
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastechniek Holland introduceert de persoonlijke beschermingsmiddelen van Zekler, een jong merk 

van sterke, functionele en trendy veiligheidsbrillen en zeer goede gehoorbescherming. 

Zekler is er van overtuigd dat comfort, pasvorm en stijl bijdraagt aan het daadwerkelijke gebruik van 

veiligheidsbrillen en gehoorbescherming. Niet voor niets is hun slogan “Bescherm je zintuigen”.  

Kies voor elke werkplek en werksituatie de best passende bescherming: Kies voor Zekler. 
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 Introductie PBM 

Ruimzichtbril Zekler 95 

 Polycarbonaat ruit 

 Ventilerend frame  

 Zachte, comfortabele afdichtrand welke de gezichtsvorm strak volgt  

 Verstelbare elastieke band 

 Getest op bescherming tegen vloeistof (3), grove stofdeeltjes (4) 

en bestand tegen condens   

 UV bescherming 

 HC / AF: krasbestendige ruit met anti-condens coating 

 

EN 166, class 1BT34N en EN 170   

 

Gehoorbeschermkap met radio Zekler 412RD 

 

Comfortabele gehoorbeschermkap met ingebouwde stereo FM radio en  

niveauafhankelijke monitoring functie. De microfoons op de voorkant van  

de kopjes nemen het omgevingsgeluid in, zodat de gebruiker kan horen  

wat er rondom gebeurt en communicatie met anderen vergemakkelijkt.  

Als het geluid op een gevaarlijk niveau komt, reageert de elektronica  

meteen door het niveau tot maximaal 82 dB (A) te verminderen.  

Een geweldige hulp in omgevingen met impulsgeluid of wisselende  

geluidsniveaus. De gebruiker kiest zelf de mix van functies (radio- of  

niveauafhankelijke monitoring) die gewenst en het meest praktisch is.  

 

EN 352-1, 352-4, 352-6, 352-8 

Sportieve veiligheidsbril met zonfilter Zekler Z101 

 Polycarbonaat lens 

 Zachte neusbrug 

 Zachte rubberen uiteinden op de oorveren zorgen voor extra 

draagcomfort   

 Grijze lenzen 

 UV400 bescherming 

 HC / AF: krasbestendige lens met anti-condens coating 

 

EN 166, class 1FTN en EN 172      
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Oogbescherming 
Veiligheidsbril met lichtgewicht Zekler 30 

 Polycarbonaat lens 

 Bril zonder frame 

 Heldere en gele lenzen: UV bescherming 

 Grijze lenzen: UV400 bescherming 

 HC / AF: krasbestendige lens met anti-condens coating  

 

EN 166, class 1FTN. Gele lenzen ook met EN 170,  

grijze lenzen ook met EN 172      

 

Veiligheidsbril met lichtgewicht Zekler 36 

 Polycarbonaat lens en neusbrug 

 Dunne zijdelen met strakke pasvorm zorgen voor verhoogd  comfort en 

bescherming in combinatie met gehoorbescherming 

 Heldere en gele lenzen: UV bescherming 

 Grijze lenzen: UV400 bescherming 

 HC / AF: krasbestendige lens met anti-condens coating  

 

EN 166, class 1FTN.  

Heldere en gele lenzen ook met EN 170,  

grijze lenzen ook met EN 172      

Veiligheidsbril Zekler 32 

 Polycarbonaat lens 

 Verstelbare zijstukken 

 Verstelbare lenshoek  

 Heldere en gele lenzen: UV bescherming 

 HC / AF: krasbestendige lens met anti-condens coating  

 Ook verkrijgbaar met grijze lenzen 

 

EN 166, class 1F. Heldere en gele lenzen ook met EN 170,  

grijze lenzen ook met EN 172      

 

 

Veiligheidsbril Zekler 45 

 Polycarbonaat lens 

 Verstelbare zijdelen van een mengsel met hard en zacht plastic 

 Zachte neusbrug 

 Heldere, gele en oranje lenzen: UV bescherming 

 Grijze lenzen: UV400 bescherming 

 HC: krasbestendige lens 

 

EN 166, class 1F.  

Heldere, gele en oranje lenzen ook met EN 170,  

grijze lenzen ook met EN 172    
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Oogbescherming 
Veiligheidsbril Zekler 55 met lasfilter 

 Polycarbonaat lens 

 Zachte neusbrug 

 Verstelbare zijdelen van een mengsel met hard en zacht plastic 

 Verstelbare lenshoek  

 Lasfilter index 3 of 5: UV + IR bescherming 

 HC: krasbestendige lens 

 Ook verkrijgbaar met heldere lenzen 

 

Lenzen met lasfilter index 3 of 5: EN 166, class 1F en EN 169 

Heldere lenzen: EN 166, class 1F en ook met EN 170      

 

 

Ruimzichtbril Zekler 90 

 Heldere polycarbonaat of acetaat ruit met goede weerstand tegen chemicaliën 

 Ventilerend PVC-frame welke de gezichtsvorm strak volgt  

 Verstelbare elastieke band en eenvoudig te vervangen ruit 

 Getest op bescherming tegen vloeistof (3), grove stofdeeltjes (4) en bestand 

tegen condens   

 UV bescherming 

 HC / AF: krasbestendige ruit met anti-condens coating 

 

EN 166, class 1BT34N (polycarbonaat ruit), class 1FT34 (acetaat ruit) en EN 170 

Veiligheidsbril Zekler 81 met lasfilter 

 Polycarbonaat lens,  

 Zachte neusbrug en stevig sluitende afdichtrand 

 Verstelbare band, geschikt voor combinatie met gehoor-bescherming 

 Verstelbare zijventilatie 

 Lasfilter index 3 of 5: UV + IR bescherming 

 HC / AF: krasbestendige lens met anti-condens coating  

 Ook verkrijgbaar met heldere lenzen 

 

Lenzen met lasfilter index 3 of 5: EN 166, class 1FN en EN 169 

Heldere lenzen: EN 166, class 1FN en ook met EN 170     

  

Gezichtsscherm compleet met zweetband Zekler 10 

 Heldere, opklapbaar polycarbonaat vizier 

 Vizier met anti-condens coating  

 Hoogst optische klasse met zeer goede slagweerstand 

 Hoofd en voorhoofd bescherming van zeer hoog slagvast polycarbonaat 

 Hoofdpasstuk met bijstelknop         

 Met licht metaal versterkt vizier         

 Velours zweet absorberende zweetband geeft maximaal comfort 

 

EN 166, class 1B       

 

 



 

 

 

 

 

 

 LASTECHNIEK - HOLLAND BV 

Lastechniek - Holland BV 
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Tel.: 030 6884876 

Fax: 030 6870658 

E-mail: info@lastechniekholland.nl 

Internet: www.lastechniekholland.nl 

Openingstijden:  

Maandag t/m vrijdag   08.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur 
 

Gesloten: 

Zaterdag, zondag en feestdagen 
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Gehoorbescherming 

Gehoorbeschermkap Zekler 402 

 

Comfortabele gehoorbeschermkap  

voor luidruchtige omgevingen. 

Goede verzwakking over medium, 

hoge en lage frequenties.  

 

Gehoorbeschermkap met radio Zekler 412R 

 

Comfortabele gehoorbeschermkap  

met ingebouwde stereo FM radio.  

Stelt de gebruiker in staat om naar  

de radio te luisteren in plaats van  

naar lawaai zonder iemand te storen.  

 

Oordopjes Zekler 802 L 

 

Wegwerp oordopjes groot voor de meeste oorkanalen.  

Deze conisch gevormde oordopjes zijn gemaakt van PU materiaal 

en zijn volledig siliconenvrij.  

Ze geven een zeer gelijkmatige  

demping die een natuurlijke  

geluidsweergave biedt.  

 

EN 352-2 en AS/NZS 1270 

    

 

Oordopjes aan hoofdband Zekler 901 

 

Lichtgewicht oordopjes aan een 

ergonomische ontworpen band 

om onder de kin te dragen.  

De oordoppen passen op de 

opening van het oorkanaal en 

zorgt  voor een comfortabel 

beschermingsniveau.  

 

 

Gehoorbeschermkap Zekler 403 

 

Comfortabele gehoorbeschermkap  

met uitzonderlijke verzwakking over 

de medium en lage frequenties.  

  

 

 

Hard doosje veiligheidsbril Zekler met riemclip   

 

 


