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 Zone/Overheidsdienst: 
Programma’s 2012-2017 
Bestek nr II/MAT/A18-272-11 
Geldigheidsduur van de opdracht tot 11/07/2017 
 

INTERVENTIELAARZEN 
 
Fabrikant: 
 
Frans Daelman NV 
Kluisdreef 3 tel. : 053/66 77 18 info@fransdaelmannv.be 
B-9300 Aalst fax : 053/67 27 41  
 

  
 
Eenheidsprijs van 1 paar laarzen: Excl. BTW  193,25 € 
 Incl. BTW 21%: 233,83 € 
 
Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een 
prijsherziening te vragen. 
 
 
Beschrijving en samenstelling: 
 
FIRE HERO® 

CE 0197 EN 15090 : 2006 HI3 CI AN M SRC – Type F2A 
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FL-Fit-System 
Snel veter sluitingssysteem 

 VW-Fit-System 
Variabel breedte systeem 

 Climate-System 

 

Gepatenteerd 
twee zone 
vetersysteem 
voor een snelle 
en optimale 
aanpassing en 
de juiste 
pasvorm 

 

 

Met de ontwikkeling 
van 3 verschillende 
inlegzolen kunnen 
de laarzen aan 
individuele breedtes 
aangepast worden 

 

 

Het klimaat systeem 
maakt gebruik van de 
afrolbeweging van de 
voet, om het voetvocht 
naar buiten te duwen 
door de openingen in 
het bovendeel van de 
schacht 

 

WI-Grip-System 
Antislipsysteem voor water en ijs 

 CT-System 
Comfort tongsysteem 

 MSL-System 
Micro Soft Light System 

 

Extreem antislip 
geprofileerde 
rubberen zool met 
optimale prestaties 
in water, ijs en 
sneeuw 

 

 

Anatomisch 
gevormde tong voor 
een optimale pasvorm 
en een goede 
luchtcirculatie 

 

 

Wereldwijd een uniek 
systeem van 
geïnjecteerd PU 
schuim in de zool voor 
schokabsorptie en 
warmte/koude isolatie 

 

ES-Out-System 
Easy-Slip-Out-System 
 

 HD-Cap-System 
Extreem slijtvast overneus 
systeem 

 ID-System 
Identificatiesysteem 

 

Special hielrand 
voor het 
gemakkelijker 
uittrekken van de 
laarzen 

 

 

Speciaal 
ontwikkelde 
geprofileerde rubber 
overneus voor een 
langdurige 
slijtvastheid 

 

 

Naamplaatje voor 
identificatie van de 
laarzen 

 

3Z-Protector-System 
Drie zones 
beveiligingssysteem 

 CO-System 
Gecertificeerd orthopedisch 
systeem 

 F2A 
Brandweerpictogram 

 

Bescherming 
van het 
scheenbeen, de 
enkels en de 
middenvoet 

 

 

Gecertificeerde 
veiligheidsschoen 
met een 
orthopedische zool 
van de firma 
Springer 

 

 

Pictogram van 
brandweerman met 
vermelding van de 
geboden bescherming 
in de strijd tegen het 
vuur 

 

SR-System 
Zon reflectie systeem 

 WB-Protection-System 
Protectiesysteem tegen vloeibare 
bacteriën 

 CS-Protection-System 
Chainsaw-Protection-System 

 

Sun Reflect 
vermindert het 
effect van de 
opwarming van 
het bovenleder 
door direct 
zonlicht, het 
zonlicht wordt 
weerkaatst door 
het leder en houdt 
aldus de voeten 
koeler 

 

De CROSSTECH 
membraan voorkomt 
het indringen van 
vloeistoffen, virussen 
en bacteriën in de 
laarzen. 
Beantwoordend aan 
de strengste 
veiligheidseisen voor 
brandweerlaarzen en 
schoeisel voor 
medisch urgentie 
personeel 

 

 

Kevlar inlay voor 
bescherming tegen 
kettingzagen. 
Kettingzaagprotectie 
klasse 2 volgens EN 
17249 

  

http://www.haix.com/de/img/icons/IcFLfit.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcVWfit.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcKlima.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcWIgrip.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcCT.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcMSL.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcESout.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcHDCap.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcID.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/Ic3Zprotector.gif
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Beschikbare maten  EU 35 – 51   UK 3 – 15 verschillende breedtes op aanvraag 

Schachthoogte 28 cm 

Lederdikte 2,0 – 2,2 mm 

 
De betekenis van de identificatie symbolen H13 CI AN M SRC Type F2A vindt U terug in de informatiebrochure 
over normen en onderhoudsinstructies die bij elk paar laarzen is bijgevoegd. 
 
 
Opleveringstermijnen: 

 
• Opleveringstermijn voor “het modelstuk” van de brandinterventielaarzen te rekenen vanaf de notificatie van 

de toewijzing van de opdracht: 7 kalenderdagen. 
 
• Opleveringstermijn voor de brandinterventielaarzen van de eerste reeks te rekenen vanaf de dag van de 

goedkeuring van “het modelstuk” van de brandinterventielaarzen: 15 kalenderdagen. 
 
• Opleveringstempo van elk van de bijkomende reeksen te rekenen vanaf de notificatie van de bestelbrief: 15 

kalenderdagen. 
 
 
Waarborg: 
 
12 maanden. 
 
 
Handleiding: 
 
Een gebruiks- en/of onderhoudshandleiding is meegeleverd in NL, FR en D. 
 
 
Prijzen : 
 

II/MAT/A18-272-11 
Hoeveelheid 
(Aantal paar) 

Prijs/paar 
BTW excl. Totaal 

Brandweerlaarzen ……………. x € 193,25 €…………… 

Maten: 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

                 

 
Opmerking: 
 
De laarzen worden geleverd met een supplementair paar inlegzolen van het type Medium  
(art. 901550M), Small en Large op aanvraag. 
Enkel de laarzen komen in aanmerking voor subsidiering. 
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Vervangbare onderdelen: 
 

II/MAT/A18-272-11 
Hoeveelheid 
(Aantal paar) 

Prijs/paar 
BTW excl. Totaal 

Veters Nomex 
1 pr zwart  - 1 pr rood 

……………. x € 8,75 €…………… 

Inlegzolen ……………. x € 7,35 €…………… 

Maten: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Small                  

Medium                  

Large                  

 
 
Onderhoudsproducten: 
 

II/MAT/A18-272-11 
Hoeveelheid 

(Aantal stuks) 
Prijs/stuk 
BTW excl. Totaal 

Schoencrème tube 75ml ……………. x € 3,87 €…………… 

Schoencrème emmer 2,5kg ……………. x € 67,81 €…………… 

Impregneerspray 250ml ……………. x € 5,99 €…………… 

Borstelset ……………. x € 6,70 €…………… 

 
Opmerking: 
 
De onderhoudsproducten en vervangbare onderdelen komen niet in aanmerking voor subsidiering, deze moeten 
met eigen middelen aangekocht worden. 
 
 
 
 
 
Te: Naam en functie: 
Datum: Handtekening 


