Grubau hecht belang aan
jullie veiligheid
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DE SAFETY FIRST CHECKLIST

Hoofdbescherming

Oogbescherming

Voornamelijk belangrijk voor
medewerkers die platen
verplaatsen.

Anti-kras bril met zijbescherming indien gewenst.

Gehoorbescherming
Ademhalingsbescherming
FFP3 is een must in onze
sector! Lager dan FFP3
beschermt onvoldoende en
leidt tot longschade.

Gebruik oorkap en/of oordoppen
min. 30 db. SMh waarde. Al dan
niet herbruikbaar.
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Rugbescherming
Extra steun voor heffen
zware stenen, maar biedt
ook warmte.

Lichaamsbescherming
1. Schort:
Extra lang. Beschikbaar in
verschillende diktes en materialen
(bv: leder).

Handbescherming
Met rubber beschermen tegen
snijwonden en bij polieren met
water.

2. Armbescherming:
Voor polieren met water tegen
spatten.
3. Knieën (optioneel):
Van toepassing bij plaatsing
en vloerleggen.

Voetbescherming
Veiligheidsschoenen worden
zeker aangeraden!
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ADEMHALINGSBESCHERMING

ARTIKEL

Stofmasker
Moldex 2505 (ffp3)
(Doos van 10 st.)

BESCHRIJVING

PRIJS/stuk

•
•
•
•

Bewezen vorm en duurzaam FFP Masker
DuraMesh®: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
ActivForm®: geen neusbeugel nodig
Rondom lopende draagbanden voor snel, simpel en veilig op- en afzetten

€ 64,90/doos
v. 10 st.

•
•
•
•
•
•
•
•

Herbruikbaar FFP Masker
Wasbare afsluiting gemaakt van comfortabel, zacht en huidvriendelijk TPE materiaal
Vouwfilter technologie: 260% meer filteroppervlak
Merkbaar minder ademweerstand
Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
DuraMesh®: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
ActivForm®: geen neusbeugel nodig
Rondom lopende draagbanden met verstelbare clip voor snel, simpel en veilig open afzetten

€ 10,33
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•
•
•
•

TPE masker: zacht en comfortabel in gebruik. Geschikt voor de meeste toepassingen
Siliconen masker: blijft zacht en vormvast zelfs bij extreme temperaturen
Eenvoudig te onderhouden en te reinigen zonder benodigdheden
Met EasyLock® filter systeem: eenvoudig te bedienen
Geen toegevoegde adapters of onderdelen nodig
Drop down optie: het masker kan tijdens onderbreking om de nek gedragen worden

€ 22,32
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•
•
•
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Extreem lichtgewicht volgelaatmasker, weegt slechts 360 g
Frameloos, panoramisch kijkvenster
Voldoet aan de hoge eisen van klasse 2
Maskergedeelte gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
Gemakkelijk op- en afzetten
Eenvoudig te onderhouden en schoonmaken zonder benodigdheden
Met EasyLock® filter systeem: eenvoudig te hanteren
Geen toegevoegde adapters of onderdelen nodig

€ 22,92
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Geschikt voor de series 7000 en 9000
Stoffilters kunnen worden gekoppeld aan de gasfilters of direct aan het masker zelf
Adapters of voorgeassembleerde filters zijn niet nodig
Lagere voorraad: 30% minder onderdelen
Stoffilters met vouwfilter technologie: merkbare reductie in ademweerstand,
bevordert het draagcomfort en vermindert vermoeidheid

€ 53,69/doos
v. 12 st.
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M5 Oorkap
Hoge kwaliteit, robuuste oorkap
Hoge demping van 34 dB [SNR]
Licht en flexibel, met weinig contact druk
Comfortabele visco-elastische oorkussens
Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
Vlak oppervlak om eenvoudig te reinigen

€ 26,40

Artikel code:
MASKMO2505

Stofmasker
Moldex 3408 (ffp3)
air plus
Artikel code:
MASKMO3408

Stofmasker
MO 7002 halfgelaat - M
Artikel code:
MASKMO7002

Stofmasker
MO 9002 volgelaat - M
Artikel code:
MASKMO9002

Vervangfilter
P3 v. Stofmasker MO
7002+9002
(Doos van 12 st.)

GEHOORBESCHERMING

Artikel code:
MASKMO9030

Gehoorbeschermer
MO 6120 M5
Artikel code:
MO-HOOR6120

Oordopjes met touw
MO 6401
(Doos van 50 paar)
Artikel code:
MO-OORD6401

Oordopjes MO 7800
(Doos van 200 paar)

OOGBESCHERMING

Artikel code:
MO-OORD7800

Beschermbril targa
anti-kras
Artikel code:
200-BRIL2

Beschermbril helder met
zij-bescherming
Artikel code:
200-BRIL4

6 dozen: € 62,96
12 dozen: € 60,26

6 stuks:
12 stuks:

2 stuks:

2 stuks:

2 dozen:

5 stuks:

€ 10,02
€ 9,59

€ 20,60

€ 21,15

€ 49,56

€ 24,20

Rockets® voor gehoorbescherming
• Te reinigen en herbruikbaar
• Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
• Luchtkussentje in de top
• Zacht en flexibel ontwerp
• Stevig uiteinde voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen
• Wordt geleverd in een handige PocketPak

€ 90,67/doos
v.50 paar

Spark Plugs® oordopjes
• Aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp
• Gemaakt van zacht PU schuim
• Verpakt per paar
• Ook verkrijgbaar in een hygiënische dispenser: de MoldexStation

€ 31,23/doos
v. 200 paar

•
•
•
•

€ 15,00

Hoogkwalitatieve bril met maximale zichtbaarheid rondom
Krasbestendig
Dampvrij binnenin
Heel ergonomisch te dragen

• Kwalitatieve bril met zijbescherming, wat bijzonder nuttig is voor beeldhouwers

2 dozen:
5 dozen:

€ 29,00
€ 27,07

€ 7,16
5 stuks:
10 stuks:

€ 5,11
€ 4,48

LICHAAMSBESCHERMING

ARTIKEL

Voorschoot groen
vinalon versterkt
120x90 cm

BESCHRIJVING

PRIJS/stuk

•
•
•
•

€ 16,44

Budgetvriendelijke en stevige voorschoot
Voorschoot van 120 cm op 90 cm
Gebruik bij nat polieren
Duurzaam materiaal

5 stuks:
10 stuks:

€ 14,80
€ 13,70

Artikel code:
VOORVINALO

Voorschoot wit Kon
120x100 cm, 0,7 mm dik

• Stevige en duurzame voorschoot
• Comfortabel om te dragen
• 120 cm op 100 cm van 0,7 mm dik

€ 29,88

•
•
•
•

€ 40,77

Artikel code:
VOOR-WIT2

Voorschoot wit SI
125 x 115cm; 1,0mm dik +
Gespen

Dikkere PVC (1 mm) voor extra bescherming
Voorschoot van 125 cm op 115 cm, dus extra lang om over laarzen te komen
Met gespen om snel te kunnen openen en sluiten
Duurzaam materiaal

10 stuks:
25 stuks:

5 stuks:
10 stuks:

€ 27,75
€ 25,90

€ 38,97
€ 35,35

Artikel code:
VOOR-WIT4

Voorschoot half model
/ Leder

• Stijlvolle voorschoot voor Beeldhouwers
• Gemaakt uit leder met logo steenhouwers
• Niet geschikt voor nat werken

€ 48,35

• Geschikt voor intensief polieren met water
• Extra lang
• Bescherming van kledij

€ 12,00/paar

•
•
•
•
•

€ 39,00

Artikel code:
VOOR-LEDER2

Mouwbeschermers
Vinalon groen 60 cm
(verkocht per paar)

5 paren: € 11,16
10 paren: € 10,67

HANDBESCHERMING

RUG
BESCHERMING

Artikel code:
MOUWBEVIN7

Rugbrace
Artikel code:
KO-L05.235

Handschoen rubber
30cm lang maat 9-large
(verkocht per paar)

Ondersteunt rugspieren, lenden en ruggegraat
Ondersteunt bij dragen en heffen
Houdt de rug warm
Versterkte draagkracht door diagonale banden
Op maat aan te brengen door velcro sluiting

• Met rubber binnenin tegen snijwonden
• Budgetoplossing
• Beschikbaar in maten S, M, L, XL, XXL

€ 4,93/paar

•
•
•
•

€ 6,81/paar

12 paren: € 4,11

Artikel code:
HANDSCH09L

Handschoen Powergrab
Thermo Maat 10-XL
(verkocht per paar)

Ademend want in stof
Goeie grip door Powergrab technologie
Biedt veel warmte, zelfs bij nat gebruik
Beschikbaar in maten S, M, L, XL, XXL

12 paren: € 5,68

Artikel code:
HANDSCHGRA10

Handschoen Latex groen
32 cm lang maat 10-XL
(verkocht per paar)

• Bestaat voor 100% uit latex dus 100% waterdicht
• Textuur zorgt voor goeie grip
• Beschikbaar in maten S, M, L, XL, XXL

€ 9,84/paar

• Modieuze veiligheidsschoenen met metalen tip
• Lage versie
• Beschikbaar in alle courante maten

€ 63,01/paar

• Modieuze veiligheidsschoenen met metalen tip
• Hoge versie voor betere bescherming van de enkel
• Beschikbaar in alle courante maten

€ 69,21/paar

10 paren: € 8,20

VOETBESCHERMING

Artikel code:
HANDSCH-L10

Veiligheidsschoen laag maat 43
(verkocht per paar)
Artikel code:
BO-SCHOEN43

Veiligheidsschoen hoog
- maat 43
(verkocht per paar)
Artikel code:
BO-SCHOENH43
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