
KENMERKEN
• De helmschaal van deze veiligheidshelm is gemaakt van 
UV-bestendig ABS en daardoor zeer sterk en comfortabel om 
te dragen

• Het binnenwerk  is voorzien van een draaiknopinstelling,  
daardoor eenvoudig in te stellen

• Zes-punts nylon binnenwerk
• Voorzien van gemakkelijk vervangbare zweetband
• De helm heeft 30 mm sleuven voor gezichts- en  
gehoorbeschermingsaccessoires

• Drie ventilatiegaten aan weerszijden van de helm
• Gewicht: 357 gram
• Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm

Artikelnummer: 6.78.100.00

PROTECTION COMFORT DURABLE

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw
• Industrie
• Scheepvaart
• Offshore
• Weg & waterbouw
• Transport & logistiek

KLEUR
Wit
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MATEN
One size

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

EN 397:2012+A1:2012

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
Blauw (artikelnummer: 6.78.101.00)
Geel (artikelnummer: 6.78.102.00)

BAKOE
8100



TESTINSTITUUT
Deze helmen zijn 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 20 STUKS
(OMDOOS)

One size 6.78.100.00 8718249038488 8718249038495
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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. 

GERELATEERDE ARTIKELEN

OTTOWA 8220
Art. nr. 6.78.220.00

KAMPALA 8200
Art. nr. 6.78.200.00

KIGALI 8205
Art. nr. 6.78.205.00

OPSLAG, ONDERHOUD EN REINIGING
Wanneer de helm niet gebruikt wordt of tijdens transport, gelieve de helm op
te bergen in een robuuste en adequate verpakking, zodat het niet met direct
zonlicht in contact komt. Houd de helm ook weg van chemische en schurende
substanties en sluit uit dat de helm beschadigd kan worden door fysiek contact
met andere (harde) materialen. Een veiligheidshelm mag ook niet op de hoeden-
plank van een voertuig worden bewaard. De helm kan worden gereinigd met 
warm water en zeep en een zachte doek. De helm mag niet worden gereinigd met 
schurende stoffen of oplosmiddelen en de helm mag niet worden opgeslagen in 
direct zonlicht of op plaatsen waar het in contact komt met oplosmiddelen.


