Zone/Overheidsdienst:

Lastenboek nr. II/MAT/A11-313-12
Geldigheidsduur van de opdracht: 29/07/2013 tot 29/07/2017

BESCHERMKLEDIJ TEGEN VASTE DEELTJES (TYPE 5) – ÉÉNMALIG GEBRUIK

Firma:

SEYNTEX NV
Seyntexlaan 1
8700 Tielt

EENHEIDSPRIJS:

zonder BTW:
met BTW van 21%:

tel.: 051/42 37 09
fax: 051/42 37 99

€ 11,50
€ 13,92

Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een
prijsherziening te vragen.

MERK EN TYPE: INDUTEX - SPRAYGUARD
Het beschermpak is in hoofdzaak bestemd voor de
hulpdiensten die instaan voor de ordehandhaving of
voor de hulpverlening in een interventiezone met
gering toxisch risico.
Het beschermpak is conform aan EN ISO 139821:2004. Het biedt een beperkte bescherming tegen
vaste deeltjes in de lucht, en is bestemd voor
éénmalig gebruik.
Het pak is eendelig en is voorzien van een hoofdkap
die door een elastiek aansluit rond het gelaat.
Het pak sluit aan rond de polsen en enkels.
Het pak wordt gesloten met een ritssluiting met een
beschermende overslag.
De mouwen zijn voorzien van duimlussen en de
broekspijpen van voetlussen. Hierdoor worden
mouwen en broekspijpen op hun plaats gehouden
tijdens de het gebruik.
Het beschermpak wordt gedragen in combinatie met
een volgelaatsmasker of een veiligheidsbril met
stofmasker.
Het pak biedt eveneens:
•
een bescherming tegen nucleaire deeltjes (klasse 1) volgens EN 1073;
•
een biologische bescherming volgens EN 14126:2003;
•
een kleine chemische bescherming 4B (meer informatie in de handleiding);
Het pak heeft antistatische eigenschappen volgens EN 1149.

Beschermkledij tegen vaste deeltjes (type 5) – éénmalig gebruik: www.civieleveiligheid.be
1

KLEUR: wit

Maten
S
M
L
XL
XXL

Lichaamslengte
164 – 170
170 – 176
176 – 182
182 – 188
188 – 194

Borstomtrek
84 – 92
92 – 100
100 – 108
108 – 116
116 – 124

MARKERING
Op de achterkant van het pak kan ter hoogte van de schouderbladen het logo van de Civiele bescherming, de
brandweer of de politie worden aangebracht:

Supplement per stuk voor de markering:
Minder dan 50 stuks van hetzelfde logo (gekleefd): € 3,00 per stuk excl. BTW
Minimum 50 stuks van hetzelfde logo (gedrukt): € 2,00 per stuk excl. BTW
Vanaf 100 stuks van hetzelfde logo (gedrukt): € 1,70 per stuk excl. BTW

OPMERKING
Leveringstermijn: 56 kalenderdagen

HANDLEIDING
Gebruikshandleiding bijgevoegd bij elk pak in de taal van de gebruiker (NL, FR en D).

Gedaan te:
Op datum van:

Handtekening & Functie:

Vloeistofdichte beschermkledij tegen chemicaliën (type 3) – éénmalig gebruik: www.civieleveiligheid.be
2

