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HOOFDBESCHERMING

HOOFDBESCHERMING

Het hoofd is zowat het meest vitale deel van ons lichaam en de gevolgen van verwondingen zijn niet te onderschatten.  
Dragen van gepaste hoofdbescherming is dan ook een ‘must’. Hierbij moet niet enkel rekening gehouden worden met  
vallende voorwerpen, maar ook met het risico op stoten in beperkte ruimtes dan wel blootstelling aan koude, hitte, spatten 
gesmolten metaal of contact met elektriciteit. 

Het dragen van hoofdbescherming gaat hand in hand met draagcomfort. Een helm die een ganse dag gedragen wordt, 
moet op zijn minst comfortabel zitten. Let er bij de keuze van uw hoofdbescherming vooral op dat u ook uw toebehoren 
hierop afstemt. 

TYPES HOOFDBESCHERMING

Om u het zoeken eenvoudiger te maken, hebben we ons gamma hoofdbescherming opgedeeld in een aantal categorieën:

•	VEILIGHEIDSHELMEN (EN 397):  
Om uw hoofd te kunnen beschermen tegen mechanische, thermische en elektrische gevaren, heeft u de gepaste veilig-
heidshelm nodig. Wij bieden u helmen in verschillende materialen, al dan niet geventileerd, met schuifverstelling of met 
draaiknop, met korte of lange klep, eventueel voorzien van montage sleuven (slot) om de combinatie met andere PBM’s 
mogelijk te maken.

•	STOOTPETTEN EN STOOTKAPPEN (EN 812):  
Stootpetten (Baseball Bumpcaps) en stootkappen (Bumpcaps) zijn geschikt als er gevaar dreigt voor stoten en lichte 
verwondingen, maar waar het risico op vallende voorwerpen uitgesloten is. Bij stootkappen is de schaal geheel vervaar-
digd uit harde kunststof. Baseball Bumpcaps hebben een harde basis en zijn overtrokken met textiel. Het aanbod bevat 
geventileerde stootpetten voor eerder warme ruimtes, petten in geprobaniseerd weefsel voor omgevingen waar er risico 
op vlammen bestaat of de klassieke standaard bumpcap voor bijvoorbeeld de voedingsindustrie.

•	BRANDWEER– EN INTERVENTIEHELMEN:  
Een goede brandweerhelm is een onontbeerlijk deel van de uitrusting van een brandweerman.  
Om de kwaliteit te waarborgen vallen brandweerhelmen onder de zwaarste PBM categorie (CAT-III) en voldoen ze aan de 
strenge eisen aangaande beschermingsniveau (impact, penetratie, hitte en vlammen), comfort en duurzaamheid uit de 
norm EN 433.

•	HOOFD-/HELMLAMPEN:  
Heeft u verlichting nodig in donkere ruimtes en heeft u beide handen nodig om het werk uit te voeren? Neem dan zeker 
een kijkje in onze rubriek hoofd-/helmlampen. We bieden deze lichte en comfortabele lampen aan met led-verlichting, 
verstelbare hoofdband of monteerbaar op helmen en indien nodig EX-proof.

•	TOEBEHOREN EN ONDERDELEN:  
Sommige artikelen kunnen voorzien worden van nekflappen, kinriemen, vizieren en adapters. U vindt deze terug vermeld 
bij de artikelen waarop ze gemonteerd worden. Ook onderdelen die regelmatig vervangen moeten worden, zoals zweet-
banden, binnenwerken, vervanglampjes vindt u terug bij het desbetreffend artikel.
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NORMERING

•	EN 397 – veiligheidshelmen

•	EN 812 – stootpetten

•	EN 50365 - 1.000 V

•	EN 443 - brandweerhelmen

Elektrisch isolerende helmen (EN 50365)

Naast de basiseisen bestaat in de Europese norm EN 397 geen optionele eis voor elektrisch isolerende eigenschappen 
voor toepassingen tot 1000 Volt AC. Binnen deze norm kan slechts een optionele beproeving worden uitgevoerd tot 440 
Volt AC (wisselstroom). Sinds mei 2002 is echter de Europese norm EN 50365 van kracht. Deze norm is van toepassing op 
elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties. Helmen gekeurd tegen deze norm zijn geschikt voor 
werken aan onder spanning staande delen van installaties tot een voltage van 1000V AC (wisselstroom) of 1500 Volt DC 
(gelijkstroom). Deze helm behoort tot elektrische klasse ‘0’ en wordt gemarkeerd met het symbool van de dubbele driehoek 
(zie onderaan deze pagina).

MARKERING

1. Markering veiligheidshelmen

Indien een helm voldoet aan de norm EN 397 moeten minimaal materiaalsoort, productiedatum, omtrek, norm, fabrikant en 
modelbenaming op de helmschaal worden aangebracht. Indien de helm tevens aan aanvullende specificaties uit deze norm 
voldoet, dan dient de betreffende markering ook op de helmschaal vermeld te zijn.

Mogelijke aanvullende specificaties zijn terug te vinden in onderstaande tabel:

Vermelding op helm Verklaring

-20°C / -30°C / -40°C Getest op zeer lage temperaturen (geeft de soliditeit van een helm weer)

+150°C Getest op zeer hoge temperaturen

LD Getest op weerstand tegen laterale vervorming 

MM Getest op weerstand tegen vloeibare metaalspatten

440 V AC Getest op elektrische isolatie tot maximaal 440 Volt AC

1000 V (enkel bij oudere helmen) Geschikt voor toepassingen tot 1.000 Volt 

Afbeelding van een dubbele driehoek + 
klasse 0 + serie of batchnummer

Getest conform EN 50365 voor gebruik nabij 1.000 Volt AC (klasse 0)

Afbeelding van een eikel Duits keurmerk voor de bosbouw

Markage voor elektrisch isolerende hoofdbescherming:

Buiten de optionele eisen van EN 397 bestaat er ook een speciale beproevingsnorm voor elektrisch isolerende helmen voor 
gebruik bij laagspanningsinstallaties, nl. EN 50365:2002.

Helmen volgens deze norm mogen worden ingezet in de buurt van onder spanning staande delen tot maximaal 
1000 Volt AC (wisselstroom) of 1500 Volt DC (gelijkstroom).

see Note 2
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Op de helmschaal vindt men steeds de productiedatum terug; er wordt minstens melding gemaakt van het kwartaal en het 
jaar waarin de helm geproduceerd is. 

2. Markering stootpetten en - kappen

Conform de EN 812 worden de volgende gegevens onuitwisbaar in de helmschaal aangebracht:

•	Norm EN 812

•	Naam / code van de fabrikant

•	Modelbenaming

•	Productiedatum minimaal uitgedrukt in kwartaal en jaar

•	Maataanduiding / versteltraject in cm

Indien enkel deze gegevens worden vermeld, voldoet de stootpet slechts aan de minimumeisen gesteld in de EN 812. Indien 
de pet tevens aan aanvullende specificaties uit deze norm voldoet, dient de betreffende markering ook op de petschaal te 
zijn aangebracht. Hieronder een overzicht:

Vermelding op helmschaal Verklaring

-20°C of -30°C Beproefd op zeer lage temperaturen

F Vlamproef doorstaan

440 V AC Beproefd op elektrische isolatie tot max. 440 Volt AC

HOE DE MEEST AANGEWEZEN HOOFDBESCHERMING SELECTEREN?

Via de website www.vandeputtesafety.com kan u uw selectiecriteria ingeven en vindt u in enkele clicks de meest geschikte 
helm of stootpet terug.

Het volstaat om bovenaan op het vergrootglaasje + te klikken (  ), te kiezen voor hoofdbescherming en het type hoofd-
bescherming dat u zoekt.

Een overzicht van alle mogelijke karakteristieken verschijnt en u kan de ideale hoofdbescherming voor uw werkzaamheden 
samenstellen.

Toch nog niet overtuigd? Vergelijk dan uw favorieten met elkaar via de functie “vergelijk producten”.

1       3

2       4
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Regengoot: sommige helmen hebben 
een gootje aan de zijkant dat het regenwa-
ter opvangt en afvoert, dit om te vermijden 
dat het water in de kraag van de gebruiker 
terechtkomt. Een goede klep en nekflap 
maakt deze goot echter overbodig.

Ventilatie: in bepaalde helmen worden 
gaatjes voorzien die voor verkoeling zorgen 
in warme omgevingen. De meeste helmen 
kunnen met speciale plugs weer dicht-
gemaakt worden om bijvoorbeeld koude 
wind tegen te houden.

Klep: sommige toepassingen 
vereisen een korte klep, zodat 
de gebruiker niet gehinderd 
wordt.

Zweetband: net als het 
materiaal van het binnenwerk 
heeft ook de zweetband een 
invloed op het draagcomfort. 
Naast leder zijn er verschillende 
materialen op de markt die het 
zweet nog meer absorberen.

Materiaal binnenwerk: 
het materiaal van het binnen-
werk heeft een grote impact op 
het draagcomfort van een helm. 
Zowel varianten in textiel als 
kunststof zijn momenteel terug 
te vinden op de markt. Textiel 
draagt bij tot het draagcomfort, 
terwijl kunststof bijdraagt tot 
een goede hygiëne.

Aantal punten van het 
binnenwerk: we kunnen 
binnenwerken leveren met vier 
of zes punten. Hoe groter het 
aantal punten, hoe meer de 
kracht die op de helmschaal 
terecht komt, verdeeld wordt 
over de schedel.

Nekbescherming: 
sommige helmen heb-
ben een nekstuk om 
extra bescherming te 
bieden aan dit kwets-
bare lichaamsdeel. 

Kleur: de meeste types zijn verkrijg-
baar in meerdere kleuren. Veel bedrijven 
gebruiken verschillende helmkleuren om 
werknemers met een bepaalde functie of 
gelinkt aan een bepaalde onderaannemer 
te kunnen onderscheiden. Let hierbij wel 
op minimum aankoophoeveelheden. 

Slot: helmen met een 
slot zijn geschikt om te 
combineren met acces-
soires zoals oorkappen, 
gelaatsschermen,… De 
Europese slotmaat is 
30 mm. Hierop zijn ook 
de meeste accessoires 
voorzien. Naargelang 
het merk kan de slot-
maat echter verschillen.

Draaiknop/schuif-
verstelling: helmen 
met een draaiknop 
kunnen gemakkelijk 
en traploos aangepast 
worden. 

Grondstof: het materiaal waaruit een 
helm gemaakt is, dient aangepast te zijn 
aan de omgeving van de werknemer. Hitte, 
vorst, de aanwezigheid van chemische 
producten,… spelen hierbij een rol. Raad-
pleeg de grondstoffentabel op pagina 23 
om de juiste grondstof te selecteren.
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WELKE GRONDSTOF PAST BIJ WELKE WERKOMGEVING?

Materiaalsoort Thermoplasten Duroplasten

Materiaalgroep: Polythyleen Polyamide Acrylonitrile- 
butadienestyrene Fenoltextiel Polyester glasvezel

Afkorting: PE PA ABS PF-SF UP-GF

Maximale levensduur: 5 jaar 5 jaar 5 jaar 8 jaar 10 jaar

Bestendigheid tegen 
UV-stralen: voldoende goed goed zeer goed zeer goed

Vormvastheid bij hoge 
temperaturen: tot ± 70°C tot ± 150°C tot ± 100°C tot ± 500°C tot ± 500°C

Smeltpunt: 150°C 220°C 180°C verkoolt boven 
1000°C

verkoolt boven 
1000°C

Breukweerstand bij 
koude:

zeer goed tot 
-40°C

voldoende tot 
-20°C goed tot -30°C zeer goed  

onbegrensd
zeer goed  

onbegrensd

Vochtabsorptie: geen normaal (3%) gering zeer gering (0,3%) zeer gering (0,3%)

Neiging tot afbrokkeling 
door verdroging: neen gering gering neen neen

Chemische  
bestendigheid:

goed, behalve 
tegen oliën en 

vetten

voldoende 
behalve tegen 

zuren en basen
voldoende goed goed

Soortelijk gewicht: 0,96 1,14 1,09 1,58 1,60

SERVICES

1. Bedrukking met uw logo of merknaam

De materialen waarin veiligheidshelmen worden vervaardigd, zijn zeer gevoelig voor chemische aantasting. O.a. markeerstif-
ten en sommige lijmen van stickers bevatten chemische stoffen. Markeer uw helm dus niet met stiften, maar laat uw logo 
door de fabrikant voorzien.

U herkent de gemakkelijk bedrukbare helmen aan het icoontje  dat naast het product afgebeeld wordt.

2. Kennis en expertise

Onze jarenlange ervaring in combinatie met een uitgebreid productgamma, maken het mogelijk voor zo goed als elke toe-
passing een geschikte helm met de nodige accessoires aan te bieden.

Hulp nodig? Wij adviseren u graag.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

1. Levensduur

Gebruiksaanwijzigingen kunnen verschillen van merk tot merk. Consulteer daarom steeds eerst de richtlijnen van de 
fabrikant.

Algemeen genomen gaat een veiligheidshelm het langst mee als hij correct bewaard wordt in de oorspronkelijke verpakking 
en niet aan direct zonlicht of hitte wordt blootgesteld. Echter kan de levensduur verschillen naargelang het soort materiaal. 
Ga steeds uit van de informatie die u in de gebruiksaanwijzing van de leverancier terugvindt. Dit is de enige echte correcte 
informatie.

Vervang een veiligheidshelm onmiddellijk als hij een inslag (bv. laten vallen) of ongeval heeft meegemaakt.

Algemene richtlijnen voor de levensduur van een helm (opgelet, deze info vervangt geenszins de informatie in de gebruiks-
aanwijzing van de gebruikte helm):

•	Thermohardend fenoltextiel: maximum 8 jaar

•	Thermohardend glasvezelversterkt polyester: maximum 10 jaar

•	Thermoplastische materialen: maximum 4 jaar
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2. Gebruik

•	Pas de helm zo aan dat hij stevig maar comfortabel zit. De hoofdband aan de voorkant van de helm moet ongeveer een  
vingerbreedte boven de wenkbrauw zitten. 

•	Stel de verstelbare hoofdband achteraan zo bij dat hij gemakkelijk en stevig op het hoofd zit. Een te strakke helm veroor-
zaakt ongemak en een te losse helm biedt geen gepaste bescherming. Een binnenwerk is vaak in hoogte regelbaar en kan 
dit probleem perfect oplossen.

3. Reiniging en onderhoud

Reinig uw veiligheidshelm met lauw zeepwater en een zachte doek. Als u hem op deze manier niet schoon krijgt, dan is uw 
helm aan vervanging toe. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Zweetbanden en binnenwerken kunnen in het 
merendeel van de helmen vervangen worden.

LEGENDE

: Lichtgewicht

: Hittebestendig

: LED-verlichting

: High-Visibility

: Bedrijfseigen bedrukking mogelijk

:  Explosievrij

: Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
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Deze stootkap is ide-
aal voor de voedings-
industrie dankzij het 
binnenwerk en zweet-
band uit kunststof.

STOOTPET S28 STOOTPET S28 KORTE KLEP STOOTKAP S19 SLIP

•	Normale klep
•	Kleuren:  blauw, lichtblauw, rood,  

groen, grijs, zwart
•	Maat: 54-59 cm
•	Conform:  EN 812 
   
•	Art: 1000193
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in blauw

•	Korte klep
•	Kleuren: zwart, blauw
•	Maat: 54-59 cm
•	Conform:  EN 812 
   
•	Art: 1000205
•	Af te nemen per: 20 stuks

•	Thermoplast, PE
•	Kleuren: wit, geel, blauw
•	Maat: 54-59 cm
•	Zweetband: kunststof (Art: 1000318)
•	Binnenwerk: kunststof, 3p
•	Conform:  EN 812 
   
•	Art: 1000208
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

TIP

De korte klep is ideaal 
voor werken in kleine 
ruimtes waar het zicht 
of de ruimte beperkt is.

Ideaal voor laswerk-
zaamheden, vlamver-
tragend.

STOOTPETTEN & STOOTKAPPEN // HOOFDBESCHERMING

STOOTPET S38 AIRPRO STOOTPET S38 AIRPRO KORTE KLEP STOOTPET S38 AIRPRO PROBAN

•	Normale klep
•	Kleuren:  HI-VIZ geel, blauw, lichtblauw, rood, 

groen, grijs, HI-VIZ oranje, zwart
•	Maat: 54-62 cm
•	Conform:  EN 812 
   
•	Art: 1015804
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in geel HI-VIZ en blauw

•	Korte klep
•	Kleuren: zwart, blauw
•	Maat: 54-62 cm
•	Conform:  EN 812 
   
•	Art: 1015805
•	Af te nemen per: 20 stuks

•	Normale klep
•	Kleur: blauw
•	Maat: 54-62 cm
•	Conform:  EN 812 F 
   
•	Art: 1015806
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

TIP TIP

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000193
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000205
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000208
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015804
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015805
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015806
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Afnamehoeveelheid, voorraadsituatie en beschikbare maten/kleuren kunnen uitzonderlijk wijzigen.  

Raadpleeg daarom de website www.vandeputtesafety.com voor de meest actuele gegevens.

HOOFDBESCHERMING // VEILIGHEIDSHELMEN (EN 397)

www.centurionsafety.co.uk

Uw veiligheid vanuit een 
andere hoek bekeken

Koplopers in hoofdbescherming
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•	Thermoplast, PE
•	Kleuren: wit, geel, blauw
•	Binnenwerk: kunststof, 6p
•	Zweetband: geen
•	Eigenschappen: MM
•	Maat: 51-63 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000140
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, PE
•	Kleuren:  wit, geel, blauw,  

rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000278)
•	Zweetband: nylon (Art: 1000301)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 51-63 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000143
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, PE
•	Kleuren:  wit/zilver, wit/HI-VIZ geel,  

wit/HI-VIZ oranje, blauw/zilver, 
blauw HI-VIZ geel, grijs/HI-VIZ 
oranje, HI-VIZ oranje, HI-VIZ geel

•	Binnenwerk: textiel, 6p
•	Zweetband: nylon (Art: 1000301)
•	Eigenschappen: MM
•	Maat: 51-63 cm
•	Conform:  EN 397, EN 50365 
   
•	Art: 1013047
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, PE
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood
•	Binnenwerk: kunststof, 6p (Art: 1000287)
•	Zweetband: geen
•	Maat: 53-61 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000151
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in wit, geel en blauw

•	Thermoplast, PE
•	Kleuren:  wit, geel, blauw,  

rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: kunststof, 6p (Art: 1000277)
•	Zweetband: nylon (Art: 1000301)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 51-63 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000141
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in wit, geel en blauw

•	Thermoplast, PE
•	Kleuren:  wit, geel, blauw,  

rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000279)
•	Zweetband: nylon (Art: 1000301)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 52-63 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000142
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, PE
•	Kleuren:  wit/zilver, wit/HI-VIZ geel,  

wit/HI-VIZ oranje, blauw/zilver, 
blauw HI-VIZ geel, grijs/HI-VIZ 
oranje, HI-VIZ oranje, HI-VIZ geel

•	Binnenwerk: textiel, 6p
•	Zweetband: nylon (Art: 1000301)
•	Eigenschappen: MM
•	Maat: 52-64 cm
•	Conform:  EN 397, EN 50365 
   
•	Art: 1013046
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, PE
•	Kleuren:  wit, geel, blauw,  

rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000284)
•	Zweetband: leder (Art: 1000303)
•	Maat: 53-61 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000150
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in wit, geel en blauw

HELM SPARTAN SLIP

HELM 1125 SLIP-30MM

HELM REFLEX SLIP-VENTED-30MM

HELM EUROGUARD I/80 SLIP-VENTED-30MM

HELM 1100 SLIP-30MM

HELM 1125 WHEEL-30MM

HELM REFLEX WHEEL-VENTED-30MM

HELM BER I/79G SLIP-VENTED-16MM

Goedkoopste helm in het assortiment, 
ideale basishelm, geen bedrukkingen 
en montage mogelijk.

Te combineren met oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3712 (Art: 1001187) / 
Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

Te combineren met oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3712 (Art: 1001187) / 
Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

Te combineren met oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3712 (Art: 1001187) / 
Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

Te combineren met oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3712 (Art: 1001187) / 
Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

Te combineren met oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3712 (Art: 1001187) / 
Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

Te combineren met oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3712 (Art: 1001187) / 
Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

Te combineren met oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3716 (Art: 1001193) / 
Peltor P3EAV/2 (Art: 1001194).

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

VEILIGHEIDSHELMEN (EN 397) // HOOFDBESCHERMING

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000140
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000143
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1013047
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000151
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000141
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000142
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1013046
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000150
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Afnamehoeveelheid, voorraadsituatie en beschikbare maten/kleuren kunnen uitzonderlijk wijzigen.  

Raadpleeg daarom de website www.vandeputtesafety.com voor de meest actuele gegevens.

Te combineren met 
oorkappen d.m.v.  
adapter Bilsom 3712 
(Art: 1001187) /  
Peltor P3EV/2  
(Art: 1001189).

Te combineren met 
oorkappen d.m.v.  
adapter Bilsom 3712 
(Art: 1001187) /  
Peltor P3EV/2  
(Art: 1001189).

Veelzijdig regelbaar 
binnenwerk.

HELM IRIS II KORTE KLEP-WHEEL-30MM HELM IDRA KORTE KLEP-WHEEL-30MM HELM VERTEX BEST A16

•	Thermoplast, ABS
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1013054)
•	Zweetband: leder (Art: 1000302)
•	Eigenschappen: MM
•	Maat: 53-63 cm
•	Bril blank/grijs (Art: 1000314/1015259)
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000086
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in wit, geel, blauw en rood

•	Thermoplast, PA
•	Kleur: wit
•	Binnenwerk: textiel, 4p (Art: 1000283)
•	Zweetband: leder (Art: 1000302)
•	Eigenschappen: MM
•	Maat: 53-63 cm
•	Vervangruit (Art: 1000316)
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000172
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, PC
•	Kleuren: wit, geel
•	Binnenwerk: textiel, 4p
•	Zweetband: kunststof
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 53-63 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000175
•	Af te nemen per: 1 stuk

TIP TIP TIP

Te combineren met 
oorkappen d.m.v.  
adapter Bilsom 3712  
(Art: 1001187) /  
Peltor P3EV/2  
(Art: 1001189).

Vizier V4JSV  
(Art: 1000692) en 
helmoorkap Optime II 
(Art: 1001068) apart 
bestelbaar.

Te combineren met 
oorkappen d.m.v.  
adapter Bilsom 3712 
(Art: 1001187) /  
Peltor P3EV/2  
(Art: 1001189).

HOOFDBESCHERMING // VEILIGHEIDSHELMEN (EN 397)

HELM G22D SLIP-VENTED-30MM G22D BOSBOUWSET (OPTIME I) HELM G3000D SLIP-VENTED-30MM

•	Thermoplast, ABS
•	Kleuren: wit, geel, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 4p (Art: 1000290)
•	Zweetband: leder (Art: 1000310)
•	Eigenschappen: LD
•	Maat: 54-62 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000089
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, ABS
•	Kleur: oranje
•	Binnenwerk: textiel, 4p (Art: 1000290)
•	Zweetband: leder (Art: 1000310)
•	Eigenschappen: LD
•	Maat: 54-62 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000090
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, ABS
•	Kleuren:  wit, geel, blauw, rood,  

groen, oranje, grijs
•	Binnenwerk: textiel, 4p (Art: 1000290)
•	Zweetband: leder (Art: 1000310)
•	Eigenschappen: MM
•	Maat: 54-62 cm
•	Conform:  EN 397 
   
•	Art: 1000092
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in wit, geel, blauw, rood, 

groen en oranje

TIP TIP TIP

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000086
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000172
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000175
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000089
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000090
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000092
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Te combineren met 
oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3712  
(Art: 1001187) /  
Peltor P3EV/2  
(Art: 1001189).

Te combineren met 
oorkappen d.m.v.  
adapter Bilsom 3712 
(Art: 1001187) /  
Peltor P3EV/2  
(Art: 1001189).

Te combineren met 
oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3712 
(Art: 1001187) / Peltor 
P3EV/2 (Art: 1001189). 
Ook met draaiknop 
(Art: 1000080).

HELM CONCEPT ROOFER KORTE  
KLEP-WHEEL-VENTED-30MM

HELM CONCEPT LINESMAN KORTE 
KLEP-SLIP-30MM-KINRIEM

HELM CONCEPT VISION KORTE  
KLEP-SLIP-30MM

•	Thermoplast, ABS
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000274)
•	Zweetband: vabon (Art: 1000299)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 52-63 cm
•	Conform:  EN 397  

EN 50365 
   
•	Art: 1000079
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, ABS
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000276)
•	Zweetband: hydro-flock (Art: 1000300)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 51-63 cm
•	Conform:  EN 397  

EN 50365 
   
•	Art: 1000085
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in wit

•	Thermoplast, ABS
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000276)
•	Zweetband: hydro-flock (Art: 1000300)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 51-63 cm
•	Ruit blank/grijs (Art: 1000312/1000313)
•	Conform:  EN 397  

EN 50365 
   
•	Art: 1000081
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in wit, geel en blauw

TIP TIP TIP

Te combineren met 
oorkappen d.m.v.  
adapter Bilsom 3712 
(Art: 1001187) /  
Peltor P3EV/2  
(Art: 1001189).

Te combineren met 
oorkappen d.m.v.  
adapter Bilsom 3712 
(Art: 1001187) /  
Peltor P3EV/2  
(Art: 1001189).

Te combineren met 
oorkappen d.m.v.  
adapter Bilsom 3712 
(Art: 1001187) /  
Peltor P3EV/2  
(Art: 1001189).

VEILIGHEIDSHELMEN (EN 397) // HOOFDBESCHERMING

HELM CONCEPT STANDARD  
SLIP-30MM

HELM CONCEPT STANDARD  
SLIP-VENTED-30MM

HELM CONCEPT STANDARD  
WHEEL-30MM

•	Thermoplast, ABS
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000276)
•	Zweetband: hydro-flock (Art: 1000300)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 51-63 cm
•	Conform:  EN 397  

EN 50365 
   
•	Art: 1000083
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, ABS
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000276)
•	Zweetband: hydro-flock (Art: 1000300)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 51-63 cm
•	Conform:  EN 397  

EN 50365 
   
•	Art: 1000084
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Thermoplast, ABS
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000275)
•	Zweetband: hydro-flock (Art: 1000300)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 52-63 cm
•	Conform:  EN 397  

EN 50365 
   
•	Art: 1000082
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel in wit, geel, blauw en rood

TIP TIP TIP

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000079
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000085
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000081
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000083
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000084
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000082
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•	Duroplast, polyester-glasvezel
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1015576)
•	Zweetband: vabon xl (Art: 1015577)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 51-63 cm
•	Conform:  EN 397 

•	Duroplast, polyester-glasvezel
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1015575)
•	Zweetband: vabon xl (Art: 1015577)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 52-63 cm
•	Conform:  EN 397 

•	Duroplast, polyester-glasvezel
•	Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, oranje
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000285)
•	Zweetband: leder (Art: 1000303)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 53-61 cm
•	Conform:  EN 397 

•	Duroplast, polyester-glasvezel
•	Kleur: grijs metallic
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000286)
•	Zweetband: leder (Art: 1000303)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 53-61 cm
•	Conform:  EN 397 

•	Duroplast, fenoltextiel
•	Kleur: bruin
•	Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1000285)
•	Zweetband: leder (Art: 1000303)
•	Eigenschappen: LD, MM
•	Maat: 53-61 cm
•	Conform:  EN 397 

HELM VULCAN SLIP-CONNECT

HELM VULCAN WHEEL-CONNECT

HELM BOP (2) I/79GD SLIP

HELM BOP (2) I/52RENL SLIP

HELM BEN (2) I/79GD SLIP

•	Art: 1000177
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1000178
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1000179
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1000180
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1000188
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

Te combineren met oorkappen d.m.v. adapter Bilsom 3711 (Art: 1001188) / Peltor 
P3HV (Art: 1001190).

Te combineren met oorkappen d.m.v. adapter Bilsom 3711 (Art: 1001188) / Peltor 
P3HV (Art: 1001190).

Te combineren met oorkappen d.m.v. adapter Bilsom 3702 (Art: 1001200).

Te combineren met oorkappen d.m.v. adapter Bilsom 3702 (Art: 1001200).

Te combineren met oorkappen d.m.v. adapter Bilsom 3702 (Art: 1001200).

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

HOOFDBESCHERMING // VEILIGHEIDSHELMEN (EN 397)

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000177
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000178
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000179
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000180
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000188
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Dé referentie voor de professionele brandweerman. 
Voor hoofdmaten groter dan 58 cm is er de F1E.

Dé referentie voor de professionele brandweerman.  
Voor hoofdmaten groter dan 58 cm is er de F1E.

BRANDWEERHELMEN // HOOFDBESCHERMING

•	Lamp voor brandweerhelmen
•	Inclusief 4 AA-batterijen

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

LAMP XP LED ATEX 1 VOOR BRANDWEERHELM F1

•	Lamp voor brandweerhelmen
•	Inclusief 4 oplaadbare AA-batterijen

•	Art: 1015553
•	Af te nemen per: 1 stuk

LAMP XP LED ATEX 1 HERLAADBAAR VOOR HELM F1SF

•	Lamp voor brandweerhelmen
•	Inclusief 4 AA-batterijen

•	Art: 1015552
•	Af te nemen per: 1 stuk

LAMP XP ATEX 1 VOOR BRANDWEERHELM F1SF

•	Lamp voor brandweerhelmen
•	Inclusief 4 A76-batterijen

•	Art: 1015554
•	Af te nemen per: 1 stuk

LAMP XS LED ATEX 0 VOOR BRANDWEERHELM F1SF

•	Brandweerhelm
•	Kleur: geel
•	Scherm (Art: 1000263) 
•	Kinriem (Art: 1000262) 
•	Nekflap alu (Art: 1014511) 
•	Conform:  EN 443:2008 

•	Art: 1013349
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

Prijsgunstige brandweerhelm.
TIP

BRANDWEERHELM PYROS F220

•	Brandweerhelm
•	Kleuren:  blauw, grijs, groen, geel, HI-VIZ oranje,  

rood, wit, zwart, fotoluminescent
•	Blank gelaatsscherm + wol-nomex nekflap + goudbedampt frontplaatje 

(Art: 1015492)
•	Blank gelaatsscherm + alu-nomex nekflap + zwart frontplaatje  

(Art: 1015497)
•	Blank gelaatsscherm + alu-nomex nekflap + goudbedampt frontplaatje 

(Art: 1015496) 
•	Gelaatsscherm blank (Art: 1015556) 
•	Nekflap alu-nomex (Art: 1018307)
•	Conform:  EN 443:2008 
   
•	Art: 1015493
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Brandweerhelm
•	Kleuren:  blauw, grijs, groen, geel, HI-VIZ oranje,  

rood, wit, zwart, fotoluminescent
•	Goudbedampt gelaatsscherm + alu-nomex nekflap + zwart frontplaatje 

(Art: 1015495)
•	Goudbedampt gelaatsscherm + wol-nomex nekflap + goud frontplaatje  

(Art: 1015499)
•	Goudbedampt gelaatsscherm + wol-nomex nekflap + zwart frontplaatje  

(Art: 1015498) 
•	Gelaatsscherm goudbedampt (Art: 1015555) 
•	Nekflap wol-nomex (Art: 1018301)
•	Conform: EN 443:2008
   
•	Art: 1015494
•	Af te nemen per: 1 stuk

BRANDWEERHELM F1SF BLANK GELAATSSCHERM  
+ WOL-NOMEX NEKFLAP + ZWART FRONTPLAATJE

BRANDWEERHELM F1SF GOUDBEDAMPT GELAATSSCHERM  
+ ALU-NOMEX NEKFLAP + GOUD FRONTPLAATJE

TIP TIP

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015538
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015538
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015538
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015538
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1013349
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015493
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015494
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015538
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015553
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015552
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015554
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1013349
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•	AA/LR6 batterijen meegeleverd
•	Atex: zone 2
   
•	Art: 1017989
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	AA/LR6 batterijen meegeleverd
•	Atex: zone 2
   
•	Art: 1018021
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Bevestiging voor helmlamp
   
•	Art: 1000272
•	Af te nemen per: 1 pak (4 stuks)

•	AA/LR6 batterijen meegeleverd
•	Atex: zone 2
   
•	Art: 1000225
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	AA/LR6 batterijen meegeleverd
•	Atex: zone 2
   
•	Art: 1018019
•	Af te nemen per: 5 stuk

•	Atex: zone 1
•	Lader ook apart verkrijgbaar (Art: 1002002) 
•	Batterijpack ook apart verkrijgbaar  

(Art: 1013052) 
   
•	Art: 1000226
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Bevestiging voor helmlamp
   
•	Art: 1000273
•	Af te nemen per: 1 pak (4 stuks)

•	Bevestiging voor helmlamp
   
•	Art: 1000271
•	Af te nemen per: 1 paar
•	Voorraadartikel

HOOFD/HELMLAMP PIXA 1

HOOFD/HELMLAMP PIXA 3

HELMCLIPS VOOR HOOFDLAMP REGENGOOT 4ST

HAND/HELM LAMP UK 4AA-ES

HOOFD/HELMLAMP PIXA 2

HOOFDLAMP DUO ATEX LED 5 (EX E61)

HELMCLIPS VOOR HOOFDLAMP PLOOIBAAR 4ST

ADAPTER VOOR HELMMONTAGE LAMP UK 4AA-ES1/2

De PIXA 1 kan op helmen bevestigd 
worden dankzij een universele bevesti-
gingsset (Art: 1018359).

De PIXA 3 kan op helmen bevestigd 
worden dankzij een universele bevesti-
gingsset (Art: 1018359).

Geschikt voor de montage van 
Petzl hoofdlampen op een helm met 
regengoot.

Geleverd zonder helmadapters. 
Vervanglamp afzonderlijk verkrijgbaar 
(Art: 1000321).

De PIXA 2 kan op helmen bevestigd 
worden dankzij een universele bevesti-
gingsset (Art: 1018359).

Geschikt voor de montage van Petzl 
hoofdlampen op een helm zonder 
regengoot.

Geschikt voor 30 mm-slot.

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

HOOFDBESCHERMING // HOOFD-/HELMLAMPEN EN TOEBEHOREN

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017989
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1018021
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000272
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000225
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1018019
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000226
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000273
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000271


PBM PREVENTIE NAZORG WELZIJN 33www.vandeputtesafety.com //

•	Goggles voor helmmontage
•	Conform:  EN 170 

•	Materiaal: fleece
•	Nylon rits 
•	Geschikt voor 6-punts en 4-punts binnenwerk 

•	Materiaal: fleece, polyester, nylon, polyurethaan
•	Kleuren: geel HI-VIZ, oranje HI-VIZ
•	Waterdicht 

•	Goggles voor helmmontage
•	Conform:  EN 170 

•	Materiaal: fleece, polyester, nylon, polyurethaan
•	Regelbare neusbrug 

•	Materiaal: fleece, polyester, nylon, polyurethaan
•	Kleuren: geel HI-VIZ, oranje HI-VIZ
•	Waterdicht 

GOGGLE ULTRASONIC PC BLANK SUPRAVISION HELM

FLEECE HELMET LINER

FROST CAPE HIGH VISIBILITY

GOGGLE ULTRAVISION CA BLANK HELM

FACE WARMER S50FW

FROST CAPE HIGH VISIBILITY EAR MUFF

Geleverd zonder adapter voor helmmontage, S565 (Art: 1001191) 
geschikt voor 30 mm-sloten.

Combinatie met de Fleece helmet liner (Art: 1013003) noodzakelijk. 
Combinatie met de Face warmer mogelijk (Art: 1013004).

Geleverd zonder adapter voor helmmontage, S565 (Art: 1001191) 
geschikt voor 30 mm-sloten.

Combinatie met de Fleece helmet liner (Art: 1013003) en de Frost 
cape high visibility (Art: 1013005) noodzakelijk.

Variant van de Frost cape high visibility (Art: 1013005) met uitsparing 
voor oorkappen.

•	Art: 1000247
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1013003
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1013005
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1000248
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1013004
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel

•	Art: 1015803
•	Af te nemen per: 1 stuk

TOEBEHOREN // HOOFDBESCHERMING

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000247
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1013003
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1013005
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000248
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1013004
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015803
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HOOFDBESCHERMING 

WWW. VANDEPUTTESAFETY.COM
DÉ REFERENTIE VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

1. OVERZICHT PRODUCTGROEPEN

Informatie en oplossingen in 18 productgroepen, van 
hoofdbescherming tot voetbescherming, signalisatie, 
nooddouches, ehbo, etc.

3. PRODUCTINFORMATIE

Elk artikel is voorzien van een foto, wordt gedetailleerd 
omschreven en is voorzien van de nodige informatie, zoals de 
samenstelling, de van toepassing zijnde normering alsook het 
niveau van bescherming.

2. INFORMATIE PER PRODUCTGROEP

Behalve een selectie van de beste artikelen van de 
voornaamste fabrikanten vindt u er bij elke productgroep een 
hoop nuttige informatie, alsook antwoorden op de meest 
gestelde vragen

DOCUMENTEN
24/7 BESCHIKBAAR 

Aangemelde gebruikers krijgen 
ook toegang tot de meest voor de 
hand liggende documenten, zoals 
technische fiches, CE-attesten en 
handleiding. 

MOGELIJKHEID OM EIGEN INSTRUCTIES
TOE TE VOEGEN 

Aangemelde gebruikers krijgen ook toegang tot de meest 
voor de hand liggende documenten, zoals technische fiches, 
CE-attesten en handleiding.

LIVE PRIJS- EN VOORRAADINFORMATIE 

Gezien onze website rechtstreeks gelinkt is aan 
ons SAP-systeem is alle productinformatie, alsook 
de prijzen en voorraadinformatie steeds up-to-
date. Klanten met een contract krijgen onmiddellijk 
contractprijzen te zien.




