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Bescherm jezelf en collega’s 
tegen de meest voorkomende 
kleine ongelukken met de juiste 
PBM’s. Nu nieuw bij PromotID 
verkrijgbaar!

ZIRCON I
Polyethyleen veiligheidshelm (HDPE), UV behandeling. Polyethyleen (LDPE) binnenwerk, 
met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Aanpasbare, glijdende sluiting rond 
hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. 
Standaard opening voor accessoires. Verankering mogelijk voor kinriemen met 2 of 4 
puntsaansluiting. Verkrijgbaar in Wit, Blauw, Grijs, Geel, Oranje, Rood, Groen
€5,95

DIAMOND V
Innovatieve baseball-vorm ABS veiligheidshelm voor een beter verticaal gezichtsveld. 
Polyamide binnenharnas met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten. Badstof 
zweetband. Rotor sluitsysteem: hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. 2 mogelijke posities 
(hoog/laag) voor een beter comfort. elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. 
Verkrijgbaar in Wit, Blauw, Grijs-Geel, Geel, Zwart, Oranje, Rood, Groen.
€15,48

QUARTZ UP III
Polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk : 
3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Rotor sluitsysteem : hoofdom-

trek van 53 tot 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische 
isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. Verkrijgbaar in Wit, Blauw, Geel, Oranje, Rood, Groen

€9,95

VENICUT53 NO
Gebreide handschoen van Deltanoct voor langdurig werken met snij bescherming. 
Handpalm en vingertoppen zijn voorzien van nitrilschuim coating voor extra grip en comfort. 
Jauge 15  |  Verkrijgbaar in maten 7-8-9-10  |  Snijklasse 5(D)
10 stuks - €8,95

VE702PN
Gebreide handschoen van polyester voor mechanische bescherming tijdens precisiewerken. 

Handpalm en vingertoppen zijn voorzien van een PU coating voor extra grip. 
Jauge 13  |  Verkrijgbaar in maten 6-7-8-9-10-11

10 stuks - €9,50
Slechts €0,95 per paar!

4,3% van alle werknemers in de bouw hadden 
in 2020 een ongeluk (CBS). Met de juiste PBM’s 

kan je ongelukken en letsel voorkomen.
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PromotID helpt bedrijven in de bouw bij het promoten van hun bedrijf. Wij zijn specialist in het leveren van veiligheids- 
en bedrijfskleding en het professioneel aanbrengen van jouw logo en boodschap op elk denkbaar item.

We adviseren je bij het maken van de juiste keuze. Welk product is het meest passend en welke veredelingstechniek 
geeft op jouw reclamedrager het beste resultaat? We verzorgen het hele proces van ontwerp & opmaak tot 
voorraadbeheer & bezorging.

CONIC DISPLAY
Polyurethaan oordoppen. Te verkijgen in een doos van 10, 200 of 500 paar. 
Ook als display gevuld met 500 paar losse oordoppen. Tevens optie tot refill.
Doos 10-200-500 paar  €2,65-€20,25-€48,50  |  Display €90,-

Wereldwijd lopen elke dag 600 mensen oogletsel 
op tijdens hun werkzaamheden. Dankzij een goede 
veiligheidsbril kan dit voorkomen worden.

M1204V / M1304V
Doos met 10 non-woven kunststofvezel gelaatsmaskers met FFP2 of 

FFP3 bescherming. Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen. 
Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking. Apart verpakt. 

Uitademventiel met hoge prestaties.
FFP2 €14,95  |  FFP3 €34,95

BRAVA
Polycarbonaatbril uit één stuk. Veren met platte spatels aan de uiteinden. Geïntegreerde 
polycarbonaat neusbrug. Makkelijk te combineren bij het dragen van een helm en/of 
gehoorkap. Laterale bescherming. Verkrijgbaar in Clear, Smoke en Yellow
10 stuks - €22,50

MAGNY COURS 2
Gehoorkap met ABS schelpen. Kussentjes gevuld met synthetisch schuim. Metalen 
buitenbeugel overtrokken met comforttextiel / binnenzijde EVA en PVC, in hoogte 
regelbaar, zeer comfortabel. Hoog prestatieniveau. SNR 33 dB.
€15,95

MEIA
Polycarbonaatbril uit één stuk met geïntegreerde neusbrug. 

Polycarbonaat veren. PVC anti-slip uiteinden. Laterale bescherming. 
Verkrijgbaar in Clear, Smoke en Yellow

10 stuks - €31,50

SPA 3
Gehoorkap met polystyreen (PS) schelpen en sythetisch schuim. ABS 

beugel, regelbaar in de hoogte. SNR 23 dB. Kussentjes lichte demping.
€6,35

PIT-RADIO 3
Elektronische gehoorbescherming, uitgerust met radio. Voor het 

beluisteren van de radiofrequenties FM (87 -108 MHz) in combinatie 
met gehoorbescherming. Werkt met 2 AA batterijen niet inbegrepen

€96,-


