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1. Wat is eeN BraNdWeer oF iNterVeNtieploeg?

De  brandweerdienst is een organisatie die tot doel heeft  brand en ongevallen te bestrijden.

Deze personen zijn uitgerust, opgeleid en getraind om taken uit te voeren onder risicovolle omstandigheden. 

2. Waarom eeN BedrijFsBraNdWeer oF iNterVeNtieploeg?

Naast de in sommige landen wettelijke verplichting, zijn er nog talrijke voordelen verbonden aan het ter beschikking hebben van een 
bedrijfsbrandweer of interventieploeg: 

•	De bedrijfsbrandweer is snel ter plaatse om de eerste bestrijdingsmaatregelen te nemen. Hierdoor kan vaak vermeden worden dat 
een klein  incident uitgroeit tot een grotere crisis.

•	Door hun ervaring kan de interventieploeg de openbare hulpdiensten reeds van in het begin een zeer duidelijk beeld schetsen van 
de situatie. In afwachting van de komst van de openbare diensten doet de bedrijfsbrandweer ook al aan schadebeperking.

•	Ook de kennis van het eigen bedrijf en het productieproces die de bedrijfsbrandweerlieden bezitten is vaak van onschatbare 
waarde. Zo begeleiden deze ploegen na de eerste interventie de openbare diensten naar de juiste plaats en staan ze bij in het 
bestrijden van het incident. De eigen interventieploeg is immers goed voorbereid op een aantal scenario’s en weet  daarom ook 
perfect welke delen in het productieproces eventueel moeten worden stil gelegd  en hoe dit moet gebeuren. 

•	Bij bedrijfsbrandweer of interventieploeg moet men niet enkel denken aan het bestrijden van brand. Deze personen hebben 
ook vaak de nodige opleiding en middelen om mensen op hoogte of uit besloten ruimten op een veilige en efficiënte manier 
te evacueren waarbij tijd een cruciale rol speelt. Verder kunnen er specifieke taken aan hen worden toegewezen die buiten de 
interventiesfeer vallen zoals uitvoeren van onderhoud waarbij men is aangewezen op b.v. het dragen van gaspakken, uitvoeren van 
gasmetingen, intern uitvoeren van onderhoud van ademhalingsbeschermingsmiddelen enz…

3. takeN BedrijFsBraNdWeer eN iNterVeNtieploegeN

Volgende opsomming is slechts een greep uit de mogelijke taken van bedrijfsbrandweer of  interventieploegen en kunnen naargelang 
de aard van het bedrijf en de bedrijfsgebonden inrichting/organisatie van interventieploegen verschillen (afhankelijk van het interne 
noodplan en de omvang van het incident kan het zijn dat sommige van deze taken eerder toehoren aan EHBO’ers of BHV’ers): 

•	 Eerste Hulp Bij Ongevallen (die eventueel speciale technieken vereisen zoals besloten ruimten)

•	 (Elementaire) brandbestrijding

•	 Interventie in productieproces ter voorkoming van grotere schade

•	Melding en alarmering bij openbare diensten

•	Opvang van de hulpdiensten

•	Coördinatie van interne organisaties

•	Bijstaan van openbare diensten

•	 Evacuatie leiden en begeleiden

•	…

4.  geVareN Bij het uitVoereN VaN de takeN 

Afhankelijk van de uit te voeren taken kunnen we in de meeste gevallen volgende gevaren onderscheiden:

•	Brandwonden bij brandbestrijding

•	 Verstikking door rookontwikkeling

•	 Intoxicatie met chemische producten

•	Opname van chemicaliën via huid en/of luchtwegen

•	 Valgevaar bij interventie op hoogte of eerstelijnsinterventie in besloten ruimten

•	…

5. eeN aaNgepast productoVerzicht

Deze gids is slechts een selectie van de meest relevante artikelen voor personen die deel uitmaken van interventieploegen of (bedrijfs)
brandweer. De producten werden door onze experts uitgezocht op basis van hun jarenlange ervaring bij (bedrijfs)brandweerploegen 
actief in verschillende sectoren. Het resultaat is een beperkte selectie met alleen de meest geschikte producten om uw medewerkers 
optimaal te beschermen.

Producten die niet tot het gamma van Vandeputte behoren maar die wel tot een standaarduitrusting dienen te behoren zoals 
brandblusapparaten, brandslangen, communicatiemiddelen, enz… komen hier niet aan bod.
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Zeker bij brandbestrijding van grotere omvang is het van belang een brandweerhelm te dragen die beter tegen de gevaren van 
brand beschermt dan de standaard veiligheidshelm (hittebestendig, nekbescherming, neerklapbaar gelaatscherm, … ). Deze 
helmen zijn bovendien makkelijk combineerbaar met communicatiesystemen, volgelaatsmaskers en lampen.

 Voor lichtere interventies zijn er universele, comfortabele interventiehelmen met kinriem die tevens kunnen zorgen voor een 
herkenbaarheid van de interventiediensten dankzij het beschikbare kleurenpallet.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

HOOFD- EN GELAATSBESCHERMING

• Handlamp met eLED lamp met 
duwschakelaar

• Atex: II 2G Ex e ib IIC T 4 - II 2D Ex ibD 21 
T98°C

• Gebruiksduur: 4-5 uur
• Universele helmadapter (Art: 1000271)
• Waterdicht
   
• Art: 1015073
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel 

HAND/HELMLAMP 4AAA CPO ATEX

• Handlamp met eLED lamp met 
duwschakelaar

• Atex: II 2G Ex e ib IIC T6- II 2D Ex ibD 2 1 
T61°C gebruiksduur: 7 uur

• Universele helmadapter (Art: 1000271)
• Waterdicht
   
• Art: 1016767
• Af te nemen per: 1 stuk 

HAND/HELMLAMP 3AAA CPO ATEX

• Brandweerhelm
• Maat: M-L
• Kleuren:     

     
• Opties:  Gelaatscherm: blank, goudbedampt

Geintegreerde bril
Binnenwerk in Nomex of leder 
Verschillende nek� appen
Speciale lichtmodules
Stickers
Frontplaat in verschillende kleuren

• Conform: EN 443:2008   
  

• Art: 1026277
• Af te nemen per: 1 stuk 

BRANDWEERHELM F1XF

Deze helm is in veel verschillende combinaties mogelijk, 
contacteer ons voor een juiste offerte.

TIP

• Brandweerhelm
• Maat: 53-64
• Kleuren:     

     
• Gelaatscherm: blank (Art: 1015556)
• Nek� ap: wol-nomex (Art: 1018301)
• Frontplaatje: goud
• Conform: EN 443:2008
   
• Art: 1015492
• Af te nemen per: 1 stuk 

BRANDWEERHELM F1SF

Andere combinaties met goudbedampt scherm, nek� ap in alu en 
zwart frontplaatje beschikbaar. 

TIP

• Interventiehelm
• Maat: 52-64 cm
• Kleuren:     

     
• Opties:  Geventileerd of niet geventileerd

Gelaatscherm: blank, goudbedampt
Responder goggle
Binnenwerk in Nomex of leder 
Verschillende nek� appen
Kinriem - Stickers
Frontplaat in verschillende kleuren
Adapter voor lamp 
Communicatie headsets  
   

• Art: 1017736
• Af te nemen per: 1 stuk 

F2 X-TREM

Bestel uw helm met lampsupport, deze is niet achteraf integreerbaar.

Adaptor UK LAMP voor helm MSA F1SF (Art: 1026349), 
adaptor voor F2 helm (Art: 1026347).

TIP

•  Lamp voor brandweerhelmen 
• Inclusief 4 AA-batterijen

•  Art:   1015538 
•  Af te nemen per:   1   stuk 

LAMP XP LED ATEX 1 VOOR BRANDWEERHELM F1

Geen adaptor nodig voor montage op F1SF helm, adaptor voor F1XF 
helm (Art: 1026336), adaptor voor montage op helm F2 (Art: 1021639).

TIP

TIP Adaptor UK LAMP voor helm MSA F1SF (Art: 1026349), 
adaptor voor F2 helm (Art: 1026347).

TIP
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• Waterdicht 
• Met rubberen strap 
• 3 stralingsmodi: spot, diffuus en rood 

diffuus
• Atex: II 2G Ex e ib IIC T4 - II 2D Ex ibD 21 

T98°C
• Gebruiksduur: 5 uur
   
• Art: 1016736
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

HOOFD/HELMLAMP VIZION I ATEX

• Veiligheidsbril, polycarbonaat
• Impactbestendigheid: F
• Coating: antidamp en antikras
• Conform: EN 170 
   
• Art: 1015028
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

BRIL SKYGUARD NT PC BLANK SUPR (OR/GR)

• Veiligheidsbril, polycarbonaat
• Impactbestendigheid: F
• Coating: antidamp en antikras
• Conform: EN 170
   
• Art: 1000417
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

BRIL CONTOUR PC BLANK (ZW)

• Hoofdbeugel
• Actief, communicatie
• SNR waarde: 31dB
• Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001234)
• Eveneens beschikbaar met 

helmbevestiging (Art: 1016173)
• Eveneens beschikbaar met nekbeugel 

(Art: 1016174)
• Conform: EN 352
   
• Art: 1016172
• Af te nemen per: 1 stuk

OORKAP TACTICAL XP ATEX OPVOUWBAAR DYN MICRO

• Hoofdbeugel
• Actief, communicatie
• SNR waarde: 31dB
• Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001234)
• Eveneens beschikbaar met helmbevesti-

ging (Art: 1016170)
• Eveneens beschikbaar met nekbeugel 

(Art: 1016171)
• Conform: EN 352
   
• Art: 1016169
• Af te nemen per: 1 stuk

OORKAP TACTICAL XP OPVOUWBAAR

UNIVERSELE MASKERBRIL DELTA

Deze correctiebril is geschikt voor het dragen in combinatie met 
volgelaatsmaskers en kan voorzien worden van bifocale glazen.
   
Vraag meer info bij uw contactpersoon.

• Thermoplast, ABS
• Kleur: oranje
• Binnenwerk: textiel, 4p (Art: 1000290)
• Zweetband: leder (Art: 1000310)
• Eigenschappen: LD
• Maat: 54-62 cm
• Conform: EN 397 
   
• Art: 1023759
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

G22 BOSBOUWSET (OPTIME I + V5C)

Vizier 5C (Art: 1023579), adaptersysteem V5 (Art: 1023775) 
en helmoorkap Optime I (1001093) apart bestelbaar.

TIP

Ook beschikbaar in grijs/oranje (Art: 1015029).

Ook beschikbaar in zonnelens (Art: 1000530) 
en in I/O lens (Art: 1000531).

TIP

• Veiligheidsbril, polycarbonaat
• Impactbestendigheid: F
• Coating: antidamp en antikras
• Conform: EN 170
   
• Art: 1021295
• Af te nemen per: 12 stuks

BRIL ALTIMETER BLANK

Model met geinjecteerd rubber zodat het model beter aansluit op het 
gezicht. Met afneembare band en oorveren.

TIP

TIP
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Voor interventies waarbij chemicaliën vrijkomen of bij intensievere brandbestrijding vertrouwt men best op adembescherming onafhankelijk 
van de omgeving met de hoogst mogelijke beschermingsfactor in de vorm van een persluchtapparaat (omwille van mogelijk laag 
zuurstofgehalte en ongekende concentratie van gevaarlijke stoffen).  Indien met beschermingsmiddelen gebruikt met � lters dient men een 
aantal belangrijke voorwaarden in acht te nemen zoals het aanwezig zijn van voldoende zuurstof, de beperkte � ltercapaciteit en variabele 
verzadigingstijd van � lters. Bovendien dient men het juiste � ltertype te selecteren om de juiste bescherming te bekomen.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

ADEMHALINGSBESCHERMING

Basisschema ademhalingsbescherming

De verschillende producten binnen het gamma adembescherming kunnen in 2 grote groepen worden onderverdeeld: 

Afhankelijk van omgevingslucht Onafhankelijk van omgevingslucht

Filtering van omgevingslucht Niet autonoom Autonoom

Stofmasker, halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker 
en motoraangedreven toestellen met stof-, gas- of 

combinatie� lters!

Ademlucht van persluchtnet Gebruiker heeft ademlucht bij

Kappen of maskers (al dan niet 
met longenautomaat) met slan-

gen aangesloten op persluchtnet

Persluchttoestellen en zuurstofgene-
rerende toestellen

Voorwaarden voor gebruik Voorwaarden voor gebruik

• Zuurstof in de omgeving > 19%
•  Concentratie gas < 0,5% voor klasse 2 

gas/combinatie� lters
•  Concentratie gas < 0,1% voor klasse 1 

gas/combinatie� lters
•  Stofconcentratie < grenswaarde x npf/tpf mas-

ker/� ltercombinatie
•  Reukgrens < grenswaarde
• Geen besloten ruimte
• Geen explosiegevaarlijke omgeving
• Geen anomale substanties
• Geen ongekende substanties of mengsels

•  Als aan de voorwaarden voor bescherming met fi lters niet wordt vol-
daan.

• Indien er langdurig moet worden gewerkt.

• Voor interventies waar de situatie snel kan veranderen en onbekend is.

•  Langdurig werk met organische gassen en dampen met een kookpunt 
lager dan 65°C

De indeling van de gas� lters is tweedelig: eerst waartegen ze beschermen en dan naargelang de opnamecapaciteit.

Kenletter Kleur Bescherming tegen

A  bruin organische gassen en dampen, oplosmiddelen met kookpunt hoger dan 65°C
B  grijs anorganische gassen en dampen
E  geel zwaveldioxide en waterstofchloride
K  groen ammoniak en organische ammoniakderivaten
AX  bruin organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
Hg-P3  rood/wit kwikdamp
CO  zwart koolmonoxide
NO-P3  blauw/wit nitreuze gassen en dampen
Reactor P3  oranje radioactieve iodines

Gas� lterklasse* Concentratie (max.) van schadelijk gas in de lucht

1 0,1 Vol % (1000 ppm)

2 0,5 Vol % (5000 ppm)
* De gasfi lterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de fi lteromschrijving, bv. A1, ABEK2, ...
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• P2V Art: 1002035
• P3V Art: 1002044
• Conform EN149
   
• Af te nemen per: 10 stuks
• Omverpakking: 120 stuks
• Voorraadartikel

STOFMASKER GOBI

• Standaard schroefdraad EN 148 
• Materiaal: EPDM rubber 
• Vizier PC anti-damp, groot gezichtsveld 
• Hoofdbanden verstelbaar 
• Nekband om masker rond nek te hangen 
• 2 uitademventielen voor lage weerstand 
• Volledig onderhoudbaar 
• Spreekmembraan voor verstaanbaarheid 
• NPF: afhankelijk van � lter 
• Conform: EN 136-2 

• Art: 1023883
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

VOLMASKER BRK 820

• P3 schroeffi lter DIN 148 
in kunststof behuizing

• Beschermt tegen toxische stof-, 
nevel- en rookdeeltjes

• Te combineren met half- en volmasker 
met standaard schroefdraad

• Gewicht: 70 gr. 
• Conform EN143
   
• Art: 1002167
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

SCHROEFFILTER TOSHOGU P3

• Beschermt tegen organische gassen 
& dampen met kookpunt <65°C, 
toxische stof-, nevel- en rookdeeltjes

• Te combineren met volmasker 
met standaard schroefdraad

• Filter slechts 1 maal te gebruiken
• Klasse 2: tot max concentratie van 0,5 %
• Gewicht: 300 gr.
• Conform EN14387
   
• Art: 1002227
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

SCHROEFFILTER 93 AXP3

• Standaard schroefdraad EN 148
• Materiaal: rubber
• Vizier silicaat anti-damp
• Zeer groot gezichtsveld (95%)
• Hoofdbanden verstelbaar
• Nekband om masker rond nek te hangen
• Volledig onderhoudbaar
• Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
• NPF: afhankelijk van � lter
• Conform: EN 136-3

• Art: 1002126
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

VOLMASKER ULTRA ELITE

• A2P3 schroeffi lter DIN 148 
in aluminium behuizing

• Beschermt tegen organische gassen en dampen 
met kookpunt >65°C, toxische stof-, nevel- en 
rookdeeltjes

• Te combineren met half- of volmasker 
met standaard schroefdraad

• Filter van klasse 2: tot max 
concentratie van 0,5 %

• Conform EN14387
   
• Art: 1002208
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

SCHROEFFILTER 93 A2P3

• Beschermt tegen anorganische en organische 
gassen en dampen met kookpunt >65°C, 
zwaveldioxide, zure gassen & dampen, ammoniak, 
organische ammoniak derivaten, kwikdampen, 
toxische stof-, nevel- en rookdeeltjes, nitreuze 
gassen en in beperkte mate tegen koolmonoxide

• Volmasker met standaard schroefdraad
• BE van klasse 2: tot max concentratie van 0,5 %
• AK van klasse 1: tot max concentratie van 0,1 %. 
• Gewicht: 450 gr.
• Conform EN14387
   
• Art: 1002216
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

SCHROEFFILTER 93 A1BE2K1CONOHGP3

• Enkel voor bescherming tegen gassen met een 
concentratie beneden de MAC 
of grenswaarde !

• 9914 voor organische dampen
• 9926 voor zure gassen
• 9914 P1V Art: 1002065
• 9926 P2V Art: 100
   
• Af te nemen per: 100 stuks

STOFMASKER GEUREN

• 9322 P2V Art: 1002053
• 9332 P3V Art: 1002057
• Conform EN149
   
• Af te nemen per: 10 stuks
• Omverpakking: 120 stuks
• Voorraadartikel

VOUWMASKER 9000 SERIE

• Materiaal: elastomeer
• Hoofdbanden verstelbaar
• Hoofdharnas verdeelt het gewicht
• Wegwerp, geen vervangbare � lters
• NPF: 50
• Conform: EN 405
   
• Art: 1002119
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

WEGWERP MASKER 4279 ABEK1P3

Draagtas 
(Art: 1023884).

TIP
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• ABEK2HGP3 schroeffi lter DIN 148 in 
aluminium behuizing

• Beschermt tegen anorganische en 
organische gassen en dampen met een 
kookpunt >65°C, zwaveldioxide, zure 
gassen en dampen, ammoniak, organische 
ammoniak derivaten, kwikdampen, toxische 
stof-, nevel- en rookdeeltjes

• Enkel te combineren met volmasker met 
standaard schroefdraad

• Filter van klasse 2: tot max. concentratie 
van 0,5 %

• Gewicht: 370 gr. 
• Conform EN14387
   
• Art: 1002224
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

SCHROEFFILTER TOSHOGU ABEK2HGP3

• Lichtgewicht composiet
• Goed voor 1800L ademlucht
• Kraan met uitstroombeveiliging
• Gewicht: 10,5 kg
• Levensduur: 15 jaar
• Keuring: elke 5 jaar
• Gevuld
• Conform: EN 137

• Art: 1017910
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

PERSLUCHTFLES COMPOSIET 6,8L/300BAR

• Snelkoppeling
• Materiaal: rubber
• Vizier silicaat anti-damp
• Zeer groot gezichtsveld (95%)
• Hoofdbanden verstelbaar
• Nekband om masker rond nek te hangen
• Volledig onderhoudbaar
• Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
• NPF: > 2.000
• Conform: EN 136-3

• Art: 1002147
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

VOLMASKER ULTRA ELITE PS-MAXX VOOR LA

• Ergonomische rugplaat voor 
max. 2 fl essen met schouder- en 
heupbanden met comfortkussens.

• Gewicht: 3,9 kg (zonder fl es)
• Conform EN137
   
• Art: 1013561
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

PERSLUCHTAPPARAAT AIRGO PRO SINGLE LINE

• Hoes
• Nomex
• Ter bescherming van fl es

• Art: 1002779
• Af te nemen per: 1 stuk

BESCHERMHOES FLES 6,8L

• Snelkoppeling
• Volgt ademhaling van gebruiker
• Zorgt steeds voor overdruk in 

masker
• Voor besloten ruimten
• Paniekknop voor maximaal debiet
• Volledig onderhoudbaar
• Conform: EN 137

• Art: 1002566
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

LONGENAUTOMAAT AUTOMAXX

• Voor toestel met gemonteerde fl es
• Toestel kan onmiddellijk worden 

aangetrokken
• Geschikt voor buitenopstelling

• Art: 1018127
• Af te nemen per: 1 stuk

WANDBOX PERSLUCHTTOESTEL 

• Zitharnas te monteren op airgo apparaten
• Valbeveiliging, positionering en afdaalgordel
• Ideaal voor besloten ruimten
   
• Art: 1017867
• Af te nemen per: 1 stuk

ZITHARNAS ALPHA PRO PERSLUCHTTOESTEL
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• Koffer
• Voor apparaat met fl es, 

masker en longenautomaat
• Kleur: donkergrijs
• Op wieltjes

• Art: 1013133
• Af te nemen per: 1 stuk

KOFFER PERSLUCHTTOESTEL 

• Voor besloten ruimten of andere 
risicovolle werkzaamheden

• Vooralarm treedt in werking na 
25 sec zonder beweging

• Na nog eens 15 sec volledig alarm
• Auditief alarm van 95 db
• Visueel alarm m.b.v. LED
• Alarm ook manueel te activeren
• Stand alone applicatie, geen verbinding 

met centrale mogelijk

• Art: 1014747
• Af te nemen per: 1 stuk

DODEMANSALARM MOTIONSCOUT R

• Y-koppelstuk
• Kan aangesloten worden op persluchtslang 

om 2 gebruikers te voorzien van lucht
• 1 mannelijke en 2 vrouwelijke koppelingen

• Art: 1002732
• Af te nemen per: 1 stuk

Y-KOPPELSTUK MET TERUGSLAGKLEP

• T-stuk
• Maakt het mogelijk 2 fl essen op apparaat 

te dragen

• Art: 1002782
• Af te nemen per: 1 stuk

T-STUK 2 FLESSEN 

Mogelijk bij Airgo en Alpha apparaten.

• Montuur voor correctieglazen
• Voor Ultra elite masker

• Art: 1002646
• Af te nemen per: 1 stuk

BRILMONTUUR ULTRA ELITE

• Op kraan van 200 of 300 BAR fl essen
• Ideaal voor 50L fl essen als bron of buffer
• Vrouwelijke CEJN koppeling voor pers-

luchtslang
• Hogedruk manometer voor druk in fl es
• Middendruk manometer voor druk in slang
• Laag debiet alarm

• Art: 1002697
• Af te nemen per: 1 stuk

ONTSPANNER 200/300BAR FLESSEN 

• Schakelt automatisch om naar 
secondaire persluchtbron indien 
de primaire bron uitvalt

• Bij omschakeling fl uitsignaal
• Idealiter te plaatsen op gordel tussen slang 

van primaire en secundaire bron 
en longenautomaat.

• Art: 1002736
• Af te nemen per: 1 stuk

MEERUREN VENTIEL 

• Als back-up systeem 
of primaire persluchtbron

• In gegalvaniseerd staal
• Met opbergruimte
• Exclusief 2 50L 300 bar fl essen
• Inclusief 2 x 40 M slang
   
• Art: 1002694
• Af te nemen per: 1 stuk

PERSLUCHTKAR 2 FLESSEN 50L

TIP
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• Koffer met 6,8L persluchtfl es als back-up
• Te plaatsen tussen primaire bron en gebruiker
   
• Art: 1021669
• Af te nemen per: 1 stuk

KOFFER PERSLUCHT AUV 1683-C

• 40 reinigingsdoekjes
• Voor half- en volmaskers
• Ontsmet masker voor nieuw gebruik
• Gedrenkt in niet aggressieve vloeistof
• Individueel verpakt

• Art: 1013665
• Af te nemen per: 1 doos
• Voorraadartikel

40ST REINIGINGSDOEKJES 105

• Als back-up systeem 
of primaire persluchtbron

• In gegalvaniseerd staal
• Exclusief 2 fl essen 6L 300 bar 
• Met fl uitsignaal bij lage druk
• Met slang 20 M
   
• Art: 1002695
• Af te nemen per: 1 stuk

PERSLUCHTKAR 2 FLESSEN 6.8L

Andere modellen beschikbaar.TIP

• Als back-up systeem 
of primaire persluchtbron

• Volledig INOX 
• Incl. 2 fl essen 6L 300 bar 

en ontspanner
• Met fl uitsignaal bij lage druk
• Lengte slang: 30 m
   
• Art: 1021668
• Af te nemen per: 1 stuk

PERSLUCHTKAR INOX FW 2603-AUV

Andere modellen beschikbaar.TIP

• Voor maskers en medisch 
materiaal

• Desinfectie gedurende 15min 
met 1% oplossing

• Doodt bacteriën, virussen en 
schimmels

• Niet ontvlambaar
• Bio afbreekbaar
• PH waarde 6,7

• Art: 1002601
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

VDP DESINFECTO 1L

Ook beschikbaar in 5 L (Art: 1002603).TIP

• Voor reiniging van maskers, pak-
ken en medisch materiaal

• Gebruik een 0,5-1% of 1-3 % 
oplossing, afhankelijk van de te 
reinigen grondstoffen

• Zonder zeep of alcalines
• Niet ontvlambaar
• Bio afbreekbaar
• PH waarde 7

• Art: 1002606
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

VDP CLEAN 1L

Ook beschikbaar in 5 L (Art: 1002607).TIP
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Bij interventie waarbij chemicaliën kunnen vrijkomen dient men zich te beschermen met chemisch gekeurde handschoenen.  
Hieronder een selectie van chemische bestendige handschoenen die breed inzetbaar zijn (afhankelijk van in omloop zijnde 
chemicaliën dient men te kijken of de gekozen handschoen voldoet inzake  permeatie).  

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

EN 374-2 

• In nitril
• Maten: 8 / 9 / 10 / 11
• Voering: nylon
• Pro� el: geruwd
• Dikte: niet gekend
• Lengte: 30 cm
• Uitstekende grip 
• Soepel 

• Art: 1007599
• Af te nemen per: 6 paar per maat
• Omverpakking: 72 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530

35 cm 58-535 (Art: 1007600).
TIP

J K L

EN 374-1 

EN 374-2 

4.1.2.1

EN 388

• In neopreen
• Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
• Voering: gevlokt
• Pro� el: ruit
• Dikte: 0,72 mm (excl. voering)
• Lengte: 33 cm

• Art: 1007618
• Af te nemen per: 12 paar per maat
• Omverpakking: 144 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN NEO-STAR

A K L

EN 374-1 

EN 374-2 

3.1.1.1

EN 388

• In nitril
• Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
• Voering: gevlokt
• Pro� el: ruit
• Dikte: 0,4 mm (excl. voering)
• Lengte: 33 cm
   
• Art: 1007604
• Af te nemen per: 12 paar per maat
• Omverpakking: 144 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN NITRI-STAR PLUS

A J K

• In nitril
• Maten: S / M / L / XL / XXL
• Poedervrij
• Dikte: 0,12 mm
• Lengte: 24 cm
• Vingertoppen geruwd voor betere grip

• Art: 1007720
• Af te nemen per: 1 pak (100 stuks) per maat
• Omverpakking: 10 pakken (10 x 100 stuks) 

per maat
• Voorraadartikel

HS.SOFT-STAR NITRIL PF 100ST/DISP

Ook verkrijgbaar in gepoederde versie 
(Art: 1007721).

TIP

EN 374-2 EN 374-3 EN 374-1 EN 374-2 

4.0.0.2

EN 388

• In nitril
• Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
• Voering: gevlokt
• Pro� el: ruit
• Dikte: 0,42 mm (excl. voering)
• Lengte: 38 cm
• Elke handschoen wordt bij productie getest 
   
• Art: 1007585
• Af te nemen per: 12 paar per maat
• Omverpakking: 72 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN SOLVEX 37-900

A K L

4.1.0.2

EN 374-1 EN 374-2 

EN 388

• In neopreen
• Maten: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
• Voering: gevlokt
• Pro� el: ruit
• Dikte: 0,75 mm (excl. voering)
• Lengte: 41 cm

• Art: 1007619
• Af te nemen per: 10 paar per maat 

behalve maat 6
• Omverpakking: 50 paar per maat
• Voorraadartikel in maten 7 / 8 / 9 / 10

HANDSCHOEN TECHNIC PLUS 450

31 cm 420 (Art: 1007617).
TIP3.1.2.1A J K L

EN 374-1 EN 388

11www.vdp.com //
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• In latex
• Maten: 9,5 / 10,5
• Zonder voering 
• Pro� el: gladde afwerking
• Dikte: 1,5 mm
• Lengte: 61 cm
• Zeer stevige handschoen 

• Art: 1007637
• Af te nemen per: 1 paar per maat
• Omverpakking: 12 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN EMPEROR ME108

Ook verkrijgbaar in 43 cm als model 
ME105 (Art: 1007634).

Opbergdoos (Art: 1022872), 
tester (Art: 1022870).

TIP

TIP

EN 374-2 
4.1.2.1

EN 388

• 5 lagen gelamineerd
• Maten: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
• Zonder voering 
• Pro� el: gladde afwerking
• Dikte: 0,06 mm
• Lengte: 38 - 41 cm
   
• Art: 1007705
• Af te nemen per: 12 paar per maat voor 

de maten 9 / 10
• Omverpakking: 72 paar per maat
• Voorraadartikel in maten 9 / 10

HANDSCHOEN BARRIER 02-100

A B C

EN 374-1 

EN 374-2 

• In latex
• Maten: 8 / 9 / 10 / 11
• Klasse 0 1000V (Art:1022731)
• Klasse 2 17000V (Art: 1022735)
• Klasse 4 36000V (Art: 1022868)
• Gevlokt en mechanisch sterker
• Niet met overhandchoen te dragen
• Conform: EN 60903 RC
   
• Af te nemen per: 1 paar per maat
• Omverpakking: 10 paar per maat

ELECTRICITEITSHANDSCHOEN FLEX & GRIP

• Monobloc kunststof voetbank
• Antislip-platform
• Isolerende PVC uitgeschuinde voeten
• Anti-slip pootjes
• Afmeting: L 50 cm x B 50 cm x H 36,2 cm
   
• Art: 1025358
• Af te nemen per: 1 stuk

45 KV ISOLERENDE KUNSTOF VOETBANK BUITEN

• In butyl
• Maten: 7 / 8 / 9 / 10
• Zonder voering 
• Pro� el: geruwd (uniek)
• Dikte: 0,5 mm
• Lengte: 35 cm
   
• Art: 1017923
• Af te nemen per: 1 paar per maat 

voor de maat 10
• Omverpakking: 6 paar per maat
• Voorraadartikel in maat 10

HANDSCHOEN BUTOFLEX 651

0.1.1.1

A B C I K L

EN 374-1 

EN 374-2 EN 388

• Handschoen in � exibel laminaatmateriaal 
van verschillende lagen

• Maten: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
• Geschikt voor chemische en 

petrochemische laboratoriumtoepassingen, 
morsen cleanups, in geval van chemische 
ongevallen

   
• Art: 1018344
• Af te nemen per: 50 paar per maat

HANDSCHOEN SILVER SHIELD

A H L

EN 374-1 

• Met nitril coating
• Maten: 7 / 8 / 9 / 10
• Drager: mix van vezels
• Snijweerstand: 5
• Goede natte en olie-achtige grip
• Combineert snij-, chemicaliën- 

en hittebescherming in 1
   
• Art: 1007251
• Af te nemen per:  1 paar per maat 

voor maten 8 / 9 / 10
• Omverpakking: 12 paar per maat
• Voorraadartikel in maten 8 / 9 / 10

HANDSCHOEN KRONIT PROOF 395

4.5.4.3 JKL

X.2.X.X.X.X

EN 374-1 EN 388

EN 407

• Snij/chemisch bestendige 
werkhandschoen in PVC

• Maten: 9 / 10 / 11
• Snijbestendigheid niveau 5
• Gevoerd en gekorreld oppervlak
• Lengte 35 cm
   
• Art: 1025539
• Af te nemen per: 12 paar per maat

HANDSCHOEN GUIDE 167

A K  L

EN 374-1 

4.5.4.2

EN 388

A B C K L

EN 374-1 
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HANDBESCHERMING
MECHANISCH

Bij werkzaamheden waarbij mechanische risico’s zijn zoals schuren, stoten en het snijden van de hand is het van groot belang de 
handen met de juiste handschoenen te beschermen. Deze bescherming kan gaan van lichte lederen handschoenen voor lichtere 
werkzaamheden tot zeer snij- en prikbestendige handschoenen voor bv. interventies na verkeersongevallen. 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

• Rundsner� eder
• Maten: 8 / 9 / 10 / 11
• Kwaliteit leder: A/B-grade 
• Dun en soepel leder 
   
• Art: 1007003
• Af te nemen per: 12 paar per maat
• Omverpakking: 120 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN DRIVER VACHETTE NEW

3.1.3.2

EN 388

LYCRA

4.3.4.3

• Met PU coating
• Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
• Drager: Originele HPPE en Lycra, 13 gauge
• Snijweerstand: 3
• Goede droge grip
• Zeer comfortabel en elastisch
• Voor lichtere werkzaamheden waar zeer 

goede snijweerstand is vereist
• Basiskwaliteit
   
• Art: 1023457
• Af te nemen per : 12 paar per maat
• Omverpakking: 144 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN DEXLITE EDGE PU

EN 388

• Rundsner� eder
• Maten: 9 / 10 / 11
• Kwaliteit leder: A-grade
• Waterafstotend leder 
• Met polsbescherming
• Dun en soepel leder 
   
• Art: 1007001
• Af te nemen per: 12 paar per maat
• Omverpakking: 120 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN DRIVER FRANCE HYDRO

2.1.2.2

EN 388

3.5.4.3

• Met latex coating
• Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
• Drager: Kevlar®

• Snijweerstand: 5
• Coating met pro� el voor extra grip
• Voor zware werkzaamheden waar zeer 

goede snijweerstand is vereist
   
• Art: 1023991
• Af te nemen per: 12 paar per maat
• Omverpakking: 72 paar per maat

HANDSCHOEN POWERGRAB KATANA

EN 388
X.2.X.X.X.X

EN 407

• Met Foam nitril coating (1 dipping)
• Maten: 7/8/9/10/11
• Drager:  HPPE, Spandex, polyamide, 

13 gauge
• Snijweerstand: 5
• Goede natte en olie-achtige grip
• Zeer comfortabel en elastisch
• Voor lichtere werkzaamheden waar zeer 

goede snijweerstand is vereist
• Manchet: 7 cm
   
• Art: 1021427
• Af te nemen per: 12 paar per maat
• Omverpakking: 144 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM

4.5.4.3

EN 388 Ook beschikbaar in langere versie 
(Art: 1021428).

TIP

• Met Foam nitril coating (2 dipping)
• Maten: 7/8/9/10/11
• Drager:  HPPE, Spandex, 

polyamide,13 gauge
• Snijweerstand: 5
• Goede natte en olie-achtige grip
• Zeer comfortabel en elastisch
• Voor lichtere werkzaamheden waar zeer 

goede snijweerstand is vereist
• Manchet: 7 cm
   
• Art: 1022831
• Af te nemen per: 12 paar per maat
• Omverpakking: 144 paar per maat
• Voorraadartikel

HS GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM KC

4.5.4.3

EN 388
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• Kunststof
• Maten: S / M / L / XL / 2XL
• Ideaal voor manipulatie van touwen 

of kabels 
• Snijweerstand: 3
• Verteviging op palm 
• Met velcro 
   
• Art: 1016660
• 6 paar per maat
• Omverpakking: 6 paar per maat

KLIMTOUW HANDSCHOEN 740

3.3.4.3

EN 388

• Spandex, kevlar naden en 
PVC verstevigingen

• Maten: S / M / L / XL / 2XL
• Met verstevigingen op handpalm en vingers
• Foam padding op knokels
• Bloed- en waterdicht
• Ideaal als interventiehandschoen 

voor hulpdiensten
   
• Art: 1006357
• Af te nemen per: 6 paar per maat
• Omverpakking: 6 paar per maat

HANDSCHOEN PROFLEX 7300D

4.3.4.2

EN 388

4.5.3.4.

EN 388

• Een handschoen van zacht kunstleer met 
snij-, perforatie- en naaldbescherming en 
extra PVC-versteviging voor een betere 
duurzaamheid en grip

• Maten: 8 - 11
• De Alycore-technologie aan de binnenkant 

van de hand en over de vingertoppen 
beschermt de handpalm, de vingertoppen 
en de bovenkant van de vingertoppen tegen 
naalden en andere scherpe voorwerpen

• Speciaal ontworpen voor grove 
werkzaamheden waarbij het risico op snij- 
en prikwonden bestaat, bijvoorbeeld door 
gebroken glas, staaldraad enzovoort

   
• Art: 1025087
• Af te nemen per: 1 paar per maat
• Voorraadartikel

HANDSCHOEN GUIDE 6401 CPN

2.3.2.3

EN 388

• Handschoen in waterafstotend 1,5 mm 
volner� eder en verstevigingen op rug, 
manchette, duim en wijsvinger

• Maten : 9
• Lengte 58 cm met een gevoerde 

manchette van 25 cm met Para-aramide 
en een niet gevoerde manchet van 15 cm

• Geeft drager bescherming tegen 
beten van dieren

   
• Art: 1024296
• Af te nemen per: 1 paar per maat

HANDSCHOEN ANIMALYS1

• Rundsner� eder
• Maten: 8 / 9 / 10 / 11 / 12
• Speci� eke bescherming tegen kettingzaag 
• Snijweerstand: 1
• Bescherming aan beide handen 

(links- en rechtshandigen) 
• Blokkeert bij aanraking de kettingzaag 
   
• Art: 1007242
• Af te nemen per: 1 paar per maat
• Omverpakking: 1 paar per maat

HANDSCHOEN BOSWERK SIP 2SA4

3.1.3.2
EN 381-7

EN 388
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• Handschoen voor lichtere (blus)werken
• Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
• Handschoen en versterking pols in 

waterafstotend en hittebestendig 
rundsvolner� eder van 1,2 mm 

• Voering in composiet en katoen vezels
• Naden van para-aramide garen
• Lengte 38 cm waarvan 18 cm manchet in 

splitleder 
• Conform ISO 15383 TYPE I
   
• Art: 1026153
• Af te nemen per: 5 paar per maat

HANDSCHOEN SPP2NIT05+

Ook verkrijgbaar in zwarte versie 
(Art: 1007452).

TIP

• Handschoen voor lichtere (blus)werken
• Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
• Handschoen en versterking pols in 

waterafstotend en hittebestendig 
rundsvolner� eder van 1,2 mm 

• Voering in composiet en katoen vezels
• Naden van para-aramide garen
• Lengte 31 cm waarvan 7,5 cm manchet in 

eleastisch materiaal
• Conform ISO 15383 TYPE I
   
• Art: 1026158
• Af te nemen per: 5 paar per maat

HANDSCHOEN SPP2NITBKV+

• Ergonomische handschoen, palm en 
binnenkant duim in interlock para-aramide 
met silicone coating en dubbele laag 
Iso’air®

• Maten : 7 / 8 / 9 / 10 / 11 
• Volledige anti-bacteriële para-aramide 

voering voorzien van ademende tussenlaag
• Versterking rug, polsbescherming, 

vingertoppen in waterafstotend en 
hittebestendig rundsner� eder van 0,9 mm

• Elastische band op rug en pols
• Met kleine musketon om handschoen 

samen te houden
• Lengte 32 cm waarvan een elastische 

manchet van 7 cm
   
• Art: 1025707
• Af te nemen per: 5 paar per maat

HANDSCHOEN BRANDWEER TOPFIGHTER4

4.5.3.3

EN 388

4.1.3.1.X.X

EN 407

EN 659

2003 + 
A1 2008

• Palm en versterkingen in 0,9 mm 
zwart geitenleder

• Maten: 8 / 9 / 10 / 11 / 12
• Rug in 1,4 mm splitleder
• Naden in para aramide
• Voering: para aramide, glasvezel en katoen 

met porelle PU membraan
• Manchette van 7 cm
   
• Art: 1024044
• Af te nemen per: 1 paar per maat
• Omverpakking: 5 paar per maat

HANDSCHOEN BRANDWEER T-REXS SQUALE

3.5.3.34.2.3.1.X.X

EN 388EN 407

EN 659

• Palm en versterkingen in 0,9 mm 
zwart geitenleder

• Maten: 8 / 9 / 10 / 11 / 12
• Rug in 1,4 mm splitleder
• Naden in para aramide
• Voering: para aramide, glasvezel en katoen 

met porelle PU membraan
• Lengte: 40 cm met manchette van 15 cm  
   
• Art: 1024045
• Af te nemen per: 1 paar per maat
• Omverpakking: 5 paar per maat

HANDSCHOEN BRANDWEER T-REXS SQUALE M

3.5.3.34.2.3.1.X.X

EN 388EN 407

EN 659

• Ergonomische handschoen, palm en 
binnenkant duim in interlock para-aramide 
met silicone coating en dubbele laag Iso’air®

• Maten : 7 / 8 / 9 / 10 / 11 
• Volledige anti-bacteriële para-aramide 

voering voorzien van ademende tussenlaag
• Versterking rug, polsbescherming, 

vingertoppen in waterafstotend en 
hittebestendig rundsner� eder van 0,9 mm

• Elastische band op rug en pols
• Met kleine musketon om handschoen 

samen te houden
• Lengte 32 cm waarvan een elastische 

manchet van 7 cm   
   
• Art: 1026148
• Af te nemen per: 5 paar per maat

HANDSCHOEN BRANDWEER TOPFIGHTERBKV

4.5.3.3

EN 388

4.1.3.1.X.X

EN 407

EN 659

2003 + 
A1 2008

• Economische brandweerhandschoen
• Maten : 8 / 9 / 10 / 11 
• Handschoen, versterking duim- 

en wijsvinger, versterking rug en 
polsbescherming in waterafstotend en 
hittebestendig rundsner� eder van 1 mm 

• Voering in para-aramide/katoen, insert 
ademende Porelle® tussen voering en 
handschoen

• Naden in para-aramide, elastische 
polsband en kleine musketon om 
handschoenen samen te houden

• Lengte 34 cm waarvan manchet in 
ner� eder van 10 cm en voorzien van velcro

   
• Art: 1026150
• Af te nemen per: 5 paar per maat

HANDSCHOEN BRANDWEER FIGHTER4

3.2.4.3

EN 388

4.1.3.1.X.X

EN 407

EN 659

2003 + 
A1 2008

• Economische brandweerhandschoen
• Maten : 8 / 9 / 10 / 11 
• Handschoen, versterking duim- 

en wijsvinger, versterking rug en 
polsbescherming in waterafstotend en 
hittebestendig rundsner� eder van 1 mm 

• Voering in para-aramide/katoen, insert 
ademende Porelle® tussen voering en 
handschoen

• Naden in para-aramide, elastische 
polsband en kleine musketon om 
handschoenen samen te houden

• Lengte 25 cm waarvan elastische manchet 
in para-aramide van 8 cm 

   
• Art: 1026151
• Af te nemen per: 5 paar per maat

HANDSCHOEN BRANDWEER FIGHTER4BKV

3.2.4.3

EN 388

4.1.3.1.X.X

EN 407

EN 659

2003 + 
A1 2008
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KLEDING

KLEDING
De kleding van interventieploegen of bedrijfsbrandweer zal in sterke mate afhangen van de taakinvulling van deze ploegen en de 
daarmee verbonden risico’s. De kleding kan variëren van vlamvertragende kledij voor eerste interventie bij kleinere brandrisico’s tot 
brandweerpakken voor grotere incidenten en het bijstaan van openbare diensten. 

Hoewel de kans groot is dat u, ook voor bedrijfsbrandweerdiensten, uw oplossing terugvindt in het uitgebreide standaardaanbod van 
de door ons geselecteerde leveranciers, vergen speci� eke behoeften en risico’s soms ook zeer speci� eke oplossingen. In zulk een geval 
wordt in nauw overleg met de klant een oplossing op maat aangeboden.

Gezien het gaat om intensieve trajecten met een aanzienlijke � nanciële impact, werken wij hiervoor met specialisten die op een 
projectmatige manier het volledige traject met u doorlopen. Deze begeleiding start bij de keuze van het (basis)doek tot en met de 
confectie, de keuring en certi� cering, alsook het wasproces. Op basis van de speci� caties wordt in de loop van het project steeds de 
meest aangewezen leverancier gekozen. 

Broek Protector ook beschikbaar in 
navy (Art: 1023767).

TIP

• Maten: S-3XL
• Kleur:   
• Materiaal: Guardian® H²O polyester 

(100% PES) 
• Sluiting: ritssluiting 
• Ongevoerd

• Art: 1023766
• Af te nemen per: 1 stuk

BROEK PROTECTOR HI-VIZ C9-2

EN 471

2.2
EN ISO 14116

Index 1

EN 1149-5

EN 13034

Type 6

EN 343

3.3

• Maten: S-5XL
• Kleur: 
• Materiaal: Nomex® Touch
• Voering: vast FR vilt op FR voering
• Sluiting: anti-paniek ritssluiting
• Conform:  EN 1149

EN 469
   
• Art: 1014592
• Af te nemen per: 1 stuk

BRANDWEERJAS 1VLV

EN 1149

EN 469 Bijpassende brandweerbroek 
(Art: 1014593).

Bijpassende brandweerjas 
(Art: 1014592).

TIP TIP

Beschikbaar in lengtes kort (Art: 1017773), lang (Art: 1009435), 
extra lang (Art: 1017775). Bijpassende broek (Art: 1009378).

• Maten: XS-4XL
• Kleur: , 
• Materiaal: Nomex® Twin
• Voering: nomex isolatie op Nomex voering
• Sluiting: anti-paniekritssluiting
• Conform:  EN 1149

EN 469
EN 471

   
• Art: 1017774
• Af te nemen per: 1 stuk

BRANDWEERJAS 523 1VIA NORMAAL

TIP

Inritsbare � eece Defender (Art: 1024367), 
broek Protector (Art: 1023767), broek 
Protector hi-viz (Art: 1023766) apart te 
verkrijgen. In� nity jas ook verkijgbaar in navy 
(Art: 1023763).

TIP

• Maten: S-3XL
• Kleur:  
• Materiaal:  Guardian H²O polyester 

(100% PES)
• Sluiting: ritssluiting onder klep
• Vaste vlamvertragende voering
• Kap (Art: 1024366) en helmkap 

(Art: 1024365) afzonderlijk te verkrijgen
   
• Art: 1023742
• Af te nemen per: 1 stuk

INFINITY JAS HI-VIZ C9-2

EN 1149-5 EN 343 EN 13034

3.3. PB[6]

EN 471EN ISO 14116

2.2.
Outer: index 1
Inner: index 3

• Maten: S-5XL
• Kleur: 
• Materiaal: Nomex® Touch
• Voering: vast FR vilt op FR voering
• Sluiting: ritssluiting
• Conform:  EN 1149

EN 469
   
• Art: 1014593
• Af te nemen per: 1 stuk

BRANDWEERBROEK 1VPV

EN 1149

EN 469

Beschikbaar in lengtes kort (Art: 1017776), lang (Art: 1014092) en 
extra lang (Art: 1014386). Bijpassende brandweerjas (Art: 1017774).

• Maten: XS-5XL
• Kleur:  
• Materiaal: Nomex® Twin
• Voering: nomex isolatie op Nomex voering
• Sluiting: ritssluiting
• Conform:  EN 1149

EN 469
EN 471

   
• Art: 1009378
• Af te nemen per: 1 stuk

BRANDWEERBROEK 1VOA N

TIP

EN 1149 EN 469
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• Maten: S-3XL
• Kleur:  
• Materiaal: polyester
• Sluiting: ritssluiting onder klep
• Uitneembare bodywarmer
• Kap in kraag
• Multifunctionele parka 4 in 1

• Art: 1008252
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

PARKA ALL SEASON HI-VIZ

EN 343

3.3

class 2

EN ISO 20471

EN 343

3.3

EN 342

• Maten: S-3XL
• Kleur:    
• Materiaal: polyester met PU coating
• Sluiting: ritssluiting onder klep
• Vaste polyester voering 
• Kap in kraag 

• Art: 1018057
• Af te nemen per: 1 stuk

BOMBER IONA LITE S434

Bijpassende broek (Art: 1018071).
TIP

Inritsbare � eece Rainier (Art: 1021270) 
en body Bravone (Art: 1008128) apart 
verkrijgbaar. Tevens ook verkrijgbaar in 
navy (Art: 1024780). 

TIP

• Maten: XS-3XL
• Kleur: 
• Materiaal:  54% modacryl, 44% katoen, 

2% antistatisch
• Sluiting: drukknopen
   
• Art: 1015439
• Af te nemen per: 1 stuk

VEST C3028789 MODACR/KAT/AS

Ook verkrijgbaar in katoen/polyester FR/
AS uitvoering (Art: 1014922). 
Bijpassende broek (Art: 1015437).

TIP

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

A1 B1 C1 
D0 E0 F0 Class 1 A 1
EN 13034 IEC 61482

Type 6 Class 1

• Maten: XS-4XL
• Kleur:  
• Materiaal: polyester/katoen
• Sluiting: ritssluiting
   
• Art: 1021409
• Af te nemen per: 1 stuk

JAS BOSBOUW HI-VIZ 1SI9

EN 471

2.2
EN 381-11

Class 0

Bijpassende broek (Art: 1023882).
TIP

• Maten: S-XXL
• Kleur: 
• Materiaal: 100% Nylon Dobby 

met PU coating
• Sluiting: ritssluiting onder klep
• Ongevoerd
   
• Art: 1025124
• Af te nemen per: 1 stuk

PARKA TK84 MAINE SHELL

EN 343

3.3

• Maten: S-3XL
• Kleur:  
• SIOPOR® Excell
• Kap apart te verkrijgen (Art: 1024779)
• Ongevoerd

• Art: 1023786
• Af te nemen per: 1 stuk

PARKA FALCON 7229 FR/AS

• Maten: 1 maat
• Kleur: 
• Materiaal:
• Sluiting: Elastische riem met 

verstelbare gespen
• Ongevoerd

• Art: 1023081
• Af te nemen per: 1 stuk

BRANDWEERLEGGING 1SU8

EN 381-5

Class 2

EN 471

3.2

• Maten: H B38/N44/F38 - H B64/N70/F64
• Kleur: 
• Materiaal:  54% modacryl, 44% katoen, 

2% antistatisch
• Sluiting: drukknopen
   
• Art: 1015437
• Af te nemen per: 1 stuk

BROEK C2028790 MODACR/KAT/AS

Bijpassende vest (Art: 1015439). Ook 
verkrijgbaar als overall (Art: 1015436).

TIP

EN ISO 11612 EN ISO 11611

A1 B1 C1 
D0 E0 F0 Class 1 A 1

EN 1149 EN 13034 IEC 61482

Type 6 Class 1

EN 343

3.3

EN 471

3.2.

EN 1149-5EN 13034

PB[6]

EN ISO 11612

A1 A2.B1.
C1.E1.F1

EN ISO 14116

index 3

EN ISO 11611

Class 1
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• Maten: XS-4XL marineblauw, 
S-3XL groen en zwart

• Kleur:   
• Materiaal: 100% polyester
• Sluiting: ritssluiting

• Art: 1019348
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel in marineblauw maten M-XL

FLEECE ARAN F205

• Maten: 1 maat
• Kleur: 
• Materiaal: 48,5% Meta aramide, 

48,5% viscose FR (lenzing FR), 3% belltron
   
• Art: 1025145
• Af te nemen per: 10 stuks

HOOFDKAP HERMES AS

EN 1149-5 EN 13911

• Kleur: 
• Materiaal: Nomex® breiwerk 

(95% meta-aramide, 5% para-aramide)
   
• Art: 1009472
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

HOOFDKAP NOMEX TYPE 100

EN 13911

• Maten: S-3XL
• Kleur:  
• Materiaal: 100% polyester, 100% FR PU coating
• Sluiting: velcro
   
• Art: 1024145
• Af te nemen per: 20 stuks per maat

SIGNA GILET ARHUS 509A

EN 471

3.2

EN ISO 14116

Index 1

EN 1149

• Maten: XS-3XL
• Kleur: 
• Materiaal:  60% modacryl, 34% katoen, 

4% polyamide, 2% antistatisch
   
• Art: 1015443
• Af te nemen per: 1 stuk

POLO L.M. H9194 FR/AS

EN ISO 11612EN1149-5

A1.B1.C1.D0.E0.F0.

Vervanghandschoenen Scorpio beschikbaar 
(Art: 1007615).

TIP

WESPENPAK E2463-002

• Maten: L-XL
• Kleur: 
• Materiaal: 100% katoen
• Sluiting: ritssluiting
• Met verwisselbare handschoenen
• Met veiligheidshelm

• Art: 1025720
• Af te nemen per: 1 stuk

• Maten: S-3XL
• Kleur: 
• Materiaal: Guardian® polyester (100% PES)
• Sluiting: ritssluiting onder klep
   
• Art: 1024367
• Af te nemen per: 1 stuk
• Vooraadartikel

FLEECE FR/AS DEFENDER

Inritsbaar in parka in� nity (Art: 1023763) en 
parka In� nity hi-viz (Art: 1023742).

TIP

EN ISO 14116

Index 3

EN ISO 11612

A1.B1.C1

EN 1149-5

• Maten: XS-3XL
• Kleur: 
• Materiaal:  60% protex-M, 38% katoen, 

2% antistatisch
   
• Art: 1023781
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

SHIRT LM MODA/KAT FR/AS

Bijpassende broek (Art: 1023782).TIPEN ISO 11612

A1 B1 C1

EN 1149-3

Bijpassend shirt (Art: 1023781).TIP

• Maten: XS-3XL
• Kleur: 
• Materiaal:  60% protex-M, 38% katoen, 

2% antistatisch
   
• Art: 1023782
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

LANGE ONDERBROEK MODA/KAT FR/AS

EN ISO 11612

A1 B1 C1

EN 1149-3

• Maten: 1-2
• Kleur:   
• Materiaal: 100% polyester mesh FR
• Sluiting: velcro
   
• Art: 1025816
• Af te nemen per: 1 stuk

GILET SIGNA BRANDWEER 1VWA

EN ISO 14116

Index 1

EN ISO 20471
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CHEMISCH BESTENDIGE KLEDING

Voor interventies waar chemicaliën vrijkomen of kunnen vrijkomen dient men zich adequaat te beschermen tegen deze gevaren.  
Omdat men vaak niet op voorhand weet hoe groot het gevaar zal zijn en met welke stoffen het incident zich zal voordoen hebben we 
de meest resistente kledij geselecteerd (afhankelijk van in omloop zijnde chemicaliën dient men te kijken of het gekozen pak voldoet 
inzake  permeatie en degradatie).  

De selectie bestaat uit:

• stofdichte pakken

• vloeistofdichte pakken, al dan niet te combineren met adembescherming buiten of binnen het pak

• gaspakken voor bescherming tegen chemicaliën die in gasvormige toestand via de huid kunnen worden opgenomen

Keuzecriteria hierbij zijn:

• welke chemicaliën (zal grondstof bepalen)

• welk gevaar (vloeistof en/of gas)

• wegwerp of herbruikbaar 

• gewenste afwerking inzake laarzen, handschoenen, persluchtaansluitingen enz…

 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

• Maten: S-5XL
• Kleur:  
• Materiaal: Pyrolon® CRFR
• Sluiting: ritssluiting onder klep
• Beperkte vlamverspreiding
• Stof- en vloeistofdicht
   
• Art: 1009241
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel in grijs

PYROLON CRFR

EN 1149 EN ISO 14116

Index 1

EN 14605

Type 3-4

EN 14126

• Maten: S-3XL
• Kleur: 
• Materiaal: Chemmax® 3
• Sluiting: dubbele ritssluiting onder klep
• Met aangezette voetstukken en 

dubbele manchetten
• Stof- en vloeistofdicht
   
• Art: 1015691
• Af te nemen per: 10 stuks per maat

OVERALL CHEMMAX 3 PLUS

EN 1149EN 14605

Type 3-4

EN 14126EN 1073-2 EN 14605

Type 3-4

OVERALL TYCHEM F

• Maten: M-3XL 
• Kleuren:  
• Materiaal: Tychem® F
• Sluiting: ritssluiting onder klep
• Stof- en vloeistofdicht
   
• Art: 1009245
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel in grijs

EN 1073-2 EN 1149 EN 14126

• Maten: S-3XL
• Kleur: 
• Materiaal: Pyrolon® XT
• Sluiting: ritssluiting onder klep
• Beperkte vlamverspreiding
• Stofdicht
   
• Art: 1009242
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

PYROLON XT

EN 1149EN 13034

Type 6

EN ISO 13982-1

Type 5

EN 1073-2 EN ISO 14116

Index 1

Pyrolon plus 2 
(Art: 1025682) versie 
zonder nylon versterking.

TIP

• Maten: S-3XL
• Kleur: 
• Materiaal: Micromax® NS
• Sluiting: ritssluiting
• Stofdicht
   
• Art: 1021640
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

OVERALL MICROMAX NS

EN13034 EN 13982-1 EN 1073-2

Type 6 Type 5

EN 14605

Type 3-4

OVERALL CHEMMAX 3

Heeft gevulde kniestukken.TIP

• Maten: S-3XL
• Kleur: 
• Materiaal: Chemmax® 3
• Sluiting: dubbele ritssluiting onder klep
• Stof- en vloeistofdicht
   
• Art: 1009216
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel in maten M-3XL

EN 1073-2 EN 1149 EN 14126
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• Maten: S-XXL
• Materiaal: 
• Sluiting: rits onder � ap op de rug
• Voorzien van gelaatsafdichting voor masker
• Vaste silvershield handschoenen
• Vaste sokken
• Stof- en vloeistofdicht
   
• Art: 1023139
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel in maten L-XL

OVERALL SC1 SPLASH BLUE LAMINATE

Draag overhandschoenen voor 
mechanische weerstand

TIP
EN1073-2 EN 1149

EN 14605

Type 3-4

• In geel gelaagd of gelamineerd materiaal
• Maten: S - 2XL
• Gasdicht wegwerp
• Persluchtapparaat aan binnenzijde
• Met laarssok
• Mouweinde met vaste handschoenen
• Ideaal voor sporadisch gebruik of inciden-

teel gebruik

• Art: 1023722
• Af te nemen per: 1 stuk 

GASPAK WEGWERP GTL001

Kan worden gecombineerd 
met Hazmax laarzen (Art: 1001738).

TIP

EN943

Type 1a ET

• In gelamineerd viton
• Maten: S - XXL
• Gasdicht
• Persluchtapparaat aan binnenzijde
• Met verwisselbare hazmax laarzen
• Mouweinde met handschoenadaptors
• Met aansluiting voor back-up systeem 

• Art: 1023723
• Af te nemen per: 1 stuk

GASPAK GTB VITON GELAMINEERD

Zeer voordelig alternatief voor viton/
butyl/viton gaspakken.

TIPType 1a ET

EN943

• Beperkt de hittestress
• Dient onder pak te worden gedragen
• Behoudt een temperatuur van 18°C
• Geen thermische schok zoals bij systemen 

met ijs
• Met gel pads

• Art: 1003418
• Af te nemen per: 1 stuk 

KOELVEST KLV/0001/A1

Extra koolpacks voor vest 
(Art: 1003431).

TIP

EN 14605

Type 3-4

• Maten: S-2XL
• Materiaal: blauw laminaat
• Sluiting: rits onder � ap op de rug
• Perslucht aan binnenzijde
• Vaste silvershield handschoenen
• Vaste sokken
• Ideaal voor interventies waar inzet gaspak 

niet noodzakelijk is of voor verkenning
• Wegwerp
• Stof- en vloeistofdicht

• Art: 1019254
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel in maten L-2XL

OVERALL SC4 SPLASH BLUE LAMINATE

Draag overhandschoenen voor 
mechanische weerstand. Kan ideaal 
worden gecombineerd met Hazmax 
laarzen (Art: 1001738).

TIP

• In Tychem® TK
• Maten: S - 2XL
• Gasdicht semi-wegwerp
• Ongebruikt 5 jaar te stockeren zonder keu-

ring, na keuring te verlengen met 5 jaar
• Persluchtapparaat aan binnenzijde
• Met laarssok
• Mouweinde met handschoenadaptors
• Tychem TK: best mogelijke chemische 

resistentie 

• Art: 1003411
• Af te nemen per: 1 stuk

GASPAK SEMI-WEGWERP TYCHEM TK 406

Kan worden gecombineerd met 
Hazmax laarzen (Art: 1001738).

TIP

EN943

Type 1a ET

• In Tychem TK
• Maten: S - XXL
• Overdrukpak met motorunit Jupiter
• Mouweinde met handschoenadaptors
• Met vaste hazmax laarzen
• Met gasdichte rits
• Ideaal voor interventie- en hazmat teams
• Autonomie van 3,5u
• Geleverd klaar voor gebruik 

(pak, motor, ABEK2P � lter en batterij)
• NPF van 500

• Art: 1003377
• Af te nemen per: 1 stuk 

ONTSMETTINGSPAK PRPS TYCHEM TK GASDICHT

 Wegwerpbatterij (Art: 1002397), 
� lter ABEK2P (Art: 1002346).

TIP

EN943

Type 2

WAAROM WEGWERP 
OF SEMI-WEGWERP GASPAKKEN?

• Steeds een nieuw pak voor inzet

• Geen onderhoud

• Zeer goede permeatieweerstand

• Zeer goede mechanische eigenschappen

• Zeer economisch

• Snellere inzet mogelijk

• Behoeft geen decontaminatie voor hergebruik
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Adequaat en veilig schoeisel hoort bij de standaarduitrusting van interventieploegen of bedrijfsbrandweer.  Bij interventie waarbij 
chemicaliën kunnen vrijkomen dient men  ook te beschikken over laarzen die getest en gekeurd zijn voor een goede resistentie 
(permeatietest) tegen chemische stoffen en die verder gaan dan de standaard kunststof waterdichte laars.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

VOETBESCHERMING

• Brandweerlaars, halfhoog instapmodel
• Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
• Materiaal: rundner� eder
• Antiperforatiezool: synthetisch
• Versterkte neus: synthetisch
• Materiaal buitenzool: PU/nitril
• Goretex (Crosstech)
• Conform: EN 15090:2012
   
• Art: 1025638
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel

BRANDWEERLAARS MAGMA HI3 CI AN (F2A) SRC

Met handige geintegreerde, vuurbestendige handgrepen. Flexzones 
voor en achteraan om zonder hinder te knielen. Re� ecterende 
elementen en overneus in rubber.

TIP

• Brandweerlaars, 
halfhoog vetermodel met rits

• Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
• Materiaal: rundner� eder
• Antiperforatiezool: synthetisch
• Versterkte neus: synthetisch
• Materiaal buitenzool: PU/nitril
• Goretex
• Conform: EN 15090:2012
   
• Art: 1025643
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel

BRANDWEERLAARS TORCH HI3 CI AN (F2A) SRC

Halfhoge brandweerlaars met vuurbestendige verdoken rits en 
2 brandremmende veters. Met re� ectoren en hoogwaardige 
enkelbescherming. Met 2 treklussen.

TIP

• Brandweerlaars, hoog vetermodel met rits
• Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
• Materiaal: rundner� eder
• Antiperforatiezool: synthetisch
• Versterkte neus: synthetisch
• Materiaal buitenzool: PU/nitril
• Goretex 
• Conform: EN 15090:2012
   
• Art: 1025642
• Af te nemen per: 1 paar

BRANDWEERLAARS FLAME HI3 CI AN (F2A) SRC

• Brandweerlaars, hoog instapmodel
• Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
• Materiaal: rundner� eder
• Antiperforatiezool: synthetisch
• Versterkte neus: synthetisch
• Materiaal buitenzool: PU/nitril
• Conform: EN 15090:2012
   
• Art: 1025646
• Af te nemen per: 1 paar

BRANDWEERLAARS FIRE HI3 CI AN (F2A) SRC

Model ook beschikbaar met Goretex in Fire GTX (Art: 1025645).
TIP

• Interventielaars, S3
• Maten: 36-48
• Materiaal: rundner� eder
• Antiperforatiezool: kunststof
• Versterkte neus: kunststof
• Materiaal buitenzool: PU/nitril
• Goretex (Crosstech)
• Conform: EN 20345
   
• Art: 1026230
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel

INTERVENTIELAARS EMS S3 HI CI HRO WR SRC

Nieuw model met overneus en brede instap. 
Model beschikbaar vanaf mei 2014

TIP

• Brandweerlaars, laag model met 
Boasluiting

• Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
• Materiaal: rundner�  eder
• Antiperforatiezool: synthetisch
• Versterkte neus: synthetisch
• Materiaal buitenzool: PU/nitril
• Goretex
• Conform: EN 15090:2012
   
• Art: 1025641
• Af te nemen per: 1 paar

BRANDWEERLAARS TORCH BOA HI3 CI AN (F2A) SRC

Laars met extreme chemische bestendigheid, resistentielijst 
beschikbaar. ESD-variant (Art: 1017660).

TIP
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• Normale laars, S5
• Maten: 35-47
• Materiaal: Respirex compound
• Antiperforatiezool: staal
• Versterkte neus: staal
• Materiaal buitenzool: nitril
• Conform: EN 20345
• Ook verkrijgbaar op aanvraag 

in brandweerversie F3A

LAARS WORKMASTER HAZMAX S5 HRO

Laars met extreme chemische bestendigheid, resistentielijst 
beschikbaar. ESD-variant (Art: 1017660).

• Art: 1001738
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel

TIP

• Normale laars, S5
• Maten: 39-50
• Materiaal: nitril (rubber)
• Antiperforatiezool: synthetisch
• Versterkte neus: synthetisch
• Materiaal buitenzool: nitril
• Conform:  EN ISO 20345

EN 13287: SRC
EN 15090 (type 3)
EN 13832-3 JKR

LAARS FIREMAN SA-BF S5 HRO

Brandweerlaars in rubber. 
Ook beschikbaar 36-37/38 met stalen neus en antiperforatiezool.

• Art: 1016720
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel

TIP

• Lieslaars, S5
• Maten: 40-47
• Materiaal: PVC
• Antiperforatiezoo: staal
• Versterkte neus: staal
• Materiaal buitenzool: PVC
• Conform:  EN ISO 20345

EN 13287: SRA

LIESLAARS PROTOMASTOR FULL SAFETY S5 SRA

Ook verkrijgbaar als Waadbroek Protomastor Full Safety S5 
(Art: 1013038).

• Art: 1021325
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel

TIP

• Waadbroek, S5
• Maten: 40-47
• Materiaal: PU
• Antiperforatiezool: staal
• Versterkte neus: staal
• Materiaal buitenzool: PU
• Conform:  EN ISO 20345

EN 13287: SRA

WAADBROEK PUROFORT S5 CI SRA

Ook verkrijgbaar als Lieslaars Purofort Tigh Wader (Art: 1001746).

• Art: 1018356
• Af te nemen per: 1 paar

TIP

• Hoge schoen, S3
• Maten: 38-48
• Materiaal: rundner� eder
• Antiperforatiezool: staal
• Versterkte neus: staal
• Materiaal buitenzool: PU/PU
• Hoofdkleur: zwart
• Conform:  EN ISO 20345 

EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN MERLOT CAP PLUS S3 SRC

Inlegzool Gel Sock apart beschikbaar (Art: 1013039), 
voorzien van een overneus.

• Art: 1000025
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel

TIP

• Lage schoen, S3
• Maten: 38-48
• Materiaal: rundner� eder
• Antiperforatiezool: staal
• Versterkte neus: staal
• Materiaal buitenzool: PU/PU
• Hoofdkleur: zwart
• Conform:  EN ISO 20345 

EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN MUSCAT PLUS S3 SRC

 Ook verkrijgbaar in hoge versie Merlot Plus(Art: 1000026).TIP

• Art: 1000013
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel
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• Hoge schoen, S3
• Maten: 39-47
• Materiaal: rundsner� eder
• Antiperforatiezool: synthetisch
• Versterkte neus: synthetisch
• Materiaal buitenzool: PU/PU 
• Hoofdkleur: zwart
• Goretex
• Conform: EN 20345 

HOGE SCHOEN PARNASO S3 WR HRO SRC

• Art: 1015488
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel 

• Lage schoen, S3
• Maten: 39-48
• Breedtemaat: D
• Materiaal: rundner� eder
• Antiperforatiezool: synthetisch
• Versterkte neus: staal
• Materiaal buitenzool: nitril
• Hoofdkleur: zwart
• Conform:  EN ISO 20345 

LAGE SCHOEN TRENTO ESD S3

Ook beschikbaar zonder verstevigde neus als lage schoen Treviso 
(Art: 1001692).

• Art: 1001483
• Af te nemen per: 1 paar
• Voorraadartikel

TIP

HOGE SCHOEN OHMIO TOP SB CI E WRU WR P

•  Hoge schoen, SB (isolerend) 
•  Maten:   35-48 
•  Materiaal:   rundner� eder 
•  Antiperforatiezool:   synthetisch 
•  Versterkte neus:   synthetisch 
•  Materiaal buitenzool:   PU/PU
• Goretex 
•  Hoofdkleur:   zwart 
•  Conform:    EN ISO 20345    

 EN 13287:   SRC 

•  Art:   1025459 
•  Af te nemen per:   1   paar 
•  Voorraadartikel 

Ook beschikbaar als laag model Amperio (Art: 1025460).
TIP
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VALBEVEILIGING

VALBEVEILIGING

Indien één van de taken van de bedrijfsbrandweer of interventieploegen het bijstaan is bij mogelijke redding in besloten ruimten dient men 
zeker over een basispakket valbeveiliging en reddingsmogelijkheden te beschikken. Ook indien dit niet tot de kerntaken behoort is het 
steeds nuttig de hieronder geselecteerde basisuitrusting te hebben voor mogelijke interventies op hoogte. Hierbij is het belangrijk om zeer 
universele middelen te kiezen, zowel op het vlak van ankerpunten, als evacuatie- en afdaalmiddel en harnas. 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

• Universeel ankerpunt
• Voor 1 persoon
• Met beschermkous
• Op verschillende manieren monteerbaar
• Conform:  EN 795 B 
   
• Art: 1015134
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

ANKERPUNT 1M BAND MET D-RING

• Ideaal voor I-balk in horizontaal gebruik
• Voor 1 persoon
• Aanpasbaar 89 t.e.m. 355 mm
• Makkelijk aanpasbaar
• Conform: EN 795 B
   
• Art: 1026109
• Af te nemen per: 1 stuk

ANKERPUNT GLYDER 2

VANGLIJN 2M GO65 TOUW

• Materiaal: kernmanteltouw
• Conform:  EN 355 
   
• Art: 1015184
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

• Te gebruiken bij elke valfactor
• Kortere valafstand dan met vanglijn
• Gewicht: 1250 kg
• Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
• Conform: EN 360
   
• Art: 1025607
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

VALBLOK 2M G065 NANO-LOK

• Enkel voor verticaal gebruik
• Kortere valafstand dan met vanglijn
• Gewicht: 1,6 kg
• Conform: EN 360
   
• Art: 1026110
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

VALBLOK 6M BAND REBEL

• Positioneringsgordel met 1 D ring
• Gemaakt van vlamvetragend materiaal
• Inclusief positioneringslijn van 1 m
• Voorzien van snelsluitingen
• Niet voor valbeveiliging
• Conform EN 358
   
• Art: 1023446
• Af te nemen per: 1 stuk

POSITIONERINGSGORDEL BRANDWEER FS34104

• Valblok voor verticaal en horizontaal gebruik 
(indien gecombineerd met kabel Art: 1023888) 

• Met gegalvaniseerde kabel
• Kortere valafstand dan met vanglijn
• Gewicht: 7,4 kg
• Conform: EN 360
   
• Art: 1023746
• Af te nemen per: 1 stuk

VALBLOK 15M KABEL PROSTOP

Ook verkrijgbaar in andere lengtes. Ook verkrijgbaar met 3 D-ringen 
en grote haak (Art: 1025777).

TIP TIP

• Ideaal voor verticaal en horizontaal gebruik 
op I-balk

• Voor 1 persoon
• Aanpasbaar 63 tem 304 mm
• Makkelijk aanpasbaar
• Conform: EN 795 B
   
• Art: 1023198
• Af te nemen per: 1 stuk

ANKERPUNT VERTIKAAL

Ook verkrijgbaar in 600 mm versie 
(Art: 1022851).

TIP
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VALBEVEILIGING

• Valbeveiligingsharnas met 
1 bevestigingspunt op rug

• Maten: M
• Webbing van vlamvertragende 

Kevlar/Nomex
• Regelbare been-, borst en 

schouderbanden
• Sluiting van de beenbanden 

d.m.v gespsluiting 
• Conform: EN361
   
• Art: 1024431
• Af te nemen per: 1 stuk

HARNAS 1-PUNT DELTA KEVLAR

• Om af te dalen aan touw of lier
• Maten: S/M, L/XL
• Banden makkelijk aan te passen
• Met snelsluitingen 
• Testgewicht: 136 kg
• 2 verankeringspunten, 

postioneringsgordel en afdaaloog
• Conform:  EN 361 

EN 358 
EN 813 

   
• Art: 1015136
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

ZITHARNAS EXPERT

• Ideaal voor besloten ruimten en evacuatie
• Inclusief tas
• Max. belasting: 250 kg
• Uitschuifbaar van 1,35 tot 2,35 m
• Gekeurd voor 2 personen (evacuatie!)
• Voorzien van 3 ankerogen in de kop
• Ideaal te combineren met Rollgliss
• Conform: EN 795 B
   
• Art: 1003478
• Af te nemen per: 1 stuk

DRIEPOOT AM100 ROLLGLISS 2,35M INCL TAS

Tas apart verkrijgbaar (Art: 1003772).TIP

• Met reductie 2:1 = 30 m afdaallengte
• Universeel afdaal- en reddingsapparaat
• Gekeurd voor 2 personen (evacuatie)
• Met Rollgliss driepoot of ander ankerpunt
• Bij voorkeur te gebruiken met zitharnas
• Ideaal voor besloten ruimten
• Aanbevolen acc.:  tas (Art 1003775), 

reductie 3:1 
(Art 1003809), 
Jumar (Art: 1003701)

• Conform:  EN 341 
EN 1496 

   
• Art: 1003688
• Af te nemen per: 1 stuk

ROLLGLISS TOUW 60M R350ST

30 m (Art: 1003691), 100 m 
(Art: 1003692), 150 m (Art: 1003690) 
200 m (Art: 1003694). 

TIP

• Te bevestigen op poot Rollgliss driepoot
• Enkel in combinatie met reductie min. 3:1 

(Art: 1003809)
• Enkel in combinatie met Jumar 

(Art: 1003701)
• Conform:  EN 1496 
   
• Art: 1003805
• Af te nemen per: 1 stuk

HANDTAKEL ROLLGLISS

• Om makkelijk Rollgliss te bedienen
• Wordt bevestigd op touw Rollgliss
• Met rem voor gecontroleerde afdaling
• Conform:  EN 341 
   
• Art: 1003701
• Af te nemen per: 1 stuk

LIJNKLEM MET REM JUMAR ROLLGLISS

• Regelbare evacuatielus
• Voor slachtoffers zonder harnas
• Conform:  EN 1498 
   
• Art: 1003718
• Af te nemen per: 1 stuk

EVACUATIELUS AG503

• Benodigde accessoires nodig om Sealed 
blok te monteren op AM100:

   
• Adaptor voor poot Art: 1023922
• Adaptor voor blok Art: 1023793
   
• Benodigde accessoires nodig om lier 

advanced te monteren op AM100:
   
• Adaptor voor poot Art: 1023922
• Steeds katrol nodig Art: 1023028
   
• Af te nemen per: 1 stuk

ADAPTORS VOOR DRIEPOOT AM100



26 // www.vdp.com

VALBEVEILIGING

• Voor bevestiging aan schouderbanden 
harnas

• Laat toe slachtoffer makkelijk op te hijsen
   
• Art: 1003793
• Af te nemen per: 1 stuk

PETZL LIFT VOOR HARNAS

• Davit arm met giek. Davitarm en 
basissysteem is inclusief 29,2 tot 
69,8 cm instelbare bovenste mast, 83,8 cm 
lichtgewicht onderste mast en een 3-delige 
lichtgewicht basis

• Inclusief montagebeugel voor een lier
• Bestel de lier en de valblok apart
• Giek is voorzien van een universeel 

ankerpunt voor valblokken of vanglijnen
• In combinatie met de adapters kunnen 

valblokken met of zonder lier of 
permanente lieren ook gemonteerd worden 
op Davit

• Hoogte met giek: max. 2235 mm. 
• Conform: EN 795 B
   
• Art: 1026144
• Af te nemen per: 1 stuk

DAVIT ARM 2,2M MET BASIS 5-DELIG

• Reddings- en afdaalapparaat met draaiwiel 
en 9,5 mm kernmantel touw voor redding 
of evacuatie van eigen persoon, tweede 
persoon of slachtoffer vanop hoogte

• Het handwiel dient om slachtoffer te laten 
zakken of op te halen

• Max totaalgewicht: 282kg. Geschikt voor 
reddingssituaties in moeilijk bereikbare 
zones en hoogtes

• Conform:  EN: 341-2008
EN 1496

   
• Art: 1026113
• Af te nemen per: 1 stuk

REDDINGSTOESTEL R550 MET WIEL

• Benodigde accessoires nodig om Sealed 
blok te monteren op Davit:

• Adaptor voor davit Art: 1023791 
• Adaptor blok Art: 1023793
   
• Benodigde accessoires nodig om lier 

advanced te monteren op davit:
• Adaptor voor davit Art: 1023791
   
• Indien men blok en lier tegelijk wil monteren 

is volgende adaptor nog nodig (1 stuk 
wordt immers meegeleverd met Davit):

   
• Adaptor voor davit Art: 1023790 
   
• Af te nemen per: 1 stuk

ADAPTORS VOOR DAVIT SYSTEMEN

• Afdaal- en reddingsapparaat
• Max. werkbelasting 204 kg
• Met Davit systemen of AM100 driepoot 

(zie ankerpunten)
• Hendel in 2 standen te begruiken 

(gewichtsreductie 4 en 9:1)
• Bij voorkeur te gebruiken met zitharnas
• Ideaal voor besloten ruimten
   
• Art: 1023912 18 m
• Art: 1023913 27 m
• Art: 1023915 58 m
• Af te nemen per: 1 stuk

LIER ADVANCED VOOR DAVIT SYSTEMEN EN AM100

Uitvoeringen met RVS kabel 
beschikbaar.

TIP

• Idem als valblok sealed maar voorzien van 
lier om slachtoffer op te halen of te laten 
zakken

• 9 m Art: 1023894 12kg
• 15 m Art: 1021988 15kg
• 25 m Art: 1021989 23,5kg
• 40 m Art: 1023893 30kg
   
• Af te nemen per: 1 stuk

VALBLOK SEALED MET LIER

• Kritische onderdelen zijn beschermd tegen 
verontreiniging (IP68)

• Voor toepassingen in de buurt van zout 
water of langdurig buiten gebruik

• Inox kabel en alu behuizing
• 9 m Art: 1023895 9kg
• 15 m Art: 1023890 12kg
• 25 m Art: 1023891 22kg
• 40 m Art: 1023892 27kg
   
• Af te nemen per: 1 stuk

VALBLOK SEALED 

• Koord in 5 mm aramide touw 
bestand tot 500°C

• Voorzien van sets van 4 gekleurde 
parels (3+1) elke 2,5 m

• Laat toe op tast en eventueel zicht 
terug te keren uit interventie

   
• Art: 1026169
• Af te nemen per: 1 stuk

LOODSLIJN 60M IN ZAK
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GASDETECTIE

• Gas: H2S - CO - O2 - LEL
• Aanpasbare alarmwaarden: via PC
• Kalibratie: elke 6 maanden
• Autonomie batterij: 12u
• Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4

• Art: 1013716
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

GASDETECTOR GASALERTMICROCLIPXT 4 GAS

• Gas: H2S - CO - O2 - LEL - PID
• Aanpasbare alarmwaarden: via PC
• Kalibratie: elke 6 maanden
• Autonomie batterij: 15u
• Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4

• Art: 1014383
• Af te nemen per: 1 stuk

GASDETECTOR GASALERTMICRO5 PID 5 GAS

• Gas: H2S - CO - O2 - LEL
• Aanpasbare alarmwaarden: via PC
• Kalibratie: elke 6 maanden
• Autonomie batterij: 22u
• Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4

• Art: 1014665
• Af te nemen per: 1 stuk

GASDETECTOR GASALERTQUATTRO 4 GAS

GASDETECTIE

Vooraleer men een interventie aanvangt of tijdens de interventie kan het van levensbelang zijn dat men weet hoeveel toxisch, 
brand- en/of explosiegevaarlijke stof er aanwezig is op de plaats van het incident.  

Hieronder vindt u een selectie van de meest universele toestellen met de keuze uit een basic en robuust 4-gas toestel en een toestel 
met ingebouwde pomp voor veelvuldig meten op afstand (voor betrdeing van b.v. besloten ruimte).

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

• Gas: H2S - CO - O2 - LEL
• Aanpasbare alarmwaarden: ja
• Kalibratie: elke 6 maanden
• Levensduur: na 2 jaar sensor vervangen
• Autonomie batterij: 13u
• Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4

• Art: 1014382
• Af te nemen per: 1 stuk

GASDETECTOR GASALERTMAX XT 4 GAS

Reeds inclusief pomp met 3 meter slang en 5 pomp� ltersTIP

• Koffer
• Testprobe, slang, software, beschermhoes, 

ontspanner en draagriem
• Detector niet inbegrepen
   
• Art: 1018119
• Af te nemen per: 1 stuk

KIT BESLOTEN RUIMTE GASALERTQUATTRO

• Koffer
• Testprobe, slang, software, beschermhoes, 

ontspanner en draagriem
• Detector niet inbegrepen
   
• Art: 1021663
• Af te nemen per: 1 stuk

KIT BESLOTEN RUIMTE GASALERTCLIP XT
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GASDETECTIE

• Gas: H2S - CO - O2 - LEL - SO2 (- IR)
• Levensduur sensor:  minimaal 4 jaar 

(met indicator eindelevensduur)
• Xcell sensor technologie
• Autonomie batterij: 24h
• Draadloze USB optie voor aansluiting Alpha Personal Network 
• Meerkleurige display
• Met ingebouwde pomp
• Valtest: 3m
   
• Art: Op aanvraag naargelang benodigde con� guratie
• Af te nemen per: 1 stuk

GASDETECTOR ALTAIR 5X

• Krachtige testbank met toegang tot alle data en controle
• Kleuren touchscreen
• Mogelijk tot 10 teststations, 

4 cilinderhouders en een multilader
• Beschikbaar in 18 talen
  
• Art: Op aanvraag naargelang benodigde con� guratie.
• Af te nemen per: 1 stuk

GEAUTOMATISEERD TESTSYSTEEM GALAXY GX2

• Gas: H2S - CO - O2 - LEL
• Levensduur sensor:  minimaal 4 jaar 

(met indicator einde levensduur)
• Xcell sensor technologie
• Autonomie batterij: 24u
• Valtest: 6m
   
• Art: 1025503
• Af te nemen per: 1 stuk

GASDETECTOR ALTAIR 4X

Verschillende versies beschikbaar op aanvraag.TIP

• Automatisch test- en kalibratiestation
• Steeds 1 basisstation en 1 module per type detector
• Mogelijkheid om na kalibratie certi� caat af te drukken
   
• Art: op aanvraag
• Af te nemen per: 1 stuk

STATION MICRODOCK II

Benodigd accessoire:  montagebeugels, 1 per module (Art: 1014287) TIP
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GASDETECTIE

Wenst u meerdere gassen simultaan te meten?

Bij LEL altijd aangeven welke explosiegevaarlijke stoffen u wilt meten!

Ingebouwde pomp nodig?

Wenst u de optie om 
kruisgevoeligheden in te stellen?

Combinatie van bovenstaande stoffen en vluchtige 
organische stoffen?

Op aanvraag 
afhankelijk van de 
gewenste stoffen

Max 5 stoffen

Op aanvraag afhankelijk van de gewenste stoffen
Max 5 stoffen

GASALERT
MAX XT

GASALERT
MICRO 5

GASALERT
MICRO 5PID

GASALERT
MICRO 5 IR

GASALERT
QUATTRO

GASALERT
MICROCLIP

H2S-CO-O2-LEL - 1014382
CO-LEL - 1014329
O2-LEL - 1014374

H2S-CO-O2-LEL - 1014665
CO-O2-LEL - 1014667
H2S-O2-LEL - 1014666

O2-LEL - 1014668

H2S-CO-O2-LEL - 1013716
CO-O2-LEL - 1014445
H2S-O2-LEL - 1014329

O2-LEL - 1014330

Eigenschappen van alle multigas-detectors:

• Herbruikbaar
• Concentratie altijd zichtbaar op display
• STEL/TWA weergave
• Alarmwaarden zelf in te stellen (Microclip via PC)
• Sensor zelf uit te schakelen (Microclip via PC)
• Uitlezing meetresultaten mogelijk via IR
• Halfjaarlijkse kalibratie noodzakelijk
• Na 2-4 jaar sensors te vervangen

Legende

• LEL: explosiemeting, standaard gekalibreerd op methaan. Andere 
kalibraties mogelijk op aanvraag

• KRUISGEVOELIGHEDEN LEL: Laat toe andere explosieve stoffen 
te detecteren, terwijl toestel gekalibreerd is op methaan

• STEL/TWA: Registratie korte (15MIN) en lange (8u) termijn bloot-
stelling

• PID: detecteert waaier aan vluchtige organische stoffen

Combinatie van 1 of meer 

van volgende stoffen?:

SO
2
 (zwaveldioxide) 

NH
3
 (ammoniak)

PH
3
 (fosfi ne)

CL
2
 (dichloor)

CLO
2
 (chloordioxide)

NO
2
 (stikstofmonoxide)

HCN (waterstofcyanide)

O
3
 (ozon)

Nee

Nee

Nee

Nee

JA

JA

JA

JA

JA Nee

Combinatie van 2 of meer van volgende stoffen?
H2S (waterstofsulfi de)

02 (zuurstof)
LEL (explosiemeting)

CO (koolstofmonoxide)



30 // www.vdp.com

BEHEER GEVAARLIJKE STOFFEN

BEHEER GEVAARLIJKE STOFFEN

Om verdere schade aan milieu en installaties te vermijden dient men gelekte stoffen zo snel en zo ef� ciënt mogelijk op te vangen of in 
te dammen. Ook als men personen of gereedschap decontamineert dient men dit gecontamineerde spoelmiddel op te vangen om 
milieuschade te voorkomen. 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

• Adsorptie van olie of oliehoudende vloei-
stoffen

• Afmetingen: 38 cm x 46 m
• Opvangcapaciteit: 94 liter
• Algemene onderhoudswerkzaamheden
• Materiaal: polypropyleen
   
• Art: 1004131
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

ROL OIL PLUS ZWAAR OLIE OP15-P-E

• Universele absorptie
• Opvangcapaciteit: 20 liter
• Snelle absorptie
• Gewicht: 10 kg
   
• Art: 1004181
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

UNIVERSELE ABSORBERENDE KORRELS

• Spill kaddie
• Opvangcapaciteit: 69 liter
• Universele kit middelgrote calamiteiten 
• Materiaal: polypropyleen
   
• Art: 1004271
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

SPILL KIT UNIVERSEEL MOBIEL SKA-CART

SKO-CART enkel olie 
(Art: 1004186).

TIP

• Extra sterk
• Afmetingen: 41 cm x 51 cm
• Absorptiecapaciteit: 112 liter
• Afscheurstrook
• Adsorptie van universele industriële 

vloeistoffen
   
• Art: 1004239
• Af te nemen per: 100 stuks
• Voorraadartikel

DOEK UNIV ZWAAR 41CM X 51CM MRO100 100ST

Ook verkrijgbaar in handige kartonnen 
dispenser - 150 stuks 
(Art: 1004241). 

TIP

• Vat 200 liter
• Inhoud: 50 doeken (41 cm x 5 cm), 

8 kussens (43 cm x 48 cm), 
4 soc’s (7,6 cm x 366 cm), 
1 paar handschoenen, 
1 veiligheidsbril, 5 afvalzakken

• Absorptiecapaciteit: 150 liter
   
• Art: 1004273

SPILL KIT UNIV IN VAT 200L SKA-55

Ideaal voor middelgrote calamiteiten 
en lekkages.

TIP

• Gele waterafstotende draagtas
• Inhoud: 10 doeken (41 cm x 5 cm), 

2 soc’s (7,6 cm x 122 cm), 
1 paar handschoenen, 
1 afvalzak

• Absorptiecapaciteit: 18 liter
   
• Art: 1004278

SPILL KIT UNIV ECONOMY 18L SKA-PP

Compact formaat; ideaal voor 
transport.

TIP
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BEHEER GEVAARLIJKE STOFFEN

• Bergen van lekkend vat
• Afmetingen: 78,8 (buiten diam.) 

x 109 (H) cm
• Opvangcapaciteit: 360 liter
• Verplaatsbaar met vorklift
   
• Art: 1017952
• Af te nemen per: 1 stuk

OVERVAT GEEL

• Vloerelementen, opvangpalletten
• Afmetingen: 1,2 m x 1,2 m x 20 cm
• Opvangcapaciteit: 299 liter
• Flexibele opvangbak met inrijmogelijkheid 
• Materiaal: vinyl
   
• Art: 1004323
• Af te nemen per: 1 stuk

FLEXIBELE OPVANGBAK SENTRY-LITE 299L SB-SL44

Opvangbak 1,2 m x 2,4 m x 20 cm 
(Art:1004321).

TIP

• Afdichten van riolen en putten
• Signaalgeel voor hoge zichtbaarheid
• Herbruikbaar
   
• Art: 1004327
• Af te nemen per: 1 stuk

PU AFDICHTMAT RIOOL 90X90CM

Ook beschikbaar in afmeting 
50 x 50 cm (Art: 1004328).

TIP

• Vloeistofbarrière
• Signaalgeel voor hoge zichtbaarheid
• Geschikt tegen olie, water en chemicaliën
• Herbruikbaar
• Geen extra verbindingen nodig
   
• Art: 1004331
• Af te nemen per: 1 stuk

SPILL BARRIER SB-3
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LAMPEN

LAMPEN

Naast de meest voorkomende beschermingsmiddelen zoals ademhalingsbescherming, valbeveiliging of handbescherming worden 
ook lampen gebruikt tijdens interventies of reddingsacties. Peli en UK lampen maken de meest duurzame, heldere en op veiligheid 
gecerti� ceerde lampen in de wereld. Ze zijn uiterst robuust en geschikt voor gebruik in de meest extreme omstandigheden. Niet alleen 
worden ze ingezet bij brandweer-en interventieteams, maar ook politie en andere industrieën vertrouwen op deze lampen in kritische 
situaties.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

• Kleine inspectie lamp eLED   
• Met optische � exibel � ber 10 cm   
• II 2G Ex ib e IIC T5   
• Gebruiksduur: 2- 3 uur  
   
• Art: 1026159   
• Af te nemen per: 1 stuk  

•  Vloerlamp: ATEX   
• Helderheid: 2000 lumen   
• Uitschuifbare mast 

met 360° draaiende lamp   
• Masthoogte uitgeschoven: 82 cm   
• Onderhoudsvrije LED array   
• Gewicht: 10,27 kg   
• Belichtingsduur: 15 uur  
   
• Art: 1026162   
• Af te nemen per: 1 stuk    

• Heldere oranje verkeerskegel   
• Rode ge� lterde straal   
• Optimale signalisatie   
• Afm. 19,3 x 4,1 cm   
• In combinatie met handlamp (Art:1015073)    
   
• Art: 1026107   
• Af te nemen per: 1 stuk    

• Innovatief belichtingssysteem
• Uitstekende mobiliteit  
• Hoogte 2m  
• Spreidingshoek: 120°  
• Onderhoudsvrije LED array  
• 2.400 lumen  
• Gebruiksduur: 6 uur 
   
• Art: 1026161  
• Af te nemen per: 1 stuk 

• Vloerlamp  
• Helderheid: 2000 lumen   
• Uitschuifbare mast 

met 360° draaiende lamp   
• Onderhoudsvrije LED array   
• Masthoogte uitgeschoven: 82 cm   
• Gewicht: 10,270 kg   
• Belichtingsduur: 15 uur 
   
• Art: 1026163   
• Af te nemen per: 1 stuk   

• Rechthoekige handlamp met eLED lamp 
• Duw schakelaar   
• Gebruiksduur: 4-5 uur   
• Atex: II 2G Ex e ib IIC T4
   
• Art: 1026111   
• Af te nemen per: 1 stuk      

PEN LIGHT OPTIC LICHTBUNDEL GLASVEZEL 10

PELI VLOERLAMP RAL ORANJE 9435 ATEX

VERKEER RODE KEGEL VOOR ELED LAMP

PELI TELESCOOP LAMP GEEL RAL 9440

PELI VLOERLAMP GEEL RAL 9430

4AA ELED ZOOMLICHT MET RECHTE HOEK

Optische � exibel � ber 50cm 
(Art: 1026160).  

TIP
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Naast de gekende basis EHBO-middelen kan het - naargelang de risico’s - van groot belang zijn de juiste gespecialiseerde middelen 
bij te hebben om verdere schade te voorkomen en personen op een correcte en veilige manier te evacueren. 

Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen gewone en chemische brandwonden, dient men het slachtoffer vaak te 
immobiliseren, personen (als dan niet in gaspak) te decontamineren,  basic brancard, brancards voor evacuatie op hoogte of 
besloten ruimten enz…

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

• Europese reglementering
• Navulling (Art: 1006157)
• Materiaal: slagvast ABS
• Afmetingen: 28 x 20 x 11 cm
• Inclusief muurhouder
   
• Art: 1006106
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel 

EHBO KOFFER KLEIN GEVULD

Koffer leeg (Art: 1006090).
TIP

• Afmetingen: 20 x 20 cm
• Toepassing: behandeling van brandwonden
   
• Art: 1006138
• Af te nemen per: 1 stuk

BURNSHIELD KOMPRES 20 X 20 CM

10 x 10 cm (Art: 1006137).
TIP

• Flesje gel
• Toepassing: verkoeling brandwonden
   
• Art: 1006146
• Af te nemen per: 1 stuk

BURNSHIELD GEL 125ML

• Rode EHBO tas voor interventieteams met 
ergonomische grepen en draagriemen

• Voorzien van hechtingsbanden voor 
zuurstof� es

• Inclusief binnenzakken
• Afmetingen: 48 x 54 x 25 cm
   
• Art: 1024445
• Af te nemen per: 1 stuk

EHBO RUGTAS MEDIC PLAN GROOT

• Afmeting: 20 x 45 cm
• Toepassing: behandeling van brandwonden
• Geschikt voor: gelaat van zowel kinderen 

als volwassenen
   
• Art: 1006147
• Af te nemen per: 1 stuk

BURNSHIELD GELAATSMASKER 20X45CM

• Gealuminiseerd polyesterfolie 
• Tegen onderkoeling 
• Afmetingen: 220 x 160 cm
   
• Art: 1006253
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel 

ISOTHERMISCH DEKEN
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• Immobiliserende halskraag
• 1 kraag voor 4 maten, verstelbaar
• Röntgen, MRI en CT scan compatibel.
• Materiaal: harde kunststof, semi-disposable
   
• Art: 1021620
• Af te nemen per: 1 stuk

HALSKRAAG STIFNECK SELECT

• Set in opblaasbare zak
• Inhoud: 4 stuks (been, arm, hand en voet)
• Toepassing: spalken van ledematen
   
• Art: 1006183
• Af te nemen per: 1 stuk

PNEUMASPLINT SPALK SET

• Schepdraagberrie 
• Toepassing: veilig verplaatsen van 

personen met letsels aan nek en 
wervelkolom

• Bevestiging: 3 patiëntenriemen
• Materiaal: kunststof
   
• Art: 1006195
• Af te nemen per: 1 stuk

SCHEPBRANCARD FERNO SCOOP EXL

• Helpt bij zwaarbelaste en oververmoeide 
spieren

• Verkoelingsinvloed door I-menthol
• Geschikt voor: sportblessures
• Inhoud: spray 250ml
   
• Art: 1023463
• Af te nemen per: 1 stuk

PERSKINDOL COOL SPRAY

Ook beschikbaar in tube gel 100ml (Art: 1023463).

Draagberrie PVC plooibaar in 4, met handige draagtas (Art: 1006206).

• Stokdraagberrie 
• Materiaal: licht aluminium
• Bevestiging: patiëntriem (Art: 1006287)
• Plooibaar in 2 in de breedte
   
• Art: 1006205
• Af te nemen per: 1 stuk

BRANCARD SAV 2108 A206

• Flexibele brancard met banden en tas 
• Geschikt voor horizontale en verticale 

evacuaties
• Ideaal voor nauwe besloten ruimten
• Inclusief benodigde touwen
   
• Art: 1025637
• Af te nemen per: 1 stuk

SKED BASIS REDDINGSSYSTEEM

• Volautomatisch opblaasbaar reddingsvest
• Geschikt voor zware 

arbeidsomstandigheden
• Drijfvermogen: 280N
• Sluiting: voorzijde
• Kleur: blauw
   
• Art: 1006236
• Af te nemen per: 1 stuk

REDDINGSVEST GOLF 275

• Kooibrancard
• Materiaal: licht aluminium
• Toepassing: verticale - horizontale 

 evacuatie en mangaten
• Bevestiging: immobilisatie met harnas
   
• Art: 1021646
• Af te nemen per: 1 stuk

SRS-DRS REDDINGSBRANCARD IMMOBILISATIE

TIP

TIP

Ook beschikbaar in versie met bescherming tegen lasspatten 
(Art: 1018587).

TIP
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• Volautomatische de� brilator
• Voor hulpverleners op elk niveau
• Geïntegreerde pad geeft feedback over de 

kwaliteit van de hartmassage
• Semi-automatische versie (Art: 1023213)
   
• Art: 1023210
• Af te nemen per: 1 stuk

VOLAUTOMATISCHE ZOLL AED PLUS 

• Handig en compact tasje voor reanimatie
• Inclusief een paar wegwerphandschoenen, 

scheermesje, kledingschaar, 
beademingsdoekje

   
• Art: 1023131
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

CPR RESCUE SET

• Beademingsdoekje met éénrichtingsventiel
• Verpakking: in handig geel tasje met velcro
• Toepassing: reanimatie
   
• Art: 1023277
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

KISS OF LIFE BEADEMINGSDOEKJE

• Masker mond op mond beademing
• Verpakt in hard kunststof doosje.
   
• Art: 1006189
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

POCKET MASK MODEL AMBU RESCUE

Handige kast, geschikt om AED binnen  op te bergen. 
Met visueel en auditief alarm (Art: 1016493).

TIP

Sleutelhanger beademingsdoekje Kiss of life (Art: 1006188).TIP

• Ef� ciënt droogsysteem voor kledij, 
handschoenen en laarzen

• Moduleerbaar naargelang behoefte
• Contacteer ons voor een offerte op maat

DROOGSYSTEEM VOOR WERKKLEDING

• Ef� ciënt reinigings- en drroogsysteem 
voor gaspakken

• Moduleerbaar naargelang behoefte
• Contacteer ons voor een offerte op maat

DROOGSYSTEEM VOOR GASPAK

• Stok in composiet
• Gebruikt voor het schakelen van 

schakelaars van 2de categorie
• Uitgerust met een rode ring die de 

geïsoleerde veiligheidszone aangeeft 
• Lengte 1,47 m 
• Diameter 32 mm 
• Gewicht 0,9 kg
• Spanning 45 kV
   
• Art: 1025363
• Af te nemen per: 1 stuk

SCHAKELSTOK VOOR BINNEN INSTALLATIES TP3

• Stok in composiet
• Gebruikt voor de redding van een gewonde 

(bij elektrocutie, verblinding,...) tijdens 
werken aan posten van 1ste, 2de en 3de 
categorie. 

• Mogelijkheid om gewonde aan middel 
vast te maken

• Lengte 1470 mm
• Gewicht 1,4 kg
• Spanning 45 kV
   
• Art: 1025364
• Af te nemen per: 1 stuk

REDDINGSSTOK VOOR BINNEN INSTALLATIES TP12
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• Lengte: 500 m
• Breedte: 8 cm
• Materiaal: polyethyleen

• Kleur: rood/wit
• Art: 1005989

• Kleur: zwart/geel
• Art: 1005988

• Af te nemen per: 1 stuk 
• Voorraadartikel

AFBAKENINGSLINT

• Kleur: oranje/wit 

• Hoogte: 30 cm
• Art: 1005994

• Hoogte: 50 cm
• Art: 1005997

• Hoogte: 75 cm
• Art: 1005996

• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

REFLECTERENDE KEGELS

• Glasweefsel
• Coating: 2 x silicone
• Bestand tot: 950°C
• Geschikt voor: las- en slijpwerken
• Neemt geen chemicaliën, olie, vetten op  

 
• Art: 1006434
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

R51-R-1X25M LASDEKEN OP ROL 950°C

Ook beschikbaar in afmeting: 1,55 x 25 m (Art: 1006436). 
en zelfde afmetingen met lichtere coating (Art: 1024725). Stokoderm UV50 Outdoor spray 200ml (Art: 1026369).

• Bescherming tegen UV belasting door de 
zon, maar ook bij elektrisch lassen 
of vlambooglassen

• UV beschermingsfactor: 30
• Ook beschikbaar in 1000ml softbox voor 

in dispensers Vario Ultra.
   
• Art: 1003916
• Af te nemen per: 25 stuks
• Voorraadartikel

STOKODERM UV30 100ML

• Desinfecterende doekjes
• 270 losse doekjes
• Handige dispenser
   
• Art: 1022605
• Af te nemen per: 1 stuk

PURELL ONTSMETTENDE DOEKJES

TIP TIP

OPGELET: naamswijziging: voorheen Stoko Protect + Ook beschikbaar in 60ml pomp� esje (Art: 1003897).

• Doeltreffende huidbescherming tegen in 
water oplosbare stoffen.

• Ook beschikbaar in 500ml met pomp 
(Art: 1021686) en soft� es van 1000ml 
(Art: 1003931) voor gebruik in dispensers 
Vario Ultra 

   
• Art: 1003929
• Af te nemen per: 5 stuks
• Voorraadartikel

STOKODERM AQUA 100ML

TIP

• Pomp� es 350ml
• Ontsmettende gel
• Hydraterende werking
• Kunststof houder (Art: 1014245)
   
• Art: 1022265
• Af te nemen per: 24 stuks
• Voorraadartikel

PURELL GEL POMPFLESJE 350ML

TIP



37www.vdp.com //

NOODDOUCHES & OOGSPOELING

Het neutraliseren van chemische brandwonden kan zeer eenvoudig dankzij Diphoterine en Hexa� uorine. Diphoterine is een vloeistof 
voor snelle interventie bij chemische brandwonden op de huid of in de ogen (door accidenteel lekken van corrosieve en irriterende 
chemicaliën). Het product deactiveert, absorbeert en elimineert de agressieve scheikundige stoffen. In geval van zure stoffen met 
� uor, is Hexa� uorine te verkiezen. Voor thermische brandwonden wordt bij  voorkeur water gebruikt.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. 
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

• Materiaal: koffer in RVS
• Model: draagbaar op waterleiding
• Afmetingen: 77 x 50 x 19 cm, gewicht 23 kg
• Operationeel in 45 seconden
• Dubbele functie van draagkoffer als standplaats
   
• Art: 1015448
• Af te nemen per: 1 stuk

DECONTAMINATIE DOUCHE CHEM-BUSTER

Chembuster opvangreservoir voor gecontamineerd water 
(Art: 1016572).

TIP

• Reiniging van het gezicht of de handen 
• Spoeling met: diphoterine
• Inhoud: 200ml
• Neutraliseren van chemische brandwonden
• Houdbaarheid: 2 jaar
   
• Art: 1006505
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

SPUITBUS MINIDAP 200ML

Microdap 100ML (Art: 1006506).TIP

• Individuele reiniging van het oog 
• Spoeling met: diphoterine
• Inhoud: 50ml
• Neutraliseren van chemische brandwonden
• Houdbaarheid: 2 jaar
   
• Art: 1006504
• Af te nemen per: 1 stuk
• Voorraadartikel

OOGSPOELING LIS 50ML

Lederen etui (Art: 1006649).TIP

• Reiniging van het volledige lichaam 
• Spoeling met: diphoterine
• Inhoud: 5 liter
• Neutraliseren van chemische brandwonden
• Houdbaarheid: 2 jaar
   
• Art: 1006501
• Af te nemen per: 1 stuk

DAP DIPHOTERINE 5L

Hexa� uorine (Art: 1006516).TIP

NOODDOUCHES & OOGSPOELING
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