
EXCLUSIEF VOOR TOOLS OF THE TRADE

Beschermende 
Werkkleding

• Gel-Kniebeschermers
• Foam-Kniebeschermers
• Rubberen-kniebeschermers
• Gecertificeerde kniebeschermers 

ISO 14404:level 1
• Gereedschap valbeveiliging voor 

veilig werken op hoogte
• Anti-slip veiligheid



WAAROM KWALITEIT VAN  
BESCHERMENDE UITRUSTING  
ZO BELANGRIJK IS.

Nailers ergonomisch 
ontwerp heeft een brede 
toepassing; garandeert 
maximaal draagcomfort 
en bescherming;  voor 
dagelijks gebruik in elke 
activiteit en voor eenmalige 
doe-het-zelf projecten.

RUGPIJN

De knie is het grootste en meest gecompliceerde 
gewricht in het lichaam, bestaande uit 3 grote 
botten en 14 gewrichtsbanden die vertrouwen op 
minstens 12 spieren om te functioneren.

De belasting verdeeld over de 
knieschijf  kan tot 5 keer het 
lichaamsgewicht zijn.

Door zijn scharnierachtige structuur 
is het mogelijk dat het gewricht kan 
buigen en strekken.

Langdurig knielen veroorzaakt 
onnodige druk op de zachte 
weefselstructuren rond je 
knieschijf.

• Werkgerelateerde 
aandoeningen zijn 
verantwoordelijk voor 24% 
van alle verloren werkdagen.

• Bouw heeft plaats 
nr.2 als het gaat om 
werkgerelateerde 
aandoeningen in Engeland.

• In 2018, 2.4 miljoen 
geregistreerde, 
werkgerelateerde 
aandoeningen – 29% 
daarvan waren rugklachten.†

†Gebaseerd op gevallen gemeld aan GP’s 2013-15   ††Gebaseerd op 30-jaarsservice of meer   *Bron: IPG (2018)   **Bron: RIDDOR 2013-18

WERKEN OP HOOGTEKNIE-PIJN

• In 2018, 2.4 miljoen 
geregistreerde, 
werkgerelateerde 
aandoeningen – 11% daarvan 
waren knieproblemen.

• 68% van de beroepsmensen 
berichten over fysiotherapie, 
of operaties aan de knie.††

• 75% van de loodgieters 
worden arbeidsongeschikt 
door knie-problemen.*

• 13% van alle ongelukken zijn 
veroorzaakt door vallend 
gereedschap. Staat op de 3e 
plaats als doodsoorzaak op 
bouwplaatsen.**



G3 Gel ultra grip
NA60230

G1 Gel kniebescherming
NA60200

Lucht geïnjecteerde gel kern  
Pneumatische gelinjectie – schok 
absorberende vulling behoudt vorm en 
gaat langer mee.

Harde kniebescherming 
Voor een eenvoudige draaiende 
beweging op tapijt of andere materialen 
met hoge wrijvingsweerstand.

Vochtdoorlatend neopreen 
Houdt vocht uit de buurt van 
de huid - de hele dag droog 
en comfortabel onder alle 
omstandigheden. Volledig instelbare 

band met klitteband 
sluiting 
Geschikt voor de meeste 
knieformaten. Houdt de 
knie-bescherming veilig en 
comfortabel op zijn plaats.

Sterke nylon 
bekleding 
Een taai oppervlak 
ontworpen om maximale 
bescherming te bieden 
tegen slijtage of perforeren.

Hoogwaardige materialen 
&  fabricage 
Gestikte, versterkte voering 
beschermt het kussen tegen vuil en 
is vochtwerend.

Flexibele “harmonica” vouw 
Robuust en slijtvast rubberen  
schelp - ontworpen voor comfort  
& bewegingsvrijheid.

Waterbestendig 
Snel & eenvoudig schoon 
te maken.

Snelsluiting met gesp 
Ontworpen voor eenvoudige 
bevestiging en snel losmaken.

Volledig instelbare 
band 
Geschikt voor de meeste 
knieformaten. Houdt de 
knie-bescherming veilig en 
comfortabel op zijn plaats.

Afgewerkt inlegstuk 
Gestikte, versterkte voering 
beschermt het kussen tegen vuil 
en is vochtwerend.

7 lagen van bescherming 
Alle NAILERS Gel Kniebeschermers 
bieden maximaal comfort bij 
langdurig gebruik.

EN-goedkeuring 
EN gecertificeerd voor de 
bouwsector : EN 14404:1
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EIGENSCHAPPEN G1 G2 G3 G5 K1 K2 P1 F1

LUCHT GEÏNJECTEERDE GEL ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -

SCHUURBESTENDIG - ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓

ANTI SLIP - ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓

EENVOUDIG BEWEGEN ✓ - - - ✓ - ✓ ✓

GEEN MARKERING - ✓ - - - ✓ - -

DIY- VERPAKKING ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓

HANDELSVERPAKKING ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -

Kies de juiste kniebescherming

AANBEVOLEN TOEPASSING G1 G2 G3 G5 K1 K2 P1 F1

TAPIJT ✓ - - - ✓ - ✓ ✓

BETONBEWERKING ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

DAKBEDEKKING - ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓

TEGELS & VLOEREN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -

TUINIEREN ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

BOUW ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - -
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G1 Knie-beschermer
NA60200

G2 Ultra grip
NA60220

G3 Gel ultra grip
NA60230

G5 Gel zwart
NA60250

Gel Beschermende Knie-beschermers

KI “Wendbare”  
knie-beschermer met 
nylon versterkte front
NA60100

K2 Nomar grip met 
nylon versterkt front
NA60120

P1 Proline 
kniebescherming
NA50900

F1 Stevig foam vulling 
kniebescherming
NA380000

Goedgekeurd en gecertificeerd EC Directive 
89/686/EEC EN14404:2004 type 1 Level 1 
Bouwplaats goedgekeurd-persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Knie-beschermers

• Stevig foam vulling

• Snelsluiting

• Instelbare banden

• Stevig foam vulling

• Geeft geen krassen

• Geschikt voor vloeren leggen

• Harde kunststof kap

• Absorberende foam inleg

• Klittebandsluiting

• Draaien en glijden op  
de werkvloer

• Waterbestendig voor natte 
omstandigheden

• Geschikt voor het kruipen  
op de knieën

• Enkele riem voor eenvoudig 
aan- en uittrekken

Goedgekeurd en gecertificeerd EC Directive 
89/686/EEC EN14404:2004 type 1 Level 1 
Bouwplaats goedgekeurd-persoonlijke 
beschermingsmiddele

• 1 Band voor het totaal 
draagcomfort

• Snelle sluiting

• Glad

• Anti slip

• Geschikt voor laminaat en 
houten vloeren

• Geeft geen krassen

• Ideaal voor de dakdekker

• Uitermate geschikt voor natte 
omstandigheden

• Afwasbaar

• Vlakke voorkant voor 
gemakkelijk kruipen op  
de knieën

• Glad oppervlak

• Niet wendbaar

• Enkele riemsluiting

• Geschikt voor vele 
werkzaamheden met maximaal 
draagcomfort en goede 
beschermingGoedgekeurd en gecertificeerd EC Directive 

89/686/EEC EN14404:2004 type 1 Level 1  
Bouwplaats goedgekeurd-persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Goedgekeurd en gecertificeerd EC Directive 
89/686/EEC EN14404:2004 type 1 Level 1 
Bouwplaats goedgekeurd-persoonlijke 
beschermingsmiddelen
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NA367000

Zacht, zwart kniekussen

IJs en sneeuw anti-slip

• Vrij van CFCC

• Afwasbaar

• Voorgevormde inkepingen voor de knieën  
of om op te zitten

• L*Br*H: 445x245x30mm

NA610 – 10 verstelbare anti-slip metalen noppen• Ga in winterse omstandigheden veilig  
naar buiten

• Sta stevig op ijs en sneeuw

• Licht in gewicht van sterk rubber,  
geschikt tot -40ºC

• Snel en gemakkelijk over de schoen  
aan te trekken

• Maten: Medium - Large - Extra large

NA680 – 8 anti-slip metalen noppen

 Code Omschrijving

10 ANTI-SLIP METALEN NOPPEN

NA610-M SCHOENMAAT - M 4.5 – 7.5 

NA610-L SCHOENMAAT - L 7.5 – 10.5

NA610-XL SCHOENMAAT - XL 10.5 – 13.5 

 Code Omschrijving

8 ANTI-SLIP METALEN NOPPEN

NA680-M SCHOENMAAT - M 4.5 – 7.5 

NA680-L SCHOENMAAT - L 7.5 – 10.5

NA680-XL SCHOENMAAT - XL 10.5 – 13.5
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Opvallende 
verpakking
Stimuleert de 
verkoop



Rugsteungordel

Nailers valbeveiliging 
met karabijnhaak – 
standaard lengte
NA6100-EXT

• Rekt van 1100mm – 1400mm, 
maximale belasting 4,5kg

Nailers – verwisselbare 
valbeveiliging voor 
item NA6102-EXT
NA6103

• Rekt 26 – 36mm, geleverd  
per 3 stuks

Valbeveiliging
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• 200mm brede, zware elastische steungordel.

• 125mm dubbele, elastische strips voor een 
goede pasvorm. 

• 38mm brede bretels (instelbaar en 
verwijderbaar).

• Lichtgewicht, flexibel ademend gaas voor  
vrij beweging. 

• 8 inwendig gecoate, metalen lendesteunen 
voorkomt krullen van de gordel. 

• 9 rubberen contactstroken helpen voorkomen 
dat de riem wegglijdt.

• Taps toelopende frontpanelen maken het 
buigen gemakkelijk.

• Biedt lendensteun.

• Uitwasbaar.

Nailers valbeveiliging 
met clip-sluiting voor 
snel wisselen
NA6102-EXT

• Rekt van 1100mm – 1400mm, 
maximale belasting 2kg

Nailers valbeveiliging 
met karabijnhaak – 
standaard lengte
NA6100

• Rekt van 1067mm – 1372mm, 
maximale belasting 4,5kg

• Voor het veilig gebruik van gereedschap op hoogte 

• Verstelbare lus voor het bevestigen van verschillende 
gereedschappen. 

• Elastisch koord met een hoes van nylonweefsel.

• Extra stiksels aan beide uiteinden van het koord  
voor extra veiligheid.

• Sterke, licht van gewicht, aluminium karabijnhaak.

47 to 56 Extra-large 
NA60559

38 to 47 Large  
NA60559

34 to 38 Medium 
NA60559
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