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Briljant

Intensiever gebruik vraagt om een hoger niveau van comfort 

en dat leveren de producten met het label Briljant. 

Bril en maskers zijn hier, naast de hoogwaardige bescherming, ook op gericht met betere afstelmogelijkheden, 

uitadem comfort en zaken zoals krasbestendigheid. Het pak bestaat uit een genormeerde broek en jas die zowel 

water-, winddicht en en scheurbestendig zijn en zelfs onderarmventilatie biedt. De twee varianten handschoe-

nen hebben een goede pasvorm en bieden bescherming tegen gevaarlijke stoffen zoals de in de tuinbouw 

gebruikte chemicaliën.  De laarzen zijn, tot slot, volledig gemaakt van PVC inclusief de zool, voering en inlegzool.

Bril 52.14.2011

De Fahrenheit bril heeft een modern en slank design en is geschikt voor verschillende situaties 
waarbij een comfortabele bril nodig is.

Halfgelaatsmasker 362.692.005

Dit is een set bestaande uit een halfgelaatsmasker en filters. Met dit masker blijf je makkelijk 
en comfortabel ademen, de weerstand wordt laag gehouden door een grote opening op het 
uitademventiel.

Filter 472.691.036

DRÄGER X-plore A2P3 bajonet filter 
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Volgelaatsmasker 
20.173.022.016

Het vizier is gemaakt van polycarbonaat en is behandeld tegen beslaan en krassen. Voor 
beter comfort is het gedeelte wat op het gezicht rust gemaakt van thermoplastisch rubber.

Filter 
40.173.024.026

De kwaliteit van de aktieve kool die BLS gebruikt voor de filtratie van gassen en dampen 
voldoet aan de hoge veiligheidsnormen en garanderen uitstekende filterprestaties. Ze 
worden geproduceerd zonder giftige additieven zoals Hexavalent Chromium (Cr VI) en 
gecertificeerd voor de voedselindustrie (REGVE231/2017).
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Spuithandschoen 
76.60.1017

Volledig gecoate spuithandschoenen met een goede pasvorm. 
De handschoenen bieden bescherming tegen gevaarlijke stoffen 
en zouden dus gebruikt kunnen worden bij toepassing van 
chemicaliën.

Laars 
77.5157.38

Deze volledig zwarte laas is van buiten volledig 
gemaakt van PVC een ook de binnenkant betreft 
een PVC zool, voering en inlegzool.

Regenpak 
70.89.4013

Deze groene jas is zowel water- als winddicht 
en scheurbestendig. De jas is ook voorzien 
van onderarmventilatie en heeft elastische 
windvangers in de mouwen.
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