
KENMERKEN
• Deze veiligheidsbaseball cap biedt bescherming tegen  
schaafwonden en stoten conform de EN 812:2012 norm

• Uiterst lichte hoofdbescherming 
• Kunststof (ABS) binnenschaal
• Foamkussens op binnenzijde schaal
• Ventilatiegaten 
• Velcrosluiting aan achterzijde
• 7 cm klep
• One size fits all (54-59 cm)

Artikelnummer: 6.13.021.00

FIT COMFORT VIEW

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw
• Industrie
• Transport & Logistiek
• Automotive
• Scheepvaart
• Installatietechniek

KLEUR
Zwart
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MATEN
One size

VERPAKKING
• 1 stuk in PE zak
• 60 stuks in omdoos

EN 812:2012

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

OVERIGE BESCHIKBARE KLEUREN
Marineblauw (artikelnummer: 6.13.020.00)

WASHINGTON 
3020



TESTINSTITUUT
Deze stootpet is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. 
(Notify Body Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, 
Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING
Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag 
door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

UW LEVERANCIER:

MAAT ARTIKELNR.
EAN-CODE 1 STUK
(PE ZAK)

EAN-CODE 60 STUKS
(OMDOOS)

One size 6.13.021.00 8718249037153 8718249037160
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ARTIKELINFORMATIE

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

WAARSCHUWING! DIT IS GEEN INDUSTRIËLE VEILIGHEIDSHELM
Deze stootpet biedt geen bescherming tegen de effecten van vallende of weggeslingerde voorwerpen of 
bewegende hangende lasten. Het mag niet worden gebruikt in plaats van een industriële veiligheidshelm 
zoals gespecificeerd in EN 397:2012. Deze stootpet is gemaakt om de energie van een klap te absorberen 
door gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van de schaal en het harnas, indien aanwezig, en hoewel 
dergelijke schade misschien niet meteen duidelijk is, moet elke stootpet die aan een zware impact is bloot-
gesteld, worden vervangen.

Voor voldoende bescherming moet deze stootpet passen of aangepast zijn aan de grootte van het hoofd 
van de gebruiker. De aandacht van gebruikers wordt ook gevestigd op het gevaar van het wijzigen of verwi-
jderen van een van de originele onderdelen van de stootpet, anders dan aanbevolen door de fabrikant van 
de stootpet. Stootdoppen mogen niet worden aangepast voor het aanbrengen van bevestigingen op een 
manier die niet wordt aanbevolen door de fabrikant van de stootpet. Breng geen verfoplosmiddelen, lijmen 
of zelfklevende etiketten aan, verwacht in overeenstemming met instructies van de fabrikant.


