschoenen in ons aanbod combineren een optimale veiligheid met een
maximaal comfort. Dankzij de nieuwste technologieën voldoen ze aan de strengste
Europese normen en bieden ze bescherming in uiteenlopende werkomstandigheden.

Alle schoenen voor professioneel gebruik zijn CE-gekeurd volgens de toepassing van de geldende
Europese normen.
EN-IO 20345: Veiligheidsschoenen (safety)
S3 veiligheidschoenen bezitten volgende eigenschappen:
gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak / waterpenetratieweerstand en
waterabsorptie / perforatiebestendige tussenzool / geprofileerde loopzool
S1P veiligheidschoenen bezitten volgende eigenschappen:
S: gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak
P: penetratiebestendige tussenzool
HOE DE MEEST GESCHIKTE WERKSCHOEN KIEZEN?
Om werkzaamheden aan te vatten, heeft u een betrouwbare en duurzame uitrusting nodig. En dat
begint al bij uw schoenen.
De juiste werkschoenen kiezen, is van cruciaal belang om een veilige werksituatie te creëren.
Artelli® produceert verschillende types van werkschoenen, die telkens comfort en veiligheid
combineren. Onze veiligheidsschoenen vindt u in verschillende prijscategorieën, waardoor u kan
kiezen voor de werkschoen die precies past bij uw werkomgeving.

27

Artelli werkschoenen

UITLEG PICTOGRAMMEN

Alle werkschoenen van Artelli® zijn uitgerust met een
ademende en voorgevormde inlegzool.
Het resultaat: meer ventilatie en meer comfort.
Deze innovatieve technologieën garanderen duurzaamheid
en flexibiliteit op de werkvloer.

Protector: hogere
bescherming aan de hiel
Hogere slijtvastheid
aan de hiel

Stalen punten en zolen

Hittebestendig

Waterafstotend

Extra licht

Waterafstotend
Het prestatieniveau van het leder wordt aangeduid door middel
van dit icoon. Hoe meer sterretjes, hoe hoger de kwaliteit.

Topkwaliteit nubuck leder

Extra bescherming aan tip

HOGE SCHOEN PRO SPORT ELITE S3 SRC HRO 1025082(xxx)
Sportieve hoge veiligheidsschoen, type outdoor, zeer comfortabel.
Schacht in bruin waterafstotend volnerfleder in geoliede nubuck
van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit.
Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met open
structuur voor een optimale verluchting.
Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

•	DRY IN - 3D voering
•	Enkelbescherming in TPU
•	Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
•	Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
•	Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
•	Extra versteviging vooraan aan de neus
•	Schokabsorberende inlegzool

Antistatische en
zelfreinigende zool

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

nubuck

PU/nitril

staal

staal

anatomisch
voorgevormd

EN-150
20345:2011

1 paar

38-47 (003-012)

zware industrie, zware bouwnijverheid,
assemblagewerkzaamheden, zowel
binnen- als buitenwerk

De “PROTECTOR” is een technologie die:
• zorgt voor een hogere stabiliteit aan de hiel/enkel
• zorgt voor een betere laterale impactbescherming
• zorgt voor een hogere slijtvastheid, vooral achteraan de hiel
Hierdoor zal niet alleen het draagcomfort van de schoen enorm verhogen
maar bovendien zal de schoen ook veel langer resistent blijven aan
slijtage in extreme omstandigheden.
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Hittebestendig tot 300°C
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HOGE SCHOEN PRO SPORT S3 SRC HRO 1025083(xxx)

HOGE SCHOEN PRO WORKER S3 SRC 1025071(xxx)

Sportieve hoge veiligheidsschoen, type outdoor, zeer
comfortabel. Schacht in zwart waterafstotend volnerfleder van
uitstekende en hoogwaardige kwaliteit.
Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met
open structuur voor een optimale verluchting.
Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

Robuste veiligheidsschoen in volnerfleder met hoge,
gepolsterde enkelbescherming en tong tegen het
binnendringen van stofdeeltjes. Deze schoen heeft een
ultralichte bescherming in kunststof wat zorgt voor extra
bescherming van de wreef.

•	DRY IN - 3D voering
•	Enkelbescherming in TPU
•	Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
•	Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
•	Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
•	Extra versteviging vooraan aan de neus
•	Schokabsorberende inlegzool

•	Afgewerkt in 3D Cambrelle binnenvoering voor een ideale
afvoer van transpiratie
•	Extra versteviging vooraan aan de neus
•	Extra bescherming op wreef
•	Reflecterende piping voor een betere zichtbaarheid
•	PU schokabsorberende inlegzool

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

waxed buffel
volnerf leder

PU/nitril

staal

staal

anatomisch
voorgevormd

EN-150
20345:2011

1 paar

38-47 (003-012)

zware industrie, zware bouwnijverheid,
assemblagewerkzaamheden, zowel
binnen- als buitenwerk

volnerfleder

PU/PU

staal

staal

PU

EN-150
20345:2011

1 paar

38-47 (003-012)

zware industrie, zware bouwnijverheid,
assemblagewerkzaamheden, zowel
binnen- als buitenwerk

LAGE SCHOEN PRO SPORT S3 SRC HRO 1025085(xxx)

LAGE SCHOEN PRO WORKER S3 SRC 1025072(xxx)
Robuste veiligheidsschoen in volnerfleder met hoge,
gepolsterde enkelbescherming en tong tegen het
binnendringen van stofdeeltjes. Deze schoen heeft een
ultralichte bescherming in kunststof wat zorgt voor extra
bescherming van de wreef.

Sportieve hoge veiligheidsschoen, type outdoor, zeer
comfortabel. Schacht in zwart waterafstotend volnerfleder van
uitstekende en hoogwaardige kwaliteit.
Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met
open structuur voor een optimale verluchting.
Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

staal

•	DRY IN - 3D voering
•	Enkelbescherming in TPU
•	Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
•	Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
•	Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
•	Extra versteviging vooraan aan de neus
•	Schokabsorberende inlegzool

•	Afgewerkt in 3D Cambrelle binnenvoering voor een ideale
afvoer van transpiratie
•	Extra versteviging vooraan aan de neus
•	Extra bescherming op wreef
•	Reflecterende piping voor een betere zichtbaarheid
•	PU schokabsorberende inlegzool

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

waxed buffel
volnerf leder

PU/nitril

staal

staal

anatomisch
voorgevormd

EN-150
20345:2011

1 paar

38-47 (003-012)

zware industrie, zware bouwnijverheid,
assemblagewerkzaamheden, zowel
binnen- als buitenwerk

volnerfleder

PU/PU

staal

staal

PU

EN-150
20345:2011

1 paar

38-47 (003-012)

zware industrie, zware bouwnijverheid,
assemblagewerkzaamheden, zowel
binnen- als buitenwerk
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HOGE SCHOEN PRO COMPOSITE S3 SRC 1025060(xxx)

HOGE SCHOEN PRO CONTRACTOR S3 SRC 1025068(xxx)

Hoge veiligheidsschoen in zwart volnerfleder met hoge,
gepolsterde enkelbescherming. De double density loopzool
met soepele tussenzool zorgt voor een ideale demping en
draagcomfort, terwijl de hardere loopzool een optimale
duurzaamheid garandeert. Een extra beschermneus in
kunststof voorkomt slijtage bij stoten en werkzaamheden op
de knieën. Bovendien is deze schoen voorzien van extra stevige
stiksels.

Hoge veiligheidsschoen in zwart rundsplitleder met hoge,
gepolsterde enkelbescherming. De bimaterie loopzool
met soepele tussenzool zorgt voor een ideale demping en
draagcomfort, terwijl de hardere loopzool een optimale
duurzaamheid garandeert. Een extra beschermneus in dezelfde
materie voorkomt slijtage bij stoten en werkzaamheden op de
knieën.

•	Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van
transpiratie
•	Gepolsterde enkelbescherming
•	Extra versteviging vooraan aan de neus
•	Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
•	Naadloze schacht om scheuren te vermijden
•	100% metaalvrij

•	Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van
transpiratie
•	Gepolsterde enkelbescherming
•	Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
•	Vetersluiting d.m.v. triangel voor makkelijk aantrekken van de
veters
•	Naadloze schacht om scheuren te vermijden

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

volnerfleder

PU/PU

kunststof

composite

PU

EN-150
20345:2011

1 paar

36-48 (001-013)

Geschikt voor zware toepassingen,
industrie, assemblagewerkzaamheden,
zowel binnen- als buitenwerk.

rundsplitleder

PU/PU

staal

staal

basic

EN-150
20345:2011

1 paar

38-47 (003-012)

zware bouwnijverheid, ruwbouw, metsers,
klinkerleggers, vloerders, zowel
binnen- als buitenwerk

HOGE SCHOEN PRO CONSTRUCTOR S3 SRC 1025069(xxx)
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LAGE SCHOEN PRO INTERIOR S1P SRC 1025070(xxx)

Hoge veiligheidsschoen in nerfleder met kunststof bescherming
en extra stevige stiksels. Dit robuust model voldoet aan
de strengste eisen voor zwaar werk in beroepen zoals de
bouwniijverheid en de metaalverwerkende indrustie.

Hedendaagse sportieve veiligheidsschoen in grijs suede/velours
met donkergrijze microvezels.
De perforatie op de wreef zorgt voor luchtventilatie van de
voorvoet en dus minder transpiratie.

•	Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van
transpiratie
• Extra versteviging vooraan aan de neus

•	Opwaartse perforatie voor optimale ventilatie van de voet
•	3D Cambrelle binnenvoering voor een ideale afvoer van
transpiratie

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

volnerfleder

PU/PU

staal

staal

basic

EN-150
20345:2011

1 paar

38-47 (003-012)

zware en metaalverwerkende industrie,
in de bouw en constructie, magazijnwerk
en onderhoudsdiensten

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

suede

PU/PU

staal

staal

basic CI SRC

EN-150
20345:2011

1 paar

38-47 (001-010)

middelzware toepassingen in droge
omstandigheden, industrie, transport
en distributiesector, magazijnwerk en
onderhoudsdiensten
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LAARS EXTREME BOOT CAP PLUS S3 1025073(xxx)

HOGE SCHOEN PRO ACTIVE S1P SRC 1025055(xxx)
Sportieve hoge ‘ademende’ veiligheidsschoen, type ‘outdoor’.
Met een 3D binnenvoering is deze comfortabele schoen
uitermate geschikt voor middelzwaar werk zoals magazijnwerk,
onderhoudsdiensten, etc.

Lederen veiligheidslaars met schacht in water- en
olieafstotende nubuckleder van uitstekende en hoogwaardige
kwaliteit voorzien van een wintervoering. De laars heeft een
goede grip op olie en vette oppervlakken en is uitstekend
inzetbaar tijdens de koude wintermaanden.

•	Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van
transpiratie
•	Extra versteviging vooraan aan de neus
•	Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
•	Vetersluiting d.m.v. lus voor makkelijk aantrekken van de
veters

•	Voorzien van THINSULATE® voering
•	Extra versteviging vooraan aan de neus
•	Grijplussen voor comfortabel aan- en uittrekken
•	Omgekeerde stiksels voor betere afvoer van vloeistoffen
•	Diep profiel voor reiniging van de zool tijdens het lopen
•	Wind- en waterdicht
•	CI Cold Insulated

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

volnerfleder

PU/PU

kunststof

staal

PU

EN-150
20345:2011

1 paar

39-47 (001-009)

middelzware toepassingen, industrie,
distributiesector, magazijnwerk en
onderhoudsdiensten

MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

nubuck
nerfleder

PU/PU

kunststof

composite

PU

EN-150
20345:2011

1 paar

38-47 (001-010)

zware industrie en bouwnijverheid

LAGE SCHOEN PRO ACTIVE S1P SRC 1025056(xxx)
Sportieve hoge ‘ademende’ veiligheidsschoen, type ‘outdoor’.
Met een 3D binnenvoering is deze comfortabele schoen
uitermate geschikt voor middelzwaar werk zoals magazijnwerk,
onderhoudsdiensten, etc.

•	Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van
transpiratie
•	Extra versteviging vooraan aan de neus
•	Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
•	Vetersluiting d.m.v. lus voor makkelijk aantrekken van de
veters
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MATERIAAL

LOOPZOOL

TUSSENZOOL

NEUS

INLEGZOOL

CONFORM

MIN. AFNAME

MATEN

GESCHIKT VOOR

volnerfleder

PU/PU

kunststof

staal

PU

EN-150
20345:2011

1 paar

39-47 (001-009)

middelzware toepassingen, industrie,
distributiesector, magazijnwerk en
onderhoudsdiensten

TIPS VOOR MAXIMALE HYGIENE IN VEILIGHEIDSSCHOENEN
• Draag bij voorkeur steeds sokken die specifiek ontworpen zijn voor
veiligheidschoenen en verwissel elke dag van paar.
• Zorg voor optimale hygiëne. Was de voeten met aangepaste hygiënische
producten en droog ze goed af (ook tussen de tenen).
• Draag losse inlegzolen die je kan vervangen en laten drogen.
• Bij werkzaamheden in extreem warme of vochtige omstandigheden maak
je best gebruik van 2 paar schoenen.
Wissel op tijd af en laat het gebruikte paar goed drogen.
• Gebruik desinfecterende producten bij extreem vuile werkzaamheden of
vochtige omstandigheden.
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Artelli werkkledij
Kwalitatieve, moderne en duurzame werkkledij
tegen een eerlijke prijs.
De nieuwe collectie staat voor kwaliteitsvolle en degelijke werkkledij met
een ergonomische pasvorm voor elke professional en doe-het-zelver.
De portfolio werd zo samengesteld dat er voor alle werkomstandigheden
een aangepast kledingstuk bestaat, die in de eerste plaats rekening houdt
met het draagcomfort van de gebruiker.
Bescherming, comfort, bewegingsvrijheid en functionaliteit zijn de
belangrijkste eigenschappen van goede werkkledij.
Daarom is het ook van belang te investeren in werkkledij die bij uw persoon
of bedrijf past, maar wel tegen een onklopbare prijs/kwaliteitsverhouding.
Wat voor type werk u ook doet,
u vindt het zeker terug in de collectie van Artelli.
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Artelli werkbroeken

PRO - EVOQUE 1022347(xxx)

De Artelli werkbroeken voor professioneel gebruik zijn
ontworpen met de beste ergonomische pasvorm voor een
optimale bewegingsvrijheid. Ze bieden u een maximaal
comfort, de hoogste functionaliteit en de beste bescherming
bij alle werkzaamheden.
Daarom worden al onze broeken op strategische punten
verstevigd met overlock-stitches en/of Cordura.

Deze topbroek is gemaakt van Canvas weving met Cordura® verstevigingen en
drievoudig gestikte hoofdnaden voor een langere levensduur. Ze combineert alle
belangrijkste functionaliteiten met de hoogste afwerkingsgraad. De broek is o.a.
uitgerust met een aantal functionele zakken waaronder versterkte holsterzakken en
een zijzak met ruimte voor een mobiele telefoon, pennen en gereedschappen.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen
• Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
• Handige dijbeenzak met klep
• Extra zak voor mobiele telefoon
• Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
• Één holsterzak met extra zak en lussen voor gereedschap
• Één hamerlus
• Één D-ring
• 3-naads gestikte verstevigingen
• Contrasterende stiksels
• Verstevigde kniestukken en achterzijde broekspijpen uit Cordura
• Extra versteviging tussen de benen

Versterkte holsterzakken en
lussen voor gereedschap
Ergonomisch model
hogere rug, anatomisch
multifunctionele pasvorm

Klittenbandbevestiging voor alle
type gereedschapstassen

MATERIAAL

KLEUR

MATEN

GESCHIKT VOOR

100% katoen
330 g/m²

grijs/zwart (001-010)
navy/zwart (011-020)
zwart/zwart (021-030)

C44-C62

dakdekkers, loodgieters,
elektriciens, bouw,
constructie, houtbewerking

Hamerlus
€ 49,95 EXCL. BTW

40°C

grijs/zwart navy/zwart zwart/zwart

Zeer ruime meterzak voorzien
van extra pennenzakje en lussen
voor gereedschap

PRO - DYNAMICS 1022346(xxx)
Deze werkbroek die gemaakt is voor de jongere generatie en zij die zoeken naar
een moderne en hippe stijl in combinatie met kwaliteit, functionaliteit en een goede
pasvorm. Een nieuw en revolutionair model met een dynamische uitstraling en
waarvan de snit jong en “cool” is. Deze broek is afgewerkt met een aantal zakken
waaronder holsterzakken en een multifunctionele zijzak.

Meszak met beschermklep

Dijbeenzak met klep en extra
pocket voor mobiele telefoon
van elk formaat

• Ergonomisch gevormde broekspijpen
• Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
• Handige dijbeenzak met klep
• Extra zak voor mobiele telefoon
• Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
• Één holsterzak met extra zak en lussen voor gereedschap
• Één hamerlus
• Één D-ring
• 3-naads gestikte verstevigingen
• Contrasterende stiksels
• Verstevigde kniestukken uit Cordura
• Extra versteviging tussen de benen

Verstevigde broekspijpen met
Cordura® en drienaads gestikt
Cordura® is een product van Dupont
dat bestaat uit extra duurzaam
polyamide. Het is driemaal zo sterk
als gewone polyamide, zeven keer
zo sterk als katoen maar blijft fijn en
soepel. Deze stof wordt gebruikt om
slijtgevoelige plaatsen te verstevigen
zoals bijvoorbeeld; kniestukken,
nagelzakken, broekspijpen onderaan,
etc….

Verlengbare pijpen met brede
afgewerkte zoom in Cordura®
om slijtage extra tegen te gaan

KLEUR

MATEN

GESCHIKT VOOR

grijs/zwart (001-010)

C44-C62

dakdekkers, loodgieters,
elektriciens, bouw,
constructie, houtbewerking

40°C

grijs/zwart

38

MATERIAAL
70% polyamide
30% katoen
260 g/m²

€ 44,95 EXCL. BTW
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PRO - EVOLUTION 1022342 (xxx)
De Pro-Evolution is dé basis werkbroek die gemaakt is voor professionals in ieder
beroep die zoeken naar kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid met een perfecte
prijs/kwaliteitsverhouding. Deze broek combineert een uitstekende pasvorm met de
belangrijkste basisfunctionaliteiten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomisch gevormde broekspijpen
Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
Extra zak voor mobiele telefoon
Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
Één holsterzak met extra zak
Één holsterzak met lussen voor gereedschap
Één hamerhouder
3-naads gestikte verstevigingen
Verstevigde kniestukken
Één D-ring
Extra versteviging tussen de benen

MATERIAAL

KLEUR

MATEN

GESCHIKT VOOR

65% polyester
35% katoen
245 g/m²

grijs/zwart (001-010)
navy/zwart (011-020)
zwart/zwart (021-030)

C44-C62

dakdekkers, loodgieters,
elektriciens, bouw,
constructie, houtbewerking

€ 37,95 EXCL. BTW

40°C

grijs/zwart navy/zwart zwart/zwart

PRO - START 1022339(xxx)
Deze “starters” broek is speciaal ontworpen voor professionals die veel
beweginsgvrijheid nodig hebben en wat minder extra’s. Het ideale instapmodel met
een onklopbare prijs waar de belangrijkste “basis” functionaliteiten aanwezig zijn.

• Ergonomisch gevormde broekspijpen
• Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
• Handige dijbeenzak met klep
• Zak voor mobiele telefoon
• Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
• Extra versteviging tussen de benen

navy

wit

zwart

MATERIAAL

KLEUR

MATEN

GESCHIKT VOOR

65% polyester
35% katoen
245 g/m²

navy (001-010)
grijs (011-020)
wit (021-030)
zwart (031-040)

C44-C62

Transport, logistiek,
montage, industrie,
stukadoors, schilders

40°C

40

grijs

€ 24,95 EXCL. BTW

41

PRO - SHORT 1022340(xxx)
Deze short is ontworpen om in zomerse omstandigheden
een maximaal comfort en gebruiksgemak aan de gebruiker te geven.
Alle basis functionaliteiten zijn aanwezig
•
•
•
•
•
•

Ergonomisch gevormde broekspijpen
Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
Handige dijbeenzak met klep
Zak voor mobiele telefoon
Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
Extra versteviging tussen de benen
MATERIAAL

KLEUR

MATEN

GESCHIKT VOOR

65% polyester
35% katoen
245 g/m²

grijs (001-010)
navy (011-020)
zwart (021-030)

C44-C62

Transport, logistiek,
montage, industrie,
stukadoors, schilders

€ 22,95 EXCL. BTW

40°C

navy

grijs

zwart

WASVOORSCHRIFTEN
40°C

aanbevolen wastemperatuur

mag niet in de droogkast

40°C

delicaat programma; maximaal 25 maal wassen

strijken op lage temperatuur (max. 110°C)
programma geschikt voor nylon

MAX 25X

geen bleekmiddelen

P
P
MAX 20X

strijken op lage temperatuur (max. 150°C)
programma geschikt voor polyester/katoen

droogkuis maar gebruik geen chemicaliën
sterker dan perchloroethylene

strijken op temperatuur max. 200°C
programma geschikt voor katoen

droogkuis maar gebruik geen chemicaliën
sterker dan perchloroethylene
maximaal 20 maal

niet strijken

geen droogkuis

MATENTABEL

A

S

B

Maten in cm

C

D
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M

L

XL

2XL

3XL

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

A Borstomtrek

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

B Tailleomtrek

76

80

84

88

92

97

102

108

114

120

126

132

C Heupomtrek

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

138

D Binnenbeenlengte

76

78

79

80

81

82

83

83

84

84

85

85

Omzetting in inches

29/32

30/32

31/32

32/32

34/34

36/34

38/34
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Artelli werkvesten
en werksweaters

PRO - SKELETON 1022358(xxx)

De werkvesten ontworpen door Artelli combineren maximaal
comfort met grote duurzaamheid. De laatste en beste
technische ontwikkelingen werden gebruikt om de werkman
in extreme omstandigheden warm en droog te houden.
De kledijlijn werd zo ontwikkeld dat er voor elke professional
een perfecte oplossing wordt aangeboden tegen een scherpe
prijs.

Een echte topper! Deze winddichte en waterafstotende jas is speciaal ontwikkeld
voor de moderne vakman. De revolutionaire en geavanceerde softshell jack
biedt u dankzij de vele innovaties een comfortabele bescherming tijdens alle
weersomstandigheden en dit het hele jaar door.
• Wind- en waterafstotend membraam
• Voering in 100% polyester met TPU membraam en printerrits
voor eenvoudiger borduren en bedrukken
• Verstelbaar trekkoord in de taille voor aansluitende pasvorm
en behoud van lichaamswarmte
• Voorzien van afritsbare kap
• Schuine zak op de rechterborst, ideaal voor de mobiele telefoon
• Twee grote zijzakken en grote binnenzak
• Extra grote binnenzak voor opbergen van documenten of plannen
• Zak met rits op linkermouw
• Verstelbare manchetten door middel van klitteband

Afritsbare kap

MATERIAAL

VOERING

KLEUR

MATEN

100% polester
met TPU membraan
325 g/m²

100% polyester fleece
280g/m²

zwart (001-006)

S-3XL

€ 67,95 EXCL. BTW

40°C

zwart

Wind- en waterafstotend
TPU membraam

PRO - SOFTSHELL 1022360(xxx)
De moderne en sportieve softshell jas met zijn jeugdige look en fleece voering is
geschikt voor bijna alle weersomstandigheden. Een revolutionair model met meer
uitstraling en waarvan de snit jonger en “cool” is.
• Winddicht, ademend en waterafstotend
• Voering in polyester fleece
• Verstelbaar trekkoord in de taille voor aansluitende pasvorm
en behoud van lichaamswarmte
• Schuine zak op de rechterborst
• Twee grote zijzakken en grote binnenzak

Extra grote binnenzak
voor opbergen van
documenten en plannen
Twee grote zijzakken
met rits

Zak met rits

zwart

Verstelbare manchetten
door middel van klitteband
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40°C

MATERIAAL

VOERING

KLEUR

MATEN

96% polyester
4% spandex 290g/m²

100% polyester
microfleece 290 g/m²

zwart (001-006)

S-3XL

P

€ 47,95 EXCL. BTW

Verstelbaar trekkoord
in de taille voor
aansluitende pasvorm
en behoud van
lichaamswarmte
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PRO - CLASSIC SOFTSHELL 1010552(xxx)
Deze softshell is een klassieker en al enkele jaren een topper. Deze tweekleurige en
sportieve softshell jack heeft alle belangrijke eigenschappen die dergelijke jas moet
hebben: winddicht, ademend en waterafstotend met de nodige functionele zakken.

De Pro-Parka is een warme, waterafstotende parka die
een maximaal draagcomfort combineert met een zeer hoog gebruiksgemak.
Deze Parka is ideaal voor gebruik in ons wispelturig klimaat.

• Winddicht, ademend en waterafstotend
• Reflecterende piping voor verhoogde zichtbaarheid
• Langer rugpand voor extra bescherming van de onderrug
• Schuine zak op de rechterborst
• Twee grote zijzakken en grote binnenzak
• Fleecevoering in de kraag voor extra comfort

• Voering in 100% polyester met printerrits
voor eenvoudiger borduren en bedrukken
• Verstelbaar trekkoord in de onderzijde taille voor aansluitende pasvorm
en behoud van lichaamswarmte
• Schuine zak op de rechterborst
• Twee grote zijzakken en grote binnenzak
• Verstelbare manchetten door middel van klitteband

MATERIAAL

VOERING

KLEUR

MATEN

93% polyester
7% spandex
TPU middenlaag 290 g/m²

100% polyester fleece

zwart (006-010)

S-3XL

P

40°C

zwart

PRO - PARKA 1022359(xxx)

zwart
MATERIAAL

VOERING

KLEUR

MATEN

100% polyester canvas 325g/m²
met PU coating op de rugzijde

100% polyester fleece
200grs

zwart (001-006)

S-3XL

€ 42,95 EXCL. BTW

P

40°C

PRO - PILOT 1022362(xxx)

PRO - BODYWARMER 1022397(xxx)
De wind- en waterafstotende pilootvest gevoerd met fiberbont is een winterjas die
donsachtige warmte en comfort biedt doorheen de koude wintermaanden.
Deze uitstekende winterjas is afgewerkt met de diverse opbergzakken
en tot de bovenzijde van de kraag gevoerd.
• Polyester uitvoering met sterke reinigingscapaciteiten
• Bestand tegen vuil, olie en vocht
• Reflecterende piping aan voor- en achterzijde voor verhoogde zichtbaarheid
• Voering in fiberbont met printerrits voor eenvoudiger borduren en bedrukken
• Rits tot bovenzijde kraag en gevoerd met fiberbont
• Elastische taille en mouwen
• Schuine zak op de rechterborst
• Twee schuine zakken aan voorzijde
• Tricot uitvoering aan taille en mouwen

40°C

grijs
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navy

zwart

€ 52,95 EXCL. BTW

MATERIAAL

VOERING

KLEUR

MATEN

55% polyester
45% katoen 280 g/m²

100% polyester liner

grijs (001-006)
navy (007-012)
zwart (013-018)

S-3XL

€ 39,95 EXCL. BTW

Deze wind- en waterafstotende bodywarmer geeft u een optimale bewegingsvrijheid
tijdens het werk. Met een modern ontwerp en een gewoven voering zal deze
bodywarmer u het hele jaar door comfort en warmte bieden.
• Polyester uitvoering met sterke reinigingscapaciteiten
• Breed uitgesneden mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
• Bestand tegen vuil, olie en vochtafstotend
• Voering in 100% polyester liner met printerrits
voor eenvoudiger borduren en bedrukken
• Langer rugpand voor extra bescherming van de onderrug
• Fleecevoering in de kraag voor extra comfort
• Zak voor mobiele telefoon
• Één schuine borstzak, twee ruime zakken
met drukknopsluiting voorzien van extra zijzakken

		

40°C

grijs

zwart

MATERIAAL

VOERING

KLEUR

MATEN

55% polyester
45% katoen 280 g/m²

100% polyester liner

grijs (001-006)
zwart (013-018)

S-3XL

€ 32,95 EXCL. BTW
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PRO - RAINSTRETCH VEST 1010167(xxx) / PRO - RAINSTRETCH BROEK 1010137(xxx)

PRO - FLEECE 1022352(xxx)

Deze uiterst lichte en soepele regenvest in polyurethaan op een
polyamide drager houdt u perfect droog in alle omstandigheden.
Praktisch model met uitneembare capuchon en raglan mouwen
voor een optimale bewegingsvrijheid.

Dit is een voorbeeld van een moderne, flexibele, éénzijdig gekamde en anti-pilling
fleece. Deze fleece biedt u een eigentijdse pasvorm en een maximaal draagcomfort.
• Eénzijdig gekamd, anti-pilling fleece
• Reflecterende piping voor verhoogde zichtbaarheid
• Verstelbaar trekkoord in de onderzijde taille voor
aansluitende pasvorm en behoud van lichaamswarmte
• Schuine zak op de rechterborst ideaal voor gsm of bril
• Twee schuine zakken

• Waterdicht en ademend met gelaste naden
• Capuchon kan in de kraag opgeborgen worden
• Drukknopen aan manchetten
• Ritssluiting onder overslag met drukknopen
• Twee grote voorzakken met klep

MATERIAAL

KLEUR

MATEN

100% polyester
280 g/m²

grijs (001-006)
zwart (007-012)

S-3XL

Met deze uiterst lichte en soepele regenbroek
in polyurethaan op een polyamide drager blijft u perfect droog.
Te combineren met de rainstretch vest.
• Waterdicht en ademend met gelaste naden
• Verstelbaar trekkoord in de taille

€ 34,95 EXCL. BTW

40°C

grijs zwart

€ 45,30 EXCL. BTW

PRO - HOODY 1022351(xxx)

PRO - SWEATER 1022350(xxx)

Deze moderne sweater heeft lange mouwen, een
capouchon met rijgsnoer en zakken aan de voorkant.
Er werden extra verstevigingen aan de schouders en de
armen/ellebogen voorzien. Deze hoody is afgewerkt met
tricot aan de taille en manchetten.

De basis sweatshirt heeft lange mouwen en een
ronde hals, is met tricot afgewerkt aan de hals,
mouwen en taille. Dit is een echte “klassieker”
tegen een correcte prijs/kwaliteit verhouding.

grijs

navy

geel

groen

navy

MATERIAAL

KLEUR

MATEN

100% polyurethaan - polyamide drager
Comform EN 343 3-2

geel (001-006)
groen (007-012)
navy (013-018)

S-3XL

40°C

P

MAX 25X

MAX 20X

€ 27,50 EXCL. BTW

Artelli accessoires
PRO - HAT 1022337

Gebreide muts met windstopper en Thinsulate voering

zwart

grijs

navy

zwart

gespikkeld
blauw

MATERIAAL

KLEUR

MATEN

100% acryl

gespikkeld blauw

universeel

€ 6,95 EXCL. BTW

PRO - CAP 1022396

Deze baseball cap heeft een maximaal draagcomfort en de klassieke en originele snit

zwart

MATERIAAL

KLEUR

MATEN

100% katoen

zwart

universeel

€ 5,95 EXCL. BTW

PRO - KNEE PADS 1022361

Ergonomische kniebeschermer die de druk op de knie wegneemt

MATERIAAL

VERSTEVINGEN

KLEUR

MATEN

MATERIAAL

KLEUR

MATEN

65% polyester
35% katoen
280 g/m²

100% polyester

grijs (001-006)
navy (007-012)
zwart (013-018)

S-3XL

40% polyester
60% katoen
280 g/m²

grijs (001-006)
navy (007-012)
zwart (013-018)

S-3XL

40°C

€ 24,95 EXCL. BTW

40°C

€ 19,95 EXCL. BTW

zwart

KLEUR

MATEN

gelfoam
Comform EN 343 3-2

zwart

20 x 14 x 1,1 cm

€ 8,95 EXCL. BTW

PRO - BELT 1022356

Elastische riem met ontkurker voor een maximaal comfort

zwart
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MATERIAAL

MATERIAAL

KLEUR

MATEN

polypropyleen,
elasthaan

zwart

universeel

€ 9,95 EXCL. BTW
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Artelli PBM’s
Op iedere werf of werkplaats kan een werknemer met meerdere risico’s
geconfronteerd worden. Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet daarom
door de werknemer gedragen worden om hem te beschermen tegen deze risico's die
zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.
De portfolio van Artelli® werd zo samengesteld dat er voor alle toepassingen een
gepaste Persoonlijke Bescherming ter beschikking is.

50
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PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN: 3 CATEGORIEËN
Categorie I: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico's. Dit zijn middelen die
zonder enige deskundigheid en zonder hulpmiddelen bescherming bieden. Bij falen van

Artelli® gelaatsbescherming
Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Bijna dagelijks worden werknemers op de werkplaats blootgesteld aan een
brede waaier van risico’s. Zowel mechanische, chemische, thermische als stralingsrisico’s kunnen ernstige letsels

de bescherming door deze middelen kan een gering en oppervlakkig letsel optreden. De

veroorzaken, gaande van oogirritatie en oogontsteking tot zelfs volledige blindheid.

fabrikant stelt van elk product een technisch dossier samen en bewaart deze ten minste

Een adequate bescherming tegen een brede waaier van risico’s is dan ook een absolute noodzaak. Het pakket oog-

10 jaar na productiedatum. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen uit

en gelaatsbescherming van Artelli® voldoet hierbij aan de strengste Europese Normen en biedt u een uitgebreid

risicoklasse I zijn een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen.

assortiment veiligheidsbrillen en vizieren voor de meeste toepassingen in elke werkomgeving.

Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico's. Deze middelen
vallen niet onder risicoklasse I en moeten voldoen aan de bepalingen volgens de EG-richtlijn
89/686/EEG. De fabrikant zorgt behalve voor het technisch dossier (zie categorie I) ook voor
een typekeur van elk product. De meeste persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder
deze categorie. Voorbeelden zijn een veiligheidsbril en veiligheidshelm.
Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico's. Dit zijn
complexe middelen waaraan naast de gestelde voorwaarden uit klasse II extra eisen

HOE DE MEEST AANGEWEZEN GELAATSBESCHERMING SELECTEREN?
Goede gelaatsbescherming beschermt het hele gezicht, inclusief de ogen, zonder dat dit ten koste
gaat van het zicht op het werk en de omgeving.

worden gesteld, zoals het geproduceerd moeten zijn onder een door de EG erkend

Een veiligheidsbril is een goed middel om de ogen te beschermen, maar beschermt niet in alle

kwaliteitsborgingssysteem. Een voorbeeld is een harnasgordel: een uitrustingsstuk dat

gevallen het gelaat. Gelaatsbescherming moet bescherming bieden tegen:

bescherming biedt tegen vallen van grote hoogten.

• vaste deeltjes of spaanders zoals stof en splinters
• vloeistofspetters, bijvoorbeeld tijdens het werken met gevaarlijke vloeistoffen
• infraroodstraling, vlammen en gevaren van het werken met laser of UV

INSPECTIE SZW
Als de Inspectie SZW constateert dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet worden
gebruikt, dan kan behalve de werkgever ook de werknemer in overtreding zijn. De werkgever
kan de verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken vastleggen in
de arbeidsovereenkomst of in de huisregels. De werkgever heeft de plicht naast het geven
van voorlichting en instructies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
ook afdoende toezicht te houden. Als een werknemer bij herhaling niet gebruik maakt van
persoonlijke beschermingsmiddelen, dan kan de werkgever hem schorsen en zelfs (op
staande voet) ontslaan. Dergelijke sancties dienen wel vooraf gecommuniceerd te worden.
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Een voorbeeld van gelaatsbescherming is een gelaatsscherm. Zo'n scherm beschermt zowel de ogen
als het gezicht. Een gelaatsscherm wordt gedragen met een hoofdband die instelbaar is.
Een goede gelaatsbescherming is maatwerk, waarbij ook de risico’s op andere lichaamsonderdelen
en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden betrokken.
Bijvoorbeeld een veiligheidsbril of gehoorbescherming. Het soort werk en de werkomstandigheden
bepalen welk materiaal voor de gelaatsbescherming de voorkeur heeft. Zo wordt bij elektrisch
lassen vaak een kunststof gelaatsscherm met een klein ruitje gebruikt. Bij gebruik van een
motorkettingzaag of bosmaaier is het gelaatsscherm van gaas. En bij het werken met een
hogedrukspuit is het scherm vaak van een doorzichtige kunststof.
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PRO-KITE 1023097

PRO-HAWK BLANC 1010009
Revolutionaire en stevige veiligheidsbril in heldere polycarbonaat met
optimaal gezichtsveld, geïntegreerde zijbescherming en met speciale
antidamp en antikras coating.
•	Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•	Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F:
impact met lage energie
• UV bescherming, klasse: 2-1,2
• Optimaal gezichtsveld
• Stevig metalen montuur
• Rubberen oorveertjes voor meer comfort
• Geïntegreerde zijbescherming
• Speciaal antidamp en krasvaste coating

Nylon montuur

Verstelbare oorveren

Lens met speciale
harde coating

Verstelbaar in de
lengte

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

polycarbonaat

EN 166

draaien, freezen, slijpen, montage
werkzaamheden, steenslag, …

10

PRO-HAWK INDOOR/OUTDOOR 1010010
Revolutionaire en stevige veiligheidsbril met zilverkleurige
polycarbonaat zonnelens met uitstekend gezichtsveld,
geïntegreerde zijbescherming en speciale antidamp en antikras
coating.
•	Veiligheidsbril met zilverkleurige polycarbonaat lenzen
•	Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F:
impact met lage energie
•	UV bescherming, klasse: 2-1,2
•	Optimaal gezichtsveld
•	Stevig metalen montuur
•	Rubberen oorveertjes voor meer comfort
•	Geïntegreerde zijbescherming
•	Antidamp en krasvaste coating
MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

polycarbonaat

EN 166/172

buitenwerk, transport,
heftruckchauffeurs, …

10

PRO-HAWK SUN 1010013
Optimaal gezichtsveld
Geïntegreerde zij- en
wenkbrauwbescherming

Extreem lichtgewicht veiligheidsbril met een sportief design en zonder lijst waardoor een
uitstekend gezichtsveld gecreëerd wordt. Deze bril is uitermate comfortabel voorzien
van verstelbare veren (in hoogte en lengte) en instelbare lens in 5 verschillende posities.
Drukvrije pasvorm dankzij duoflex tempels. Geïntegreerde zijschermen.
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Revolutionaire en stevige veiligheidsbril met grijze polycarbonaat
zonnenlens met optimaal gezichtsveld, geïntegreerde
zijbescherming en antidamp/antikras coating.
•	Veiligheidsbril met zilverkleurige polycarbonaat lenzen
•	Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F:
impact met lage energie
•	UV bescherming, klasse: 2-1,2
•	Optimaal gezichtsveld
•	Stevig metalen montuur
•	Rubberen oorveertjes voor meer comfort
•	Geïntegreerde zijbescherming
•	Speciaal antidamp en krasvaste coating
MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

polycarbonaat

EN 166

buitenwerk, transport,
heftruckchauffeurs, …

10
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PRO-SKY I 1023099

PRO-KITE 1023097
Wilt u sportief aan de slag gaan tijdens uw werkzaamheden dan is
deze design , lichtgewicht veiligheidsbril met rood montuur het ideale
model.

Extreem lichtgewicht veiligheidsbril in een sportief design en zonder
zichtbaar montuur waardoor een uitstekend gezichtsveld gecreëerd
wordt. Deze bril is uitermate comfortabel en voorzien van verstelbare
veren (in hoogte en lengte) en een instelbare lens in 5 verschillende
posities.

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

polycarbonaat

EN 166/170

draaien, freezen, slijpen, montage
werkzaamheden, steenslag, …

polycarbonaat

EN 166/170

draaien, freezen, slijpen, montage
werkzaamheden, steenslag, …

10

PRO-SKY II 1023100

PRO-EAGLE 1023098
Een topmodel en één van de meest verkochte brillen. Deze
veiligheidsbril is aangenaam licht om te dragen en heeft een goede
pasvorm doordat de oorveren instelbaar zijn op drie lengtes.

Extreem lichtgewicht veiligheidsbril. Met deze bril lijkt het of u
geen bril op hebt en is comfort gegarandeerd.

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

polycarbonaat

EN 166/170

draaien, freezen, slijpen, montage
werkzaamheden, steenslag, …

polycarbonaat

EN 166/170

draaien, freezen, slijpen, montage
werkzaamheden, steenslag, …

10

PRO-SKY III 1023101

10

PRO-FALCON 1023093
Het Pro-Sky model type 3 accentueert het gezicht en optimaliseert
de graad van bescherming tegen impact. Een volledig gezichtsveld
is gegarandeerd dankzij de speciale kromming van de lens.
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10

Dit montuur brengt een klassieker in een nieuw design. De zachte
en flexibele voorhoofdsbescherming past zich automatisch aan tot
een veilige pasvorm.

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

polycarbonaat

EN 166

draaien, freezen, slijpen, montage
werkzaamheden, steenslag, …

polycarbonaat

EN 166

draaien, freezen, slijpen, montage
werkzaamheden, steenslag, …

10

10
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PRO-DESERT 1023085

PRO-VENTOR 1023084
Multifunctionele ruimzichtbril met volledige afsluiting
door flexibele binnenrand. Kunststofmontuur en
polycarbonaatlenzen met antikras en antidamp behandeling
met speciale zijdelingse gleuven voor brildragers en specifiek
ontworpen neusbrug voor dragers van halfgelaatsmaskers.

Klassieke en budgetvriendelijke stofbril in
kunststof met ruim zicht.
De basisreferentie.

•	Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde
energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
•	Met verstelbare hoofdband
•	Met geïntegreerd ventilatie systeem onderaan en bovenaan
•	Kan over een correctiebril gedragen worden
•	Zeer goede pasvorm

•	Goede bescherming tegen impact (niveau B,
gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen
(druppels en spatten)
•	Met elastische hoofdband
•	Directe ventilatie door gaten in het frame
•	Kan over een correctiebril gedragen worden

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

polycarbonaat

EN 166

petrochemische nijverheid

10

PRO-DUSTY 1023083

CONFORM

GESCHIKT VOOR

EN 166

slijpen en steenslag

10

PRO-NAMIB 1023087
Klassieke en budgetvriendelijke stofbril in kunststof met
ruim zicht en geïntegreerde luchtventielen.

Moderne overzetbril met zeer ruime, krasbestendige
en panoramische polycarbonaat lens. Geïntegreerde
luchtventieltjes in het montuur zorgen voor een uitstekende
ventilatie. Ideaal ook als bezoekersbril.

•	Goede bescherming tegen impact
(niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen
(druppels en spatten)
•	Met elastische hoofdband
•	Geïntegreerde luchtventielen
•	Kan over een correctiebril gedragen worden
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MATERIAAL
polycarbonaat

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

polycarbonaat

EN 166

slijpen, schuren en steenslag

•	Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•	Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F:
impact met lage energie
•	99,9% UV bescherming klasse: 2-1,2
•	Optimaal gezichtsveld
•	Past over een normale correctiebril
•	Lens met speciale harde coating

10

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

polycarbonaat

EN 166

draaien, freezen, slijpen, montage
werkzaamheden, steenslag, …

10
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TUCAN PC GELAATSCHERM 1010019

ARA PC VERVANGRUIT 1010028
Lichtgewicht en zeer comfortabel gelaatscherm, 450 x 200 mm,
met individueel verstelbare hoofdband en voorhoofdbescherming.

Vervangruit in polycarbonaat voor gelaatsscherm Tucan
en helmmontuur Raven.

•	Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie)
deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
•	Met verstelbare hoofdband
•	Ruit in polycarbonaat
•	Inzetbaar tot 130°C

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

PC

EN 170

chemische nijverheid, algemene
industriële toepassingen en
bouwnijverheid

ARA PC + KI VERVANGRUIT 1010029
1

ARA PC vervangruit met kinstuk

TUCAN PC + KI GELAATSCHERM 1010020
Lichtgewicht en zeer comfortabel gelaatscherm, 450 x 200 mm
met extra kinbescherming. Met individueel verstelbare hoofdband
en voorhoofdbescherming.
•	Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie)
deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
•	Met verstelbare hoofdband
•	Ruit in polycarbonaat met extra kinbescherming
•	Inzetbaar tot 130°C

RAVEN HELMMONTUUR 1010023
Universeel helmbevestigingssysteem in kunstof voor
gelaatschermen ARA

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

PC

EN 170

chemische nijverheid, algemene
industriële toepassingen en
bouwnijverheid

•	Past op de meeste types veiligheidshelmen
•	Te combineren met diverse ARA-ruiten.
•	Geleverd zonder ruit
1

TUCAN HOOFDBAND / RUITHOUDER 1010026

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

kunststof

EN 166

geschikt voor meerdere
toepassingen waarbij
gelaatssbescherming nodig is

1

Een traploos verstelbare hoofdband uit kunststof om de artelli®
ara ruiten op te monteren.
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MATERIAAL

GESCHIKT VOOR

PC

chemische nijverheid, algemene
industriële toepassingen en
bouwnijverheid

1
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Artelli adembescherming
In een werkomgeving schuilen er vaak sluimerende gevaren die niet onmiddellijk herkend worden. Deze gevaren
kunnen uw gezondheid onherstelbare schade berokkenen en in het slechtste geval zelfs levensbedreigend zijn.
Het is dan ook een absolute noodzaak om de ademhalingswegen zo goed mogelijk te beschermen tegen schadelijke
invloeden van stofdeeltjes, gassen, rook en dampen die zich in de omgevingslucht bevinden. Artelli® biedt een
uitgelezen assortiment van ademhalingsbescherming aan, aangepast aan uw specifieke werksituatie.
De vorm waarin gevaarlijke stoffen voorkomen zijn dampen, gassen, fijn stof, ultrafijn stof en vezels. Afhankelijk van
de stoffen kunnen deze risico's groot of klein zijn.
De EN 149:1991 is vervangen door de EN149-2001.
In de nieuwe norm moeten stofmaskers over het algemeen aan wat strengere eisen voldoen. Bovendien is het aantal
maskercategorieën teruggebracht van vijf naar drie, wat de duidelijkheid alleen maar ten goede komt. De categorie
S (Solids = vaste deeltjes) en SL (Solids & Liquids = vaste deeltjes en vloeistoffen) zijn nu samengevoegd. Dit houdt
in dat al onze maskers die aan de nieuwe norm voldoen, nu bescherming bieden tegen zowel vaste deeltjes als
vloeistofnevels.

Artelli lederen handschoenen
Er zijn drie typen filterbussen: stoffilters, gasfilters en combinatiefilters.
Stoffilters beschermen alleen tegen vaste en vloeibare deeltjes.
Gasfilters beschermen tegen gassen en dampen, met uitzondering van koolmonoxide.
Combinatiefilters beschermen tegen zowel gassen en dampen als tegen deeltjes.
A (bruin): Organische dampen en oplosmiddelen met een kookpunt >65°C
B (grijs): Anorganische gassen en dampen
E (geel): Zure gassen en dampen (Zwaveldioxide)
K (groen): Ammoniak en organische
AX (bruin): Organische dampen en oplosmiddelen met een kookpunt <65°C
Indeling naar stofsoort en stoffilter- of stofmaskerklasse
De beschermingsklasse geeft aan waar de stoffilters of -maskers kunnen worden ingezet. Dit dient te
gebeuren in relatie met de MAC-waarde.
Stofmaskers worden gekenmerkt met de code FFP, wat staat voor Filtering FacePiece Particals
(FFP 1, FFP 2 of FFP 3).
Stoffilters dragen de code P1, P2 of P3.

HOE DE MEEST AANGEWEZEN ADEMHALINGSBESCHERMING SELECTEREN?
Welke ademhalingsbescherming het beste is, hangt af van verschillende omstandigheden:

Stofsoort

Beschermingsklasse Maximale concentratie

Inert zwevend stof met een
MAC-waarde van 10 mg/m3
(hinderlijk, niet schadelijk stof)

P1

4 x MAC waarde

FFP1

4 x MAC waarde

Schadelijk fijnstof met een
waarde van 0,1 mg tot 10 mg/m3

P2

12 x MAC + halfgelaatsmasker

• de aard van de vervuiling en de gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn
• de grenswaarde: welke concentratie is maximaal toegestaan? Voor een beperkt aantal stoffen heeft
de overheid grenswaarden vastgesteld
• de locatie en de voorzieningen
• de duur van de werkzaamheden
De noodzakelijke ademhalingsbescherming kan variëren van een eenvoudig wegwerpmasker tot en
met een gezichtsbedekkend masker met een ademlucht.
De stofmaskers
De stofmaskers beschermen u uitsluitend tegen vaste stofdeeltjes, vezels, micro-organismen, nevels
en aërosolen (zwevende druppeltjes en stofjes).

P3

50 x MAC + halfgelaatsmasker

FFP2

10 x MAC waarde

FFP3

50 x MAC waarde

P2

20 x MAC + volgelaatsmasker

P3

1000 x MAC + volgelaatsmasker

P3

500 x MAC + kap, helm, hoed

P3

2000 x MAC + volgelaatsmasker

P1: tegen grote vaste deeltjes
P2: tegen vaste en/of vloeibare aërosolen die gevaarlijk of irriterend zijn
P3: tegen toxische vaste en/of vloeibare aërosolen

Bij langdurige arbeid in bepaalde omstandigheden zoals b.v. bacteriëologische omgeving,
proteolytische asbestverontreiniging in enzymen, etc, is het aangeraden een combinatie van een
volgelaatsmasker en aanzuigeenheid te gebruiken.

Half- en volgelaatsmaskers
Half- en volgelaatsmaskers worden altijd gebruikt in combinatie met filterbussen tegen deeltjes,
tegen gassen of dampen of tegen een combinatie van beide.

Inzetduur gasfilters

• filterend halfgelaatsmasker tegen deeltjes (stofmaskers)
• filterend halfgelaatsmasker tegen gassen en dampen of combinaties van gassen en dampen met
deeltjes (geen verwisselbare filters)
• halfgelaatsmaskers met verwisselbare filters tegen deeltjes en/of gassen en dampen
• volgelaatsmaskers met verwisselbare filters tegen deeltjes en/of gassen en dampen
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Giftig fijnstof met een MAC
waarde kleiner dan 0,1 mg/m3
(waaronder asbest, carcinogene
stoffen, sporen, virussen)

20 x MAC + halfgelaatsmasker

MAC = Maximaal Aanvaardbare Concentratie

De inzettijden van gasfilters zijn niet direct naar de praktijk te vertalen. Omgevingsfactoren en
werkomstandigheden zoals concentratieverontreiniging, luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur,
windsnelheid, ademlucht volume per minuut, soort gas of damp, kookpunt en de inzetduur, kunnen
de doorslagtijd zowel in positieve als negatieve zin beïnvloeden. Een gasfilter is verzadigd zodra door
reuk of smaak de doorslag van de verontreiniging wordt waargenomen.
Dan moet u de filters onmiddellijk vervangen.
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LIBRA FFP1 NR D STOFMASKER 1010042

LIBRA FFP3/v NR D STOFMASKER 1010046

Ergonomisch voorgevormd FFP1 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje dat
de vorm van het gelaat aanneemt.
Ideaal voor volgende werksituaties

Ideaal voor volgende werksituaties

•	Slijpen, snijden en boren van metaal
•	Slijpen, snijden en boren van ijzer
•	Slijpen, snijden en boren van roestige metalen
CONFORM

GESCHIKT VOOR

EN 149:2001

metaalbewerking

20

LIBRA FFP1/v NR D STOFMASKER 1010043
Ergonomisch voorgevormd FFP1 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje
dat de vorm van het gelaat aanneemt.
Het uitademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO2- en
vochtigheidsgraad in het masker.
•	Slijpen, snijden en boren van metaal
•	Slijpen, snijden en boren van ijzer
•	Slijpen, snijden en boren van roestige metalen
GESCHIKT VOOR

EN 149:2001

metaalbewerking

•	Afbraakwerken (muren van beton/steen)
•	Sorteren van afval
•	Slijpen en boren van eik of beuk
•	Anti viraal
•	Slijpen, snijden en boren van gietijzer/hoge legering
•	Lassen
CONFORM

GESCHIKT VOOR

EN 149:2001

bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw,
schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking

VIRGO FFP2/v NR D VOUWMASKER 1010050

Ideaal voor volgende werksituaties

10

LIBRA FFP2 NR D STOFMASKER 1010044
Ergonomisch voorgevormd FFP2 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje
dat de vorm van het gelaat aanneemt.

•	Slijpen en boren in cement
• Slijpen en boren in hout
• Isolatiewerken
• Pleisterwerken
• Verwijderen van verf of droge lijmresten
• Anti bacterieel
CONFORM

GESCHIKT VOOR

EN 149:2001

bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw,
schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking

Ideaal voor volgende werksituaties
•	Slijpen en boren in cement
•	Slijpen en boren in hout
•	Isolatiewerken
•	Pleisterwerken
•	Verwijderen van verf of droge lijmresten
•	Anti bacterieel
CONFORM

GESCHIKT VOOR

EN 149:2001

bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw,
schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking

20

VIRGO FFP3/v NR D VOUWMASKER 1010051
Comfortabel 3-delig FFP3 vouwmasker dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak.
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden. Het uitademventiel (v) zorgt voor een
lagere uitadem-weerstand en een lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker.
Ideaal voor volgende werksituaties
20

LIBRA FFP2/v NR D STOFMASKER 1010045
Ergonomisch voorgevormd FFP2 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje
dat de vorm van het gelaat aanneemt. Het uitademventiel (v) zorgt voor een lagere
uitademweerstand en een lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker.
Ideaal voor volgende werksituaties

•	Afbraakwerken (muren van beton/steen)
• Sorteren van afval
• Slijpen en boren van eik of beuk
• Anti viraal
• Slijpen, snijden en boren van gietijzer/hoge legering
• Lassen
CONFORM

GESCHIKT VOOR

EN 149:2001

bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw,
schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking

20

COMFORT BASIC 1010052

•	Slijpen en boren in cement
•	Slijpen en boren in hout
•	Isolatiewerken
•	Pleisterwerken
•	Verwijderen van verf of droge lijmresten
•	Anti bacterieel
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5

Comfortabel 3-delig FFP2 vouwmasker dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak.
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden. Het uitademventiel (v) zorgt voor een
lagere uitadem-weerstand en een lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker.

Ideaal voor volgende werksituaties

CONFORM

Ergonomisch voorgevormd FFP3 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje
dat de vorm van het gelaat aanneemt. Het uitademventiel (v) zorgt voor een lagere
uitademweerstand en een lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker.

Hygiënisch masker met niet-verstelbare elastiek. Dit masker biedt geen adembescherming
maar dient enkel ter bescherming van de te behandelen personen of producten.

CONFORM

GESCHIKT VOOR

GESCHIKT VOOR

EN 149:2001

bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw,
schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking

voedingnijverheid en gezondheidszorg

10

50

65

JUPITER EPDM HALFGELAATSMASKER 1022243

A2 1022248
A: 	Tegen organische dampen en oplosmiddelen met een
kookpunt >65°C

Zeer comfortabel halfgelaats masker in antibacterieel EPDM rubber
dat makkelijk onderhoudbaar is. Voorzien van verstelbare hoofd- en
nekband om het masker nauwkeurig af te stellen. Kan gecombineerd
worden met de Uranus filters maar ook met alle andere DIN
schroeffilters.

In combinatie met volgende filters voor volgende werksituaties
•	Uranus P3: afbraakwerken (muren van beton/steen), Sorteren van
afval, slijpen en boren van eik of beuk, virussen, slijpen, snijden en
boren van gietijzer/hoge legering, lassen
•	Uranus A2: spuiten, lakken, oplosmiddelhoudende verf en
kunstharslakken
•	Uranus ABEK1: verwijderen van verf, oplosmiddelen, zonder
methyleenchloride of methanol
•	Niet geschikt voor filters >300g

CONFORM

GESCHIKT VOOR

EN 140

bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw,
schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking

ABE2K1 1022249
A: Organische dampen en oplosmiddelen met een
kookpunt >65°C
B: Anorganische gassen en dampen
E: Zure gassen en dampen (Zwaveldioxide)
K: Ammoniak en organische stoffen

1

ABE2K1P3 1022250

MARS VOLGELAATSMASKER 1022244

A:	Organische dampen en oplosmiddelen met een
kookpunt >65°C
B: Anorganische gassen en dampen
E: 	 Zure gassen en dampen (Zwaveldioxide)
K: Ammoniak en organische stoffen
P3: tegen toxische vaste en/of vloeibare aërosolen

Zeer comfortabel volgelaatsmasker in antibacterieel EPDM rubber
dat makkelijk onderhoudbaar is. Voorzien van verstelbare hoofden nekband om het masker nauwkeurig af te stellen. Het vizier is
voorzien in polycarbonaat en heeft dus een goede impactweerstand.
Kan gecombineerd worden met de Uranus filters maar ook met alle
andere DIN schroeffilters

In combinatie met volgende filters voor volgende werksituaties
•	Uranus P3: asbestverwerking, slijpen en boren met hoge
aanwezigheid
kwartsstof en virussen
•	Uranus ABEKP3: verwijderen van verf, ammoniakhoudende
substanties en hanteren van onbekende chemische stoffen
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CONFORM

GESCHIKT VOOR

EN 140

bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw,
schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking

P3 1022247
P3: Tegen toxische vaste en/of vloeibare aërosolen

1
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Artelli gehoorbescherming

Lawaai maakt deel uit van ons leven. Of we nu een lawaaierige machine bedienen, thuis de stereo installatie hard
zetten of een popconcert bijwonen, aan lawaai ontsnappen we nooit helemaal. We staan er echter zelden bij stil

OORPROP PLUG/200pr 1010034
Oorpropjes uit kneedbaar polyurethaanschuim. De zachte en vuilwerende buitenkant
voorkomt inwerking van vuil. Zit per paar in een plastic zakje verpakt.
MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

GEWICHT

SNR

polyurethaanschuim

EN 352

algemene
toepassingen

258 gr

33 dB

200
PAAR

PRO-SILENCE 1 1023088
Zeer prijsgunstige oorkap voor een universeel gebruik, met roterende
hoofdbeugel die de combinatie met veiligheidshelm mogelijk maakt.

welke nadelige gevolgen dit kan hebben voor onze gezondheid en meer bepaald voor ons gehoor.
Lawaaidoofheid is een vaak voorkomende en bovendien ongeneeslijke beroepsziekte en treedt op als het
geluidsniveau (volume) in de gehoorgang te hoog is. Hiermee kunnen we verschillende tonen onderscheiden, meer
bepaald lage frequenties zoals dieselmotoren en zware bastonen, maar ook hoge frequenties zoals slijpmachines en
cirkelzagen.
Onafhankelijk van het feit of dit geluid mooi klinkt of als lawaai wordt waargenomen geldt als vuistregel: indien
het niet mogelijk is om zonder stemverheffing een gesprek te voeren met iemand binnen een straal van een meter,

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

GEWICHT

SNR

kunstof

EN 352-1:2002

lage geluidsniveaus

258 gr

23 dB

bestaat de kans op het ontwikkelen van lawaaidoofheid.

1

Het geluidsniveau is te meten met een decibelmeter. Een decibelmeter geeft het geluidsniveau aan in dB. Het gevaar
van lawaaislechthorendheid begint bij 80 dB(A). Boven deze waarde is de werkgever verplicht gehoorbescherming
aan te bieden. Een werknemer is verplicht gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan

PRO-SILENCE 2 1023089
Lichtgele oorkap in een combinatie van kunststof en roestvrij staal.
Zeer licht model met een ergonomische vormgeving.

85 dB(A).

MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

GEWICHT

SNR

kunstof/
metaal

EN 352-1:2002

lage geluidsniveaus

247 gr

28,5 dB

1

PRO-SILENCE 3 1023091
Praktische opvouwbare kunstof oorkap met gepatenteerde
technologie waardoor het frequentiegebied gelijkmatig gedempt wordt
en de geluiden zacht, maar natuurgetrouw te horen zijn.
De perfecte bescherming bij lage en middelhoge geluidsniveau’s en
toepassingen met elektriciteit.
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MATERIAAL

CONFORM

GESCHIKT VOOR

GEWICHT

SNR

kunststof

EN 352-1:2002

lage en middelhoge
geluidsniveau’s

258 gr

29,8 dB

1
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