
SINGLE  PACK pbm's



Artelli PBM's
Op iedere werf of werkplaats kan een werknemer  met meerdere risico’s geconfronteerd 
worden. Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet daarom door de werknemer 
gedragen worden om hem te beschermen tegen deze risico's die zijn veiligheid of 
gezondheid op het werk kunnen bedreigen. 

De portfolio van Artelli® werd zo samengesteld dat er voor alle toepassingen een 
gepaste Persoonlijke Bescherming ter beschikking is.

Met ons uitgebreide assortiment zit u altijd goed!

De markt is echter voortdurend in beweging. 
Artelli speelt hierop in door een nieuw assortiment pbm's in SINGLE PACK te lanceren.

Bovendien zijn pbm's vaak een impulsaankoop waarvoor mensen niet speciaal naar de 
winkel komen. Hiervoor voorziet Artelli een metalen permanente display die, indien juist 
geplaatst in de winkel, deze impulsaankopen stimuleert en zo de rotatie zal verhogen.

Artelli SINGLE PACK pbm's 
Duidelijk, scherp geprijsd en makkelijk mee te nemen!

Gelaatsbescherming 4-5
Adembescherming 6
Gehoorbescherming 7
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MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat  EN 166/170 draaien, freezen, slijpen, montage 

werkzaamheden, steenslag, …

PRO-SKY II  1028142

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

•   Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•   Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: 

impact met lage energie
•   UV bescherming, klasse: 2-1,2
•   Polycarbonaat montuur met zachte neusbrug 
•   Rubberen neusbeugel voor betere pasvorm
•   Optimaal gezichtsveld
•   Geïntegreerde zijbescherming
•   Speciaal krasvaste coating

PRO-EAGLE  1028140

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat  EN 166/170 draaien, freezen, slijpen, montage 

werkzaamheden, steenslag, …

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

•   Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•   Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: 

impact met lage energie
•   99,9% UV bescherming klasse: 2-1,2
•   Nylon montuur met verstelbare oorveren
•   Optimaal gezichtsveld 
•   Geïntegreerde zij- en wenkbrauwbescherming
•   Lens met speciale harde coating

PRO-NAMIB  1028197

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

•   Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•   Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: 

impact met lage energie
•   99,9% UV bescherming klasse: 2-1,2
•   Optimaal gezichtsveld 
•   Past over een normale correctiebril
•   Lens met speciale harde coating

PRO-VENTOR  1028136

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

•   Goede bescherming tegen impact (niveau B, 
gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen 
(druppels en spatten)

•   Met elastische hoofdband 
•   Directe ventilatie door gaten in het frame 
•   Kan over een correctiebril gedragen worden

Een  ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Bijna dagelijks worden werknemers op de werkplaats blootgesteld aan een brede 
waaier van risico’s. Zowel mechanische, chemische, thermische als stralingsrisico’s kunnen ernstige letsels veroorzaken, 
gaande van oogirritatie en oogontsteking tot zelfs volledige blindheid. 
Een adequate bescherming tegen een brede waaier van risico’s is dan ook een absolute noodzaak.

Deze brillen van Artelli® voldoen aan de strengste Europese Normen. 

Artelli® oogbescherming

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166 slijpen en steenslag

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat  EN 166 draaien, freezen, slijpen, montage 

werkzaamheden, steenslag, …
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Ergonomisch voorgevormd FFP1 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje dat 
de vorm van het gelaat aanneemt.

Ergonomisch voorgevormd FFP2 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje 
dat de vorm van het gelaat aanneemt. Het uitademventiel (v) zorgt voor een lagere 
uitademweerstand en een lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker.

Ideaal voor volgende werksituaties
•    Slijpen, snijden en boren van metaal
•    Slijpen, snijden en boren van ijzer 
•    Slijpen, snijden en boren van roestige metalen

CONFORM GESCHIKT VOOR
EN 149:2001 metaalbewerking 

CONFORM GESCHIKT VOOR
EN 149:2001 bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw,  

schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking  

LIBRA FFP1 NR D STOFMASKER  1028143

LIBRA FFP2 NR D/v STOFMASKER  1028144

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

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

CONFORM GESCHIKT VOOR
EN 149:2001 bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw,  

schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking  

LIBRA FFP3 NR D/v STOFMASKER  1028145

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

De stofmaskers beschermen u uitsluitend tegen vaste stofdeeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen 
(zwevende druppeltjes en stofjes). 

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

Artelli® adembescherming

PRO-SILENCE 2  1028137

Lichtgele oorkap in een combinatie van kunststof en roestvrij staal. 
Zeer licht model met een ergonomische vormgeving.

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR GEWICHT SNR
kunstof/
metaal  

EN 352-1:2002 lage geluidsniveaus 247 gr 28,5 dB

PRO-EAR OORDOPJES  1028161

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR SNR
polyurethaanschuim  EN 352-2:2002 algemene 

toepassingen
32 dB

Lawaai maakt deel uit van ons leven. Of we nu een lawaaierige machine bedienen, thuis de stereo installatie hard zetten 
of een popconcert bijwonen, aan lawaai ontsnappen we nooit helemaal.  We staan er echter zelden bij stil welke nadelige 
gevolgen dit kan hebben voor onze gezondheid en meer bepaald voor ons gehoor.  

Lawaaidoofheid is een vaak voorkomende en bovendien ongeneeslijke beroepsziekte en treedt op als het geluidsniveau 
(volume) in de gehoorgang te hoog is. Hiermee kunnen we verschillende tonen onderscheiden, meer bepaald lage 
frequenties zoals dieselmotoren en zware bastonen, maar ook hoge frequenties zoals slijpmachines en cirkelzagen. 

Onafhankelijk van het feit of dit geluid mooi klinkt of als lawaai wordt waargenomen geldt als vuistregel: indien het niet 
mogelijk is om zonder stemverheffing een gesprek te voeren met iemand binnen een straal van een meter, bestaat de kans 
op het ontwikkelen van lawaaidoofheid.

Het geluidsniveau is te meten met een decibelmeter. Een decibelmeter geeft het geluidsniveau aan in dB. Het gevaar van 
lawaaislechthorendheid begint bij 80 dB(A). Boven deze waarde is de werkgever verplicht gehoorbescherming aan te bieden. 
Een werknemer is verplicht gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 dB(A).

Artelli® gehoorbescherming

•    SNR 28,5 dB
•    Maximaal draagcomfort
•    Combinatie kunststof/metaal

•    Oordoppen voor éénmalig gebruik
•    Nominale maatindeling: 6-11 mm Ø
•    Dempingsgegevens: SNR:32 / H:32 / M:29 / L:28
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