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SOLAS TAPE
HIGHLY REFLECTIVE WHITE TAPE   

SOLAS TAPE approved self adhesive reflective tape for extra 
safety. For Safety Equipment marking, Lifeboat marking, Life-
jacket marking, Deck Safety Route marking. 
Roll = 50mm x 45 meter. (article no. 75DF130265)
SOLAS TAPE goedgekeurde zelfklevende reflecterende tape 
voor extra veiligheid. Voor het markeren van Veiligheids 
Uitrusting, Reddingsboot markering, Reddingsvest markering, 
Veiligheidsroute markering aan Dek. (artikel nr. 75DF130265)

SAFETY AT SEA
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

IMMERSION SUIT
Made of foam rubber material. Serves to prevent the loss of 
body heat when submerged in cold water. Suits are GL certi-
fied and MED approved. Available in two sizes L & XL. Size L 
is for persons from 1,65 up to 1,94mtr and less than 95kg. 
Size XL is for persons from 1.95 up to 2,05mtr and more than 
95kg. Equipped with Solas reflective striping. 
(Size L article no. 498633) (Size XL article no. 498634)
OVERLEVINGSPAKKEN
Gemaakt van neopreenrubber materiaal. Dient om warm-
teverlies te voorkomen wanneer men in koud water terecht 
komt. De pakken zijn GL gecertificeerd en MED goedgekeurd. 
Verkrijgbaar in twee maten L & XL. De maat L is voor per-
sonen vanaf 1,65 tot 1,94mtr en minder dan 95kg. De maat 
XL is voor personen van 1,95 tot 2,05mtr en boven de 95kg. 
Voorzien van Solas reflecterende strepen.
(Maat L artikel nr. 498633) (Maat XL artikel nr. 498634)

 
Now € 75,00 net each

Nu € 75,00 netto per rol

LIFEBUOY SOLAS MED
Certified by GL and MED approved. 
Made of polyethylene and filled with polyurethane foam. With 
Solas approved reflective tape. 
Dimensions 30” (75cm) and buoyance lines around. Weather 
resistant. (article no. 023601B).
Optional with vessel name.
REDDINGSBOEI SOLAS MED
GL gecertificeerd en MED goedgekeurd.
Gemaakt van polyethleen en gevuld met polyurethane schuim. 
Uitgevoerd metSolas goedgekeurde reflecterende tape.
Afmeting 30” (75cm) 4.3kg en rondom voorzien van boeilijnen. 
Weersbestendig. (artikel nr. 023601B).
Optioneel met scheepsnaam.

Prices excl. VAT ex. works Rotterdam
Prijzen excl. BTW af magazijn Rotterdam
Onder voorbehoud drukfouten.

 
Now € 35.75 net each

Nu € 35.75 netto per stuk

 
Now € 185,00 net each

Nu € 185,00 netto per stuk

LIFEBOUY LIGHT DANIAMANT L90
Automatically activated after release. Light output 2cd for as 
a minimum for 2 hours required by IMO SOLAS.
(article no. 023610).
REDDINGSBOEILAMP DANIAMANT L90
Wordt automatische geactiveerd. Geeft minimaal 2cd licht-
opbrengst geduurdende 2 uur welke is voorgeschreven door 
IMO SOLAS. 
(artikel nr. 023610).

 
Now € 33,00 net each

Nu € 33,00 netto per stuk

SAFETY HARNESS/LIFEJACKET
Edge Safety V53 Offshore safety 
harness / Lifejacket combination. 
Buoyancey 275N Solas approved.
Available in size L & XL.
(Size L article no. 483310) (Size 
XL article no. 483311).
VANGGORDEL/REDDINGSVEST
Edge Safety V53 Offshore vang-
gordel / reddingsvest combinatie. 
Drijfvermogen 275N Solas geod-
gekeurd. 
(Maat L artikel nr. 483310) (Maat 
XL artikel nr. 43311).
 

Now € 930,00 net each
Nu € 930,00 netto per stuk
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OXXA X-GRIP-THERMO 51-850
Seamless knitted acrylic liner, ideal for work in cold environments. 
The brushed liner is soft and comfortable and keeps your hands 
warm. Knit wrist for a perfect fit Very good ventilation at the back of 
the hand to reduce perspiration. Fluorescent orange colours makes 
the X-Grip Thermo highly visible. A highly flexible glove which can 
protect the hand against temperatures down to -20°C. Latex foam 
coated palm, enabling the X-Grip Thermo to have an excellent grip, 
even in presence of liquids, oils and /or fats. Excellent grip in both 
dry and wet conditions. 
Available in sizes 8/M to 11/XXL 
Packed per 12 pair or box 72 
OXXA X-GRIP-THERMO 51-850
Naadloos gebreide drager van acryl uitermate geschikt voor werk-
zaamheden in koude omgevingen. De geruwde voering is zacht 
en comfortabel en houdt uw handen warm. Gebreide polsmanchet 
zorgt voor een goede pasvorm. Zeer goede ventilatie aan de rugzij-
de van de hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpi-
ratie. De oranje fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid. Een 
zeer flexibele handschoen welke beschermt tot -20°C. Latex foam 
coating, waardoor de handschoenen een uitstekende grip hebben, 
zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, oliën en/of vetten. Een 
uitstekende grip bij zowel droge als natte omstandigheden. 
Verkrijgbaar in maten 8/M tot 11/XXL.
Verpakt per 12 paar of overdoos 72 paar.

 
Now € 4,07 net each pair
Nu € 4,07 netto per paar

MICROGARD® 2000 MODEL 111
Provides both protection and comfort with exceptional liquid and 
particulate protection. Ideal for a wide range of industrial applica-
tions. 
Microgard® 2000 is designed to allow water vapour (perspiration) 
to escape from the suit yet will withstand saturation of liquid che-
micals and filter 100% of particulates down to 0.01 micron in size 
(ESML test method).
The use of a high quality two-way stretch microporous film provides 
an effective liquid and particle barrier cambined with a high water 
vapour transmission rate from inside to outside.
Suit is silicone free which is critical in paint spraying applications. 
Low Linting, reduces the risk of fibre contamination in some critical 
areas. Optimised body fit, improves wearer comfort and safety. An-
ti-Static, tested according to EN 1149-5.
Suit features: 3-piece hood, 2-way front zipper with resealable 
storm flap, finger loops, elesticated hood waist, wrist & ankles.
Colour white. Sizes from S to 3XL. Packed per 40 pieces.
MICROGARD® 2000 MODEL 111
Zorgt voor zowel bescherming als comfort met een zeer goede 
bescherming tegen vloeistoffen en stofdeeltjes. Ideaal voor een 
breed scala aan industriële toepassingen. 
Microgard® 2000 is ontworpen om waterdamp (transpiratie) te la-
ten ontsnappen uit het pak en om de verzadiging te weerstaan van 
vloeibare chemicaliën en 100% van de deeltjes te filteren tot 0.01 
micron qua grootte (ESML testmethode).
Het gebruik van hoogkwalitatieve, in twee richtingen rekbare mi-
croporeuze film zorgt voor een effectieve barrière tegen vloeistoffen 
en stofdeeltjes, gecombineerd met een hoge transmissie van wa-
terdamp van binnen naar buiten. 
Het pak is vrij van siliconen wat van belang is bij verfspuit toepas-
singen. Geringe pluisvorming, vermindert het risico van vezelver-
vuiling in sommige cruciale gebieden. Geoptimaliseerde pasvorm, 
verbetert comfort en veiligheid van de drager. Anti-statisch, getest 
volgens EN 1149-1.
Kenmerken: 3-delige kap, 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met 
hersluitbare overflap, duimlussen, elastiek in kap, taille, polsen en 
enkels. 
Kleur wit. Maten van S tot 3XL. Verpakt per 40 stuks.

 
Now € 5,29 net each (3XL +10%)

Nu € 5,29 netto per stuk (3XL +10%)

Prices excl. VAT ex. works 
Rotterdam
Prijzen excl. BTW af magazijn 
Rotterdam
Onder voorbehoud drukfouten.


