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De verschillende typen adembeschermingsappar
atuur met half- en volgelaatsmaskers van Scott 
combineren comfort en bescherming met een 
uitgebreide keuze aan fi lters die beschermen tegen 
een groot aantal verschillende bedreigingen in de 
ademlucht.

De half- en volgelaatsmaskers van Scott zijn 
ontworpen met grote deskundigheid op het gebied 
van een juiste en effi ciënte pasvorm die van 
essentieel belang is bij de keuze van een negatieve-
druk gelaatsmasker. Scott biedt deze modellen aan 
in een aantal verschillende maten, materialen en 
met één of twee fi lters om tegemoet te komen aan 
de voorkeuren van gebruikers en te voldoen aan 
wet- en regelgeving op het gebied van pasvorm.
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De Scott gelaatsmaskerproducten omvatten:
Halfgelaatsmaskers• 

Volgelaatsmaskers• 

Modellen met één fi lter• 

Modellen met twee fi lters• 

Beschikbare maten• 

Keuze uit materialen• 

Comfortabel in gebruik• 

Eenvoudig te onderhouden• 

Lage gebruikskosten• 

M A S K E R S  E N  F I L T E R S
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Pro2000 enkelvoudige busfi lters

Adembeschermingsapparatuur met enkelvoudige 
busfi lters is over het algemeen uitgerust met een 
standaard 40mm schroefdraad voor de bevestiging. 
Bij de producten van Scott kunt u kiezen uit fi lters 
aan de voorzijde of de zijkanten, al naar gelang 
de wensen van de gebruiker en de specifi eke 
toepassing.

De Scott Pro2000-busfi lters zijn beschikbaar voor 
een groot aantal verschillende toepassingen en 
bieden topkwaliteit tegen een aantrekkelijke 
prijs. De fi ltermedia en -materialen voldoen 
aan de strengste eisen voor duurzaamheid 
en betrouwbaarheid, ook voor de zwaarste 
toepassingen. Meer informatie vindt 
u op pagina’s 10 en 11.

PRO2 -dubbelcartridgefi lters

Er wordt vaak gekozen voor adembesc
hermingsapparatuur met een dubbele 
fi lterconfi guratie omdat deze populairder is 
bij gebruikers. Cartridgefi lters zijn namelijk 
kleiner dan bussen en het gewicht van de 
fi lters is gelijkmatig verdeeld over beide 
zijden van het masker. Doordat ze kleiner 
zijn, hebben cartridgefi lters echter vaak 
een kleinere capaciteit of levensduur bij 
de gasfi ltering dan bussen (bijv. A1B1E1 in 
plaats van A2B2E2), hoewel de klasse A2 bij 
Scott beschikbaar is in beide fi ltertypen.

Het uitgebreide aanbod Pro2-cartridgefi lters 
bevat een veilige bajonetsluiting en unieke 
individuele fi lterafdekkingen om de 
levensduur van fi lters te verlengen. Meer 
informatie vindt u op pagina’s 10 en 11.

Profi le2

Profi le60

Profi le40

Promask2

Sari

Promask

Promask Sil

Vision 1000

Vision 4000

omask Sil
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De Profi le2 is een modern dubbelfi lter-halfgelaatsmasker dat 
zeer goedkoop is in het gebruik en bijzonder eenvoudig te 
bedienen.

Het gelaatsmasker is uitgevoerd in TPE, dat silicone- en 
latexvrij is. Het is daarnaast uiterst zacht en comfortabel 
om te dragen, ook gedurende langere perioden, en 
het is beschikbaar in drie maten voor een groot aantal 
verschillende gebruikers.

Profi le2 is intuïtief passend te maken. Het harnas bevat 
een verstelbare draagconstructie en nekgesp, en de grote 
diameter van de ventielen maakt dat deze een uitzonderlijk 
lage ademweerstand hebben zodat de drager minder snel 
vermoeid raakt. De Profi le2 is uitermate voordelig doordat 
slechts weinig onderhoud nodig is dankzij het moderne 
ontwerp.

Op de Profi le2 kunnen de Pro2-cartridgefi lters worden 
gebruikt die zijn voorzien van individuele afdekkapjes om 
de levensduur ervan te verlengen doordat de fi ltermedia 
worden beschermd tegen spatten, vonken 
en verontreinigingen.

Dubbelfi lters (Pro• 2)
TPE-gelaatsmasker• 
Verstelbare draagconstructie voor het hoofd• 
Lage gebruikskosten• 
Beschikbaar in drie maten• 

CE-goedkeuring: EN140

Bestellen
032072 Profi le 2 S
032071 Profi le 2 M/L
032070 Profi le 2 L

PRO2 
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De Profi le60 is een topklasse dubbelfi lter halfgelaatsmasker. 
Het gelaatsmasker is uitgevoerd in Liquid Silicone Rubber 
(LSR), dat het comfort en de fl exibiliteit van silicone 
combineert met duurzaamheid en een lange gebruiksduur.

De brede, platte gelaatsafdichting is vergelijkbaar met die 
van volgelaatsmaskers, waardoor eenvoudiger een effi ciënte 
en comfortabele afdichting wordt bereikt, en balgsecties bij 
de neus en de kin absorberen bewegingen om te verzekeren 
dat de afdichting niet wordt verbroken tijdens het gebruik.

Dankzij het LSR-spuitgietprocédé kunnen er geen 
siliconendampen vrijkomen, waardoor de Profi le60 geschikt 
is voor gebruik in verfspuiterijen, en het soepel te plaatsen 
harnas maakt het mogelijk op eenvoudig wijze het masker 
pas te maken of in de rustpositie te hangen.

Op de Profi le60 kunnen de Pro2-cartridgefi lters worden 
gebruikt die zijn voorzien van individuele afdekkapjes 
om de levensduur ervan te verlengen doordat de 
fi ltermedia worden beschermd tegen spatten, vonken en 
verontreinigingen.

Dubbelfi lters (Pro• 2)
LSR-silicone gelaatsmasker• 
Breed, eenvoudig passende gelaatsafdichting• 
Harnas geschikt voor snel opzetten• 
Beschikbaar in twee maten• 

CE-goedkeuring: EN140

Bestellen: 
032080 Profi le60 M/L, silicone
032081 Profi le60 S/M, silicone

PRO2 
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P R O M A S K 2

De Promask2 is een dubbelfi lter-volgelaatsmasker dat 
bijzonder goed is uitgebalanceerd en een zeer gering profi el 
heeft voor gebruik in omstandigheden waarin slechts weinig 
ruimte is.

De Promask2 heeft een uiterst comfortabele T-vormige 
afdichtingsrand die voorziet in een effi ciënte afdichting met 
een minimale druk op het gezicht. Het luchtstroombeheer
ssysteem gebruikt het binnenmasker om te voorkomen dat 
het vizier beslaat en te verzekeren dat CO2 snel en effi ciënt 
wordt afgevoerd, zodat de drager minder snel moe wordt en 
het masker langer kan worden gebruikt.

De Promask2 heeft een breed, panoramisch vizier voor 
een maximaal blikveld en een voorop gemonteerd 
spraakmembraan voor eenvoudigere communicatie met 
collega’s. Het heldere binnenmasker maakt dat dragers 
het masker prettiger in het gebruik vinden en dat ze 
vriendelijker overkomen op anderen

Op de Promask2, die is uitgevoerd in grijs silicone, kunnen 
de Pro2-cartridgefi lters worden gebruikt die zijn voorzien 
van individuele afdekkapjes om de levensduur ervan te 
verlengen doordat de fi ltermedia worden beschermd tegen 
spatten, vonken en verontreinigingen.

Gering profi el• 
Duidelijke doorgave van spraak• 
Zacht, vormbaar silicone• 
Helder binnenmasker• 
Beschikbaar in twee maten• 

CE-goedkeuring: EN136

Bestellen: 
012890 Promask², silicone, dubbel, voor Pro²-cartridges

PRO2 
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De Profi le40 is een enkelfi lter-halfgelaatsmasker met een 
40mm EN148-1 schroefdraad voor fi lterbevestiging. Het 
heeft een duurzaam gelaatsmasker van LSR-silicone en 
een eenvoudig en snel aan te brengen harnas. De brede 
gelaatsafdichting maakt het eenvoudiger een effi ciënte en 
comfortabele pasvorm te bereiken, en de balgsecties bij de 
kin en de neusbrug zorgen ervoor dat de afdichting in stand 
blijft tijdens het gebruik.

Op de Profi le40 kunnen bepaalde Pro2000-canisterfi lters 
worden gebruikt (OPMERKING: alleen fi lters van 300 gram 
of minder zijn geschikt).

Enkel fi lter (40mm schroefdraad)• 
LSR-silicone gelaatsmasker• 
Breed, eenvoudig passende   • 
gelaatsafdichting
Harnas geschikt voor      • 
snel opzetten
Beschikbaar in twee maten• 

CE-goedkeuring: EN140

S A R I  N R

De Sari NR is een gelaatsmasker van natuurrubber met een 
breed panoramavizier en een centrale fi lteraansluiting op 
de voorzijde. Net als in alle andere volgelaatsmaskers van 
Scott wordt gebruik gemaakt van luchtstroombeheer om 
te voorkomen dat het vizier beslaat en te verzekeren dat 
alle CO2 weer snel en effi ciënt wordt afgevoerd, waardoor 
gebruikers het masker graag zullen dragen en minder snel 
moe zullen worden.

Duurzaam• 
Voordelig• 
Brede, comfortabele afdichting• 
Centraal geplaatst spraakmembraan• 
Filteraansluiting voorzijde• 

CE-goedkeuring: EN136

Bestellen: 
032082 Profi le40 M/L, silicone
032083 Profi le40 S/M, silicone

Bestellen:
011680 Volgelaatsmasker Sari, natuurrubber (NR)
011987 Volgelaatsmasker Sari, natuurrubber (NR) met Triplex-vizier

PRO2000 

PRO2000 
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P R O M A S K

De duurzaamheid en hoge chemische weerstand van 
Procomp® verlengt de gebruiksduur.

Bewezen duurzaamheid• 
Optioneel hard-gecoat vizier• 
Helder binnenmasker• 
Beschikbaar in twee maten• 
Filteraansluiting aan de (linker)zijde• 
Geschikt voor CBRN-toepassingen• 

CE-goedkeuring: EN136

De Promask Sil biedt het comfort en de effi ciëntie van het 
ontwerp van de Promask in hypoallergeen geel silicone.

Zacht, vormbaar silicone• 
Gele veiligheidskleur• 
Helder binnenmasker• 
Beschikbaar in twee maten• 
Filteraansluiting aan de (linker)zijde• 

CE-goedkeuring: EN136

PROMASK BLACKPROMASK SIL

Bestellen:
012882 Promask SIL, geel silicone

Bestellen:
012681 Promask, zwart
012670 Promask, zwart, klein
012684 Promask HC, met hard-gecoat vizier
012980 Promask, zwart met nekband (PC-vizier)
012881 Promask, zwart met datatag voor gegevensregistratie

De Promask, die zijn nut al heeft bewezen in een groot 
aantal industriële toepassingen, maakt gebruik van een T-
vormige gelaatsafdichting, een zeer effi ciënte afdichting met 
minimale druk op het gelaat. Het speciale computerontwerp 
van de luchtstromingskanalen zorgt voor een uitzonderlijk 
lage ademweerstand, zodat zelfs bij langdurig gebruik de 
vermoeidheid beperkt blijft.

De Promask heeft een breed, panoramisch vizier voor 
een maximaal blikveld en een voorop gemonteerd 
spraakmembraan voor eenvoudigere communicatie 
met collega’s. Er is een optioneel hard-gecoat vizier 
beschikbaar voor een betere bescherming tegen krassen 
en oplosmiddelen. Het heldere binnenmasker maakt dat 
gebruikers het masker prettiger in het gebruik vinden en dat 
ze vriendelijker overkomen op anderen

De Promask is beschikbaar in Procomp®, een duurzame 
halo-butylelastomeer of ultrazacht silicone en wordt 
gemaakt in twee maten voor een groot aantal verschillende 
gebruikers.

PRO2000 
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De Vision 4000 heeft een fi lteraansluiting aan de 
rechterzijde van het gelaatsmasker.

98% normaal blikveld• 
Hard-gecoat oplosmiddel- en krasbestendig vizier• 
LSR-silicone gelaatsafdichting• 
Beschikbaar in drie maten• 
Filteraansluiting aan de (rechter)zijde• 

CE-goedkeuring: EN136

V I S I O N

De Vision 1000 beschikt over een centrale fi lterbevestiging 
aan de voorzijde.

98% normaal blikveld• 
Hard-gecoat oplosmiddel- en krasbestendig vizier• 
LSR-silicone gelaatsafdichting• 
Beschikbaar in drie maten• 
Filteraansluiting voorzijde• 

CE-goedkeuring: EN136

VISION 4000VISION 1000

Het Vision-volgelaatsmasker biedt een optimaal comfort 
en is aantrekkelijk voor dragers. Het is beschikbaar in drie 
maten en twee fi lter-aansluitingsopties en vormt de ultieme 
oplossing voor gelaats- en adembeschermingsbehoeften in 
verschillende toepassingen.

Het vizier van de Vision biedt een vrijwel onbeperkt (98%) 
blikveld. Het is zowel verticaal als horizontaal gekromd, 
maar behoudt een optisch perfect zicht om vervorming 
te voorkomen. Het is bovendien standaard hard-gecoat 
voor oplosmiddel- en krasbestendigheid voor geringe 
gebruikskosten.

Filters zijn laag en dicht bij het gezicht geplaatst voor 
een uitstekend evenwicht en gewichtverdeling. De 
gelaatsafdichting is uitgevoerd in Liquid Silicone Rubber 
(LSR), dat het comfort en de fl exibiliteit van silicone 
combineert met duurzaamheid en een lange gebruiksduur. 
Het ontwerp van de gelaatsafdichting voorziet in een groot 
contactgebied voor een effi ciënte pasvorm zonder dat het 
harnas strak hoeft te worden aangetrokken. Deze kenmerken 
leveren samen een bijzonder comfortabel masker op dat 
gebruikers graag opzetten.

Bestellen:
013110 Vision, silicone, aansluiting voorzijde, M/L
013111 Vision, silicone, aansluiting voorzijde, M
013112 Vision, silicone, aansluiting voorzijde, S

Bestellen:
013113 Vision, silicone, aansluiting zijde, M/L
013114 Vision, silicone, aansluiting zijde, M
013115 Vision, silicone, aansluiting zijde, S

PRO2000 
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Een uitgebreide keuze uit topkwaliteit busfi lters voor 
bescherming tegen de meest uiteenlopende bedreigingen 
voor de ademlucht.

De Scott Pro2000-fi lters combineren een gering gewicht en 
een geringe weerstand en worden gemaakt met topkwaliteit 
media voor een langer adsorptievermogen voor gas- en 
gecombineerde fi lters en een ongeëvenaarde effi ciëntie 
bij deeltjes. Scott deeltjesfi lters maken gebruik van 
microfi ber, ‘papieren’ media en niet van elektrostatische 
fi ltermethoden.

Pro2000-fi lters zijn volledig goedgekeurd volgens die 
laatste EN-normen, hebben de markering ‘R’ voor 
hergebruikbaarheid, een CE-markering en kunnen worden 
aangesloten door middel van een 40mm schroefdraad, 
goedgekeurd volgens EN148-1. 

CE-goedkeuring: EN143, EN14387.

De Pro2 cartridgefi lters, die in paren worden geleverd voor 
gebruik bij de Scott dubbele half- en volgelaatsmaskers, zijn 
beschikbaar in een groot aantal typen voor verschillende 
toepassingen waarin de ademlucht bedreigd is.

Elk Pro2-fi lter is gemaakt met de nieuwste productie-
technologie en de beste media en beschikt over een unieke 
bescherming door het naar achteren wijzende inlaatrooster 
dat bijdraagt aan een langere gebruiksduur doordat de 
fi ltermedia worden beschermd tegen spatten, vonken en 
verontreinigen. Pro2-deeltjes en gecombineerde fi lters 
maken gebruik van microfi ber, ‘papieren’ media en niet van 
elektrostatische fi ltermethoden.

Pro2-fi lters zijn volledig goedgekeurd volgens die laatste EN-
normen, hebben de markering ‘R’ voor hergebruikbaarheid, 
een CE-markering en kunnen worden aangesloten door 
middel van een bajonetmechanisme.

CE-goedkeuring: EN143, EN14387.

P R O ² - F I L T E R S

P R O 2 0 0 0 - F I L T E R S
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PRO2-fi lters

PRO2000-fi lters

Kleurcode          Code (1 paar) Filtertype Toepassing

Deeltjesfi lter
 053070 Pro2 P3 Vaste en vloeibare gevaarlijke en radioactieve deeltjes en micro-organismen 

   zoals bacteriën en virussen.

Gasfi lters
 044070 Pro2 A1 Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt hoger dan 65ºC (klasse 1).

 044071 Pro2 A2 Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt hoger dan 65ºC (klasse 2) 

 044072 Pro2 A1B1E1 Organische, anorganische en zure gassen en dampen.

 044073 Pro2 A1B1E1K1 Organische, anorganische en zure gassen en dampen en ammoniak.

Gecombineerde fi lters
 044080 Pro2 A1-P3 Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt hoger dan 65ºC 

   (klasse 1) en vaste en vloeibare gevaarlijke deeltjes.

 044081 Pro2 A2-P3 Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt hoger dan 65ºC 

   (klasse 2 gedurende langere tijd) en vaste en vloeibare gevaarlijke deeltjes.

 044082 Pro2 A1B1E1-P3 Organische, anorganische en zure gassen en dampen en vaste 

   en vloeibare gevaarlijke deeltjes.

 044083 Pro2 A1B1E1K1-P3 Organische, anorganische en zure gassen en dampen, ammoniak 

   en vaste en vloeibare gevaarlijke deeltjes.

Kleurcode  Code  Filtertype Toepassing Gewicht  g 

Deeltjesfi lter
 052670 PF 10 P3 Vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes   74

   en micro-organismen, zoals bijvoorbeeld bacteriën en virussen. 

Gasfi lters
 042870 GF 22 A2 Organische gassen en dampen, bijv. oplosmiddelen met een kookpunt hoger dan 65ºC.  190

 042871 GF 22 B2 Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, waterstofsulfi de   195

   en waterstofcyanide.    

 042972 GF 32 E2 Zure gassen en dampen, bijv. zwaveldioxide.  305

 042873 GF 22 K2 Ammoniak en organische ammoniakderivaten.  255

 042874 GF 22 A2B2 Organische en anorganische gassen en dampen.  195

 042979 GF 32 A2B2E2K2 Organische, anorganische en zure gassen en dampen en ammoniak.  320

 042970 GF 32 AX Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt lager dan 65ºC.  268

Gecombineerde fi lters
 042670 CF 22 A2-P3 Organische gassen en dampen, bijv. oplosmiddelen met een kookpunt hoger dan 65ºC,  230

 043070 CF 32 A2-P3 vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.  340

 042671 CF 22 B2-P3 Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, waterstofsulfi de,   265

   waterstofcyanide, fl uor, cyaanchloride, fosgeen, vaste en vloeibare deeltjes, 

   radioactieve en giftige deeltjes, micro-organismen. 

 043072 CF 32 E2-P3 Zure gassen en dampen bijv. zwaveldioxide, waterstoffl uoride, methaanzuur,   370

   stikstofdioxide, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes, 

   micro-organismen. 

 042673 CF 22 K2-P3 Ammoniak en organische ammoniakderivaten, vaste en vloeibare deeltjes,   265

   radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen 

 042674 CF 22 A2B2-P3 Organische en anorganische gassen en dampen, vaste en vloeibare deeltjes,   265

   radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen. 

 042678 CF A2B2E1-P3 Organische, anorganische en zure gassen en dampen, vaste en vloeibare   270

   deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen. 

 042799 CF 32 A2B2E2K2-P3 Organische, anorganische en zure gassen en dampen en ammoniak  370 

 043699 CFR 32 A2B2E2K2-P3 en organische ammoniakderivaten, vaste en vloeibare deeltjes,  

   radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen. 

    

 042770 CF 32 AX-P3 Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt lager   310

   dan 65ºC, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes 

   en micro-organismen.  

 042777 CF 32 Reactor-Hg-P3 Kwik en kwikverbindingen, radioactief jodium en organische verbindingen   307

   hiervan, zoals methyljodide plus ozon, vaste en vloeibare radioactieve 

   en giftige deeltjes en micro-organismen. 

 043889 CFR32 Reactor-P3 Radioactief jodium en organische verbindingen hiervan, zoals methyljodide en ozon,   310

   vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen. 

 042778 CF 22 A1E1Hg-P3 Organische en zure gassen en dampen, kwik en kwikverbindingen en ozon,   268

   vaste en vloeibare radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen. 

 

 042798 CF 32 A2B2E2K2Hg-P3 Organische, anorganische en zure gassen en dampen en ammoniak   370

   en organische ammoniakderivaten, kwik en kwikverbindingen, vaste

   en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen. 



P R O F I L E 2  - R E A D Y - P A K S

Elk van de bovenstaande Ready-Paks is ook beschikbaar 
lichtgewicht kap bevestigd aan het masker. De kap bevat 
een vizier van doorzichtig acetaat en een zachte, verstelbare 
nekafdichting. Het materiaal van de kap biedt bescherming 
tegen deeltjes en spatten en is bestand tegen verschillende 
natuurlijke en chemische stoffen.

P R O F I L E ² - A G R I - PA K
Een halfgelaatsmasker compleet 
met A2P3-fi lters, speciaal verpakt 
voor levering aan agrarisch en 
tuinbouwpersoneel.

CE-goedkeuring: EN140, 
EN143, EN14387.

P R O F I L E ² - M E D I - PA K
Een halfgelaatsmasker compleet 
met P3-fi lters, speciaal verpakt voor 
levering aan verzorgenden en medisch 
personeel.

CE-goedkeuring: EN140, 
EN143, EN14387.

Bestellen:
032170 S 2 x Pro2 P3
032173 M/L 2 x Pro2 P3
032176 L 2 x Pro2 P3
032181 S 2 x Pro2 A2 P3
032184 M/L 2 x Pro2 A2 P3
032187 L 2 x Pro2 A2 P3
032172 S 2 x Pro2 A1B1E1K1 P3
032175 M/L 2 x Pro2 A1B1E1K1 P3
032178 L 2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

Bestellen:
032190 Profi le² S + Pro² A2P3 Agri-Pak
032191 Profi le² M/L + Pro² A2P3 Agri-Pak
032192 Profi le² L + Pro² A2P3 Agri-Pak

Bestellen:
032193 Profi le² S + Pro² P3
032194 Profi le² M/L + Pro² P3
032195 Profi le² L + Pro² P3

P R O F I L E ²  R E A D Y- PA K S  M E T  K A P

CE-goedkeuring: 
EN140, EN143, 
EN14387.

CE-goedkeuring: EN140, EN143, EN14387.

Bestellen:

Profi le² P3 Ready-Pak met kap
032120     Profi le² S + Pro² P3 + kap
032121     Profi le² M/L + Pro² P3 + kap
032122     Profi le² L + Pro² P3 + kap

Profi le² A2P3 Ready-Pak met kap
032123     Profi le² S + Pro² A2P3 + kap
032124     Profi le² M/L + Pro² A2P3 + kap
032125     Profi le² L + Pro² A2P3 + kap

Profi le² ABEK1P3 Ready-Pak met kap
032126     Profi le² S + Pro² ABEK1P3 + kap
032127     Profi le² M/L + Pro² ABEK1P3 + kap
032128     Profi le² L + Pro² ABEK1P3 + kap

Voor uw gebruikersgemak wordt 
de Profi le2 halfgelaatsmasker-
adembescherming ook compleet met 
fi lters aangeboden in een Ready-Pak 
dat hermetisch afgesloten en makkelijk 
te transporteren en te bewaren is totdat 
u het nodig hebt.
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Neem voor meer informatie contact op met:

Als gevolg van ons beleid van voortdurende productverbetering kan geleverde 
apparatuur enigszins afwijken van de specificaties in dit document.
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