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Veilig werken leidt tot minder verzuim, 
hogere productiviteit en daardoor 
lagere kosten. De bescherming en het 
comfort van werknemers is voor ons 
een belangrijke doelstelling. Elk product 
is ontworpen met u en uw team in 
gedachten, waardoor iedereen de hele 
dag veilig én productief kan werken. 

Veilig.  
Betrouwbaar.  
Comfortabel. 
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Persoonlijke 
beschermingsmiddelen
Als werknemer wil je je werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De juiste 
bescherming is hierbij cruciaal. 3M persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de 
keuze van de werknemer. 

Ons assortiment bestaat uit onderhoudsvrije en herbruikbare stofmaskers, motor- en 
luchtaangedreven adembescherming, lasbescherming, gehoorbescherming, Peltor communicatie 
headsets, oogbescherming, hoofd- en gelaatsbescherming, lichaamsbescherming, fire protection 
systemen, detectiesystemen, en valbeveiliging. 

Laat ons de keuze voor de juiste PBM wat makkelijker maken. 

Onderhoudsvrije  
maskers

 Gehoorbescherming

Herbruikbare  
maskers

Peltor™ Radio & 
Communicatie  

Headsets

Lasbescherming

Valbeveiliging

Motor- en  
luchtaan gedreven 
adembescherming

Oogbescherming
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Onderhoudsvrije 
maskers.
Superieur filtermateriaal voor  
comfortabel en veilig werken.
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Eenvoudig aan te passen 
voor elke gebruiker. 
Comfortabel cupvormig stofmasker. 
De M-vormige neusclip is snel en 
eenvoudig te vervormen zodat deze 
goed rond de neus past. Het masker 
heeft een stevige buitenschaal 
voor extra duurzaamheid, en de 
gewafelde rand zorgt voor een 
stevige pasvorm.

Optimaal draagcomfort. 
Het resultaat van 20 jaar 
innovatie. 
De combinatie van filtermateriaal 
met een lage ademhalings weer-
stand voor makkelijker ademhalen 
tijdens het werk, een toppaneel 
met reliëf om het beslaan van de 
oogbescherming te verminderen 
en een kinflap om makkelijker op 
het gelaat te passen zorgt voor een 
hoog en veilig draagcomfort.

De juiste pasvorm.  
Beter beschermd. 
Deze stofmaskers hebben een 
afdichting van een herbruikbaar 
masker, gecombineerd met 
vernieuwd hoogwaardig filter-
materiaal voor de bescherming en 
comfort die u nodig heeft. De 3M™ 
8825+ en 8835+ Stofmaskers zijn 
ontworpen voor een nog betere 
pasvorm, aangepast aan de vorm 
en de maat van het gezicht van de 
gebruiker.

3M™ 8300 Serie 
stofmaskers

3M™ Aura™ 9300+ Serie 
stofmaskers

3M™ 8835+ en 8825+ 
Stofmaskers

Onderhoudsvrije maskers
3M is al meer dan vier decennia pionier op het gebied van onderhoudsvrije 
ademhalingsbescherming en investeert miljoenen en jaren hard werk in de 
ontwikkeling van de producten die u wilt dragen. Ons uitgebreide assortiment 
zit vol met functies die comfort en pasvorm verbeteren, waardoor u veilig en 
productief kunt blijven.

Wij hebben een selectie gemaakt van de meest gekozen onderhoudsvrije maskers.
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Herbruikbare 
maskers.
Comfortabel, aanpasbaar  
en duurzaam. 
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Ontworpen voor zware en 
vuile arbeidsomstandigheden. 
Deze halfgelaatsmaskers zijn 
verkrijgbaar in twee soorten 
(normaal en QL snelsluitsysteem), 
waarvan elke soort beschikbaar is 
in drie maten.  
Wij bieden verschillende filters  
voor bescherming tegen gassen, 
dampen en deeltjes, afhankelijk van 
uw behoeften.

De standaard in comfort. 
De zachte siliconen gelaats-
afdichting zorgt voor een zacht 
gevoel op het gezicht en het 3M™ 
Cool Flow™ uitademventiel zorgt 
voor meer comfort dankzij minder 
hitte- en vochtopbouw in het 
masker. 
Wij bieden verschillende filters  
voor bescherming tegen gassen, 
dampen en deeltjes, afhankelijk van 
uw behoeften.

Erkend en bewezen.
Een reeks van kant-en-klare, onder-
houdsvrije halfgelaatsmaskers met 
ingebouwde filters, ontworpen 
voor effectieve en comfortabele 
bescherming tegen een combinatie 
van gassen, dampen en stofdeeltjes.
Deze maskers zijn te gebruiken tot 
de filters verzadigd zijn.

3M™ 6500 Serie 
Herbruikbare 

halfgelaatsmaskers

3M™ 7500 Serie 
Herbruikbare 

halfgelaatsmaskers

3M™ 4000 Serie 
Onderhoudsvrije 

halfgelaatsmaskers

Herbruikbare maskers 
3M herbruikbare ademhalingsmaskers staan voor optimaal draagcomfort, 
zijn aanpasbaar tussen verschillende gevaren en duurzaam om zware 
werkomgevingen te weerstaan. Ons brede assortiment aan onderdelen en 
verbruiksartikelen zorgt ervoor dat de halfgelaatsmaskers gemakkelijk kunnen 
worden onderhouden en bieden een uitstekende prijskwaliteitsverhouding.

Wij hebben een selectie gemaakt van onze drie meest gekozen herbruikbare maskers.
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Motor- en 
luchtaangedreven 
adembescherming.
Modulair, geïntegreerd en 
gebruiksvriendelijk.
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Geïntegreerde bescherming 
voor vele toepassingen.
De M-serie staat bekend om 
zijn lichte, compacte en goed 
uitgebalanceerde vizieren en 
helmen. De helmen bieden 
geïntegreerde bescherming tegen 
een reeks van gevaren en zijn 
aan te sluiten op alle modulaire 
motorunits.

Hoge performance 
en functionaliteit in 
lichtgewicht design.
Deze motorunit is de kleinere variant 
van de TR-600 en combineert 
performance, bescherming en 
functionaliteit met een modern en 
lichtgewicht design. 

Werken in een comfortabele 
wereld. 
Dit systeem biedt bescherming 
tegen deeltjes, gassen en/of 
dampen en biedt een keuze uit 
meerdere luchstroomsterktes 
(debiet) met een 
gebruiksvriendelijke bediening die 
ook de laadstatus van de batterij en 
de verzadiging van het deeltjesfilter 
in de gaten houdt.

3M™ Versaflo™ M-Serie 
helmen

3M™ Versaflo™ TR-300+ 
Motoraangedreven 

ademhalingssysteem

3M™ Versaflo™ TR-600 
Motoraangedreven 

ademhalingssysteem

Motor- en luchtaangedreven 
adembescherming
Onze motor- en luchtaangedreven adembescherming biedt comfortabele en 
geïntegreerde bescherming van hoofd, gezicht, ogen, gehoor en ademhaling 
tegen allerlei gevaren. De ademhalingssystemen zijn eenvoudig en modulair 
op te bouwen naar de wens van de gebruiker waardoor de juiste bescherming 
geboden kan worden voor diverse omgevingen en toepassingen.

Wij hebben een selectie gemaakt van onze drie meest gekozen motor- en luchtaangedreven systemen. 
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Lasbescherming.
Zicht op veilig werken.
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Uitstekende optische 
kwaliteit en een betrouwbare 
licht-naar-donker schakeling. 
Naast de zwarte laskap, kun je ook 
kiezen voor een opvallende look 
met de Graphics serie. 

Ben je een snelheidsduivel? Dan is 
de Motor laskap wat voor jou! Of 
ga je voor een meer duister design, 
met de Skull laskap?

Een comfortabel en slank 
design. Tegen een scherpe 
prijs.
De 9002 laskap kenmerkt zich 
als de helm met de ideale balans 
tussen vorm, grootte en gewicht. 
Ervaar het verschil. Dankzij 
verbeterde optische eigenschappen
ziet u alles lichter, gedetailleerder 
en kleurrijker en beschikt de laskap 
over een hoofdband ontworpen 
voor extra comfort.

Voor constante 
ademhalingsbescherming en 
een uitstekend zichtveld.
Deze laskap overtreft al uw 
verwachtingen. 
Hij is voorzien van een ‘flip-up’  
functie met een extra groot 
beschermend vizier voor 
bijvoorbeeld snij- en slijp werk-
zaam heden. Door verbeterde 
optische eigenschappen zie je 
met het XXi lasfilter alles lichter en 
gedetailleerder.

Lasbescherming
Als professionele lasser werk je met kwalitatieve producten en draag je het 
liefst bescherming die je werk zo min mogelijk belemmert. Het merk 3M™ 
Speedglas™ is ‘s werelds toonaangevende productlijn voor lasveiligheid. 
Gezien de veelzijdigheid aan kwalitatieve en betrouwbare producten hebben 
we voor elke lasser een geschikte oplossing.

Wij hebben een selectie gemaakt van onze drie meest gekozen lashelmen.

3M™ Speedglas™  
100V Laskap

3M™ Speedglas™  
9002NC Laskap

3M™ Speedglas™  
9100 FX Air Laskap
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Gehoorbescherming.
Eenvoudige oplossingen:  
Hoor het van ons. 
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Ideaal bij lange draagperiodes 
in een warme en schone 
werkomgeving.
Deze wegwerpbare oordoppen 
bestaan uit langzaam uitzettend 
schuim en nemen de vorm aan van 
de gehoorgang. De doppen zijn 
klein en makkelijk mee te nemen. 

Uitstekende akoestische 
bescherming, vooral 
tegen geluid met een lage 
frequentie. 
De Peltor X serie gehoorkappen 
bieden optimaal draagcomfort 
door de zachte brede kussens die 
de druk rond de oren verminderen. 
De grote ruimte binnen de kappen 
voorkomt ophoping van vocht en 
hitte. De kappen zijn beschikbaar in 
helm, hoofd, en nek uitvoering.  

Eenvoudig schaken tussen 
open en gesloten modus 
(16dB – 28dB)
Met de Switch Protection Plugs  
ben je beschermd en tegelijkertijd 
nog bewust van belangrijke 
omgevingsgeluiden. Bij impuls-
geluid hebben de plugs een 
demping tot 160dB. De zachte 
oorbeugel houdt de oordop veilig 
in het oor. Daarnaast zijn de plugs 
makkelijk schoon te maken. 

3M™ PELTOR™ X Serie  
Gehoorkappen

3M™ EAR™ Switch 
Protection Plugs

3M™ E-A-R™ Classic™  
Oordoppen

Gehoorbescherming
De keuze van de juiste gehoorbescherming die past bij de 
werkomstandigheden is niet altijd eenvoudig. Wij hebben een uitgebreid 
assortiment aan gehoorbeschermingsoplossingen. Geef er gehoor aan en laat 
ons u helpen de juiste bescherming te kiezen om uw veiligheid gedurende de 
hele werkdag te kunnen waarborgen.

Wij hebben een selectie gemaakt van onze drie meest gekozen gehoorbeschermingsproducten.
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Peltor™ Headsets.
Slimme oplossingen,  
eenvoudige communicatie. 
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Bereikbaar én beschermd.
Dichtbij of ver weg: 3M™ PELTOR™ 
communicatie oplossingen zorgen 
ervoor dat werknemers kunnen 
communiceren met mensen in hun 
directe omgeving, maar ook met 
mensen verder weg.

Werk efficiënter. Verspil geen tijd. 
Verhoog de productiviteit. Ga veilig 
aan het werk.

Optimaal 
omgevingsbewustzijn.  
Beter beschermd.
Gehoorbescherming met niveau-
afhankelijke werking voor het horen 
van omgevingsgeluid. 
Communiceren met collega’s 
dichtbij en tegelijkertijd het 
vermogen om waarschuwings-
geluiden of naderende voertuigen 
te horen.

Schakel het lawaai uit en zet 
de muziek aan.
Met de Peltor™ Radio Headsets 
kunt u uw gehoor efficiënt 
beschermen en tegelijkertijd 
genieten van de radio terwijl u 
werkt.
Sommige modellen kunnen zelfs 
worden aangesloten op een 
telefoon of communicatie radio, 
waardoor u ook nog bereikbaar 
bent.

3M™ PELTOR™ LiteCom™ 
Headsets

3M™ PELTOR™ Protac™ III 
Headsets

3M™ PELTOR™ FM Radio 
Headsets

Peltor™ Headsets
3M™ PELTOR™ Headsets zijn de keuze van de werknemer omdat ze zijn 
ontworpen en gebouwd op basis van de behoeften van de drager.  
Dus of u nu voor uzelf of uw personeel koopt, u kunt op PELTOR vertrouwen 
voor professionele bescherming, en meer.

Wij hebben een selectie gemaakt van onze drie meest gekozen Peltor Headsets.
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Oogbescherming.
Bescherming, comfort en  
moderne designs. 
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Oogbescherming
Je hebt maar één paar ogen, dus zorg dat ze goed beschermd zijn. 3M™ 
oogbescherming biedt bescherming en comfort waar dat het meest nodig is. 
Ons assortiment brillen is gemaakt van sterke en duurzame materialen, maar 
ook zachte materialen speciaal voor contactgebieden zoals neusbruggen en 
brilpoten. De brillen zitten prettig en hebben een modern design.

Wij hebben een selectie gemaakt van onze drie meest gekozen veiligheidsbrillen. 

De 600 serie voor  
Premium comfort
De 600 serie heeft alle eigen-
schappen van de 200 en 400 
serie met als extra toevoegingen 
een langdurige helderheid dankzij 
de 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog 
coating, een langdurige levensduur 
dankzij de Rugged anti-kras (RAS) 
coating, meerdere lenskleuropties 
inlcusief gepolariseerde glazen en 
een half-omrand montuur met twee 
aparte lenzen en optimale optische 
eigenschappen.  

De 400 serie voor extra 
comfort 
De 400 serie heeft alle eigen-
schappen van de 200 serie, met 
als extra toevoeging dat de brillen 
ook beschikbaar zijn met indoor- en 
outdoor lenzen, blauwe spiegeling, 
en een optioneel leesgedeelte  
(+1,5, +2, +2,5). 

De originele 200 serie
De originele 200 serie heeft een 
comfortabele pasvorm dankzij 
het lichte gewicht en de Pressure 
Diffusion Temple technologie. 
Daarnaast zorgt het wrap-around  
design voor een stevige aansluiting 
op de neus. De brillen zijn 
beschikbaar in meerdere 
lenskleuren. 

3M™ SercureFit™  
600 serie

3M™ SercureFit™  
400 serie

3M™ SercureFit™  
200 serie
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Valbeveiliging.
Sterke, comfortabele en  
betrouwbare oplossingen.
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3M™ DBI-SALA™ Delta 
harnassen

3M™ Valbeveiliging voor 
gereedschap

3M™ DBI-SALA™  
Nano-Lok™ valblok

Voorkom vallen van 
gereedschap.
Veilig werken op hoogte stopt 
niet bij het voorkomen van 
valgevaar voor personen. Het 
moet ook voorkomen worden dat 
gereedschap van hoogte naar 
beneden kan vallen. 
3M™ valbeveiliging voor 
gereedschap maakt het mogelijk 
om het vallen van gereedschap te 
voorkomen, zonder de snelheid en 
flexibiliteit te belemmeren.

Geen zorgen over 
gebruikersgewicht.
De Nano-lok valblokken zijn geschikt 
voor een gebruikersgewicht van 
140 kg. Ze hebben een sterk 
verminderde valhoogte vergeleken 
met een vallijn en zijn gekeurd voor 
valfactor 0, 1, en 2. Ankerpunten 
kunnen dus van boven het hoofd, 
tot op voetniveau gebruikt worden. 
Deze valblokken zijn beschikbaar 
in vele varianten: van een enkele 
tot een dubbele lijn en speciale 
varianten die o.a. geschikt zijn voor 
scherpe randen. 

Gebruiksvriendelijk harnas 
van hoge kwaliteit.
Deze harnassen hebben een water- 
en vuilafstotende Repel Webbig 
Technology voor verbeterde 
duurzaamheid. De parkeerpunten 
vergroten de bewegingsvrijheid en 
de Revolver Vertical Torso Adjusters 
maken snelle verstelling mogelijk. 
Door het gebruikersgewicht van 
140kg en het 3M™ DBI-SALA® 
No-Tangle™ Design is het harnas 
toegankelijk voor iedereen en 
eenvoudig aan en uit te trekken.

Valbeveiliging
Als je op hoogte werkt staat één ding centraal: er op vertrouwen dat je weer 
veilig beneden komt. Met onze producten voorzien we in de behoefte om te 
kunnen werken op grote hoogte met betrouwbare valbeschermingsproducten. 

Een typisch persoonlijk valbeveiligingssysteem bevat belangrijke componenten, beschreven 
als het ABC van valbeveiliging. Hieronder vallen (A) ankerpunten, (B) lichaamsbescherming, 
(C) verbindingsmiddelen, (D) oplossingen voor afdaling en redding, maar ook (E) educatie en 
training en (F) valbeveiliging voor gereedschap. Voor Workers’ Choice hebben we een selectie 
gemaakt van onze drie meest gekozen valbeveiligingsoplossingen. 

18



19

Uw 3M safety coach  
staat voor u klaar !

Ademhalings-
bescherming

Hoofd- en  
gelaatsbescherming

Lasbescherming

Gehoorbescherming Oogbescherming Overalls

Valbeveiliging

SCBA & Fire Protection

Heeft u vragen over een van onze producten of wilt u advies op maat? 
Neem contact op met uw 3M Safety Coach of met uw distributeur. 

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division 
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division 
www.3MSafety.be
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