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OXXA X-PRO-FLEX ULTRA 51-293
7000586 T/M 7000592

• De geleidende PFT-coating op handpalm en 
vingers zorgt ervoor dat alle touchscreen-
apparaten perfect bediend kunnen worden. Het zorgt ook voor 
een ultiem draagcomfort en biedt goede grip in droge, natte, 
vette en olieachtige omstandigheden

• Nylon/spandex/Ingenia™ drager (15 gauge) en tricot manchet
• De combinatie van de ultrazachte en duurzame Ingenia™ 

drager met de dunne PFT-coating biedt ongeëvenaard comfort 
en uitmuntende prestaties

• De handschoen is vochtafvoerend en droogt snel door de 
Ingenia™ garen in de drager, waardoor de handen koel en 
droog blijven

• Ergonomisch gevormd voor een ongekend comfort en 
uitmuntende vingergevoeligheid

• Beschikbaar in de maten: 6(XS) t/m 12(3XL)

EN388:2016

4121X

EN407:2004

X1XXXX

touchscreentouchscreen
coatingcoating
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LED verlichting is dé nieuwe vorm van verlichting. De technologie is voortdurend in 
ontwikkeling, wat betekent dat de LED dimmers ook steeds beter worden. Flikkervrije lampen 
zijn bij ons de norm. Investeer in goede verlichting voor uw kantoor, ziekenhuis, school of 
ander pand, en kies voor LED dimmers van ION INDUSTRIES.

LED dimmers hebben een groot aantal voordelen tegenover andere vormen van verlichting. 
Wij zetten ze voor u op een rij:

• Ze zijn zeer energiebesparend
• Ze hebben een lange levensduur
• LED lampen zijn van 0-100% te dimmen
• LED verlichting produceert veel minder warmte dan andere verlichting

ION LED DIMMER ID200W-MKII
6005335

Deze dimmer heeft een extra max 600W 
uitgang die gebruikt kan worden om 
bijvoorbeeld een fan of andere groep aan 
te sturen. Onze dimmer werkt op elke LED 
lamp en LED driver en is compatibel met 
bijna alle merken afdekmateriaal. Met 
zijn diverse ingebouwde beveiligingen en 
instelmogelijkheden is dit de absolute top 
dimmer die al dimt vanaf 0,3 Watt.

ION LED DIMMER DUO 2 X 200W
6005330

IDD 2x200W dimmer is de eerste echte LED 
Duo Dimmer met 2 uitgangen per dimkant 
van elk 200 Watt. De ION Duo dimmer wordt 
het meest gebruikt op locaties waar u van 
1 muuraansluiting met 2 schakelaars, 2 
dimmers wilt maken.
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FIREANGEL KOOLMONOXIDEMELDER
1978340

3 Volt, CO-9X-10-BNLT. Speciaal ontworpen om 
de concentratie koolmonoxide vast te stellen, 
2x 1,5 Volt AA alkaline.

FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH
1280328

3 Volt niet vervangbare batterij, ST-630-INT. 
Geschikt voor Wi-Safe 2 - Zigbee en Z-Wave 
module.

FIREANGEL HITTEMELDER
1280366

3 Volt, HT-630-EUT. Thermistek technologie 
klasse A1 branddetectie (54°C – 65°C).

FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH
1280372

9 Volt, SB5-INT met vervangbare alkaline batterij. 
5 jaar garantie.

WETGEVING PER 1 JULI 2022
In februari 2021 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een voorgenomen wijziging 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd. Als het voorstel op 1 juli 2022 
wettelijk van kracht wordt, dan zijn dit de belangrijkste aandachtspunten:

• In bestaande bouw is de aanwezigheid van een rookmelder verplicht op elke verdieping in 
woningen, inclusief de begane grond. De rookmelders moeten voorzien zijn van een CE-
markering en voldoen aan de norm EN14604.

• Rookmelders moeten een levensduur van 10 jaar hebben en dienen dus iedere 10 jaar 
vervangen te worden. 

• Rookmelders die werken op batterijen volstaan.
• Rookmelders die in de verkoop zijn, moeten voorzien zijn van een CE-markering op basis van 

de product norm EN14604.

https://www.breur.nl/NL/
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FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH
1280374

9 Volt, SB5-INT. Vervangbare alkaline batterij. 
5 jaar garantie.

FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH
1280334

3 Volt Long Life batterij, ST-620-BNL2T. 85 dB  
alarmsignaal. Insectenbestendige detectiekamer. 

FIREANGEL VETBRANDBLUSSER
1280340

600 ml, FE-F600-BNL. Schuimblusser: klasse 
A (hout, papier), B (vloeistof) en F (vet en olie) 
branden.

FIREANGEL KOOLMONOXIDEMELDER
1280375

3 Volt, CO-9D-BNLT met digitaal display met 
afleesbare concentratie in PPM en thermometer. 
Ingebouwde lithiumbatterij met 7 jaar garantie.

FIREANGEL ROOKMELDER OPTISCH
1280339

3 Volt Long Life batterij, WST-630-BNLT. 85 dB 
alarmsignaal. Draadloos koppelbaar. Constante 
temperatuurcontrole. Insectenbestendige 
detectiekamer. 10 Jaar garantie.
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EM MOBIELE AIRCO PAC 14.2
1726749

1538 Watt, 14000 BTU, 120-140m³. Afmeting: 
44x33,5x71,5 cm. Energieklasse: A. Maximaal 
geluidsniveau: 65 dB. Islolatie klasse: IP20. 
Afvoerpijp: 150x1500 mm.

EM MOBIELE AIRCO PAC 9.2
1726760

2600 Watt en 9000 BTU tot 80 m3 koelen. 2 
snelheden met luchtontvochtiger functie van 1,2 
liter per uur. Afstandsbediening en timer functie. 
Afvoerpijp: 150x1500 mm.

EM MOBIELE AIRCO POLAR 90
1726778

2500 Watt, 9000 BTU. Deze airco is geschikt 
voor gemiddelde ruimtes. De Polar 90 is in te 
stellen met afstandsbediening, of de handige 
timerfunctie.

EM MOBIELE AIRCO PAC 120
1726784

3500 Watt, 12000 BTU. Deze airco is geschikt voor 
gemiddelde ruimtes. Gemakkelijk te bedienen 
door de afstandsbediening. Maar dit wordt nog 
makkelijker gemaakt dankzij de timerfunctie.

https://www.breur.nl/NL/
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KELFORT VENTILATOR INDUSTRIEEL
1514700

230 Volt, 250 Watt en ø 61 cm. Geschikt voor 
grote open ruimtes. Metalen poedercoat 
veiligheidsbehuizing. Verrijdbaar en  
thermische beveiliging.

KELFORT VENTILATOR CHROOM
1524186

230 Volt, 80 Watt en 3 snelheden. ø 40 cm.

de frisse  de frisse  
wind op een wind op een 
warme dagwarme dag

KELFORT VENTILATOR WIT 230 VOLT
1524181 - 1524182 - 1524184

Tafel model, 25 Watt, 2 snelheden, ø 23 cm
Tafel model, 35 Watt, 3 snelheden, ø 30 cm
Statief model, 45 Watt, 3 snelheden, ø 40 cm

https://www.breur.nl/NL/
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PORTWEST KOELVEST ORANJE L/XL
6004657

Dit vest is gemaakt van materiaal dat speciaal is gemaakt voor 
lichaamskoeling. Deze constructie is bedoeld om de schadelijke 
gevolgen van hittestress tegen te gaan. Dit vest verlaagt de 
lichaamstemperatuur en kan binnen enkele minuten opnieuw 
worden afgekoeld, waardoor u urenlang kunt afkoelen zonder 
de mobiliteit in gevaar te brengen. De pasvorm van dit vest is 
ontworpen om je taille te verwijderen, zodat je gemakkelijk kunt 
zitten of staan.

• UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
• Lichtgewicht en comfortabel
• 3 opbergzakken
• Cooling Mesh doek
• Pennenzak
• Buitenzijde doek: 100% Polyester, Tricot 125 gram
• Voering van het doek: 100% Polyester Mesh 60 gram
• Voering van het doek: Bamboe garen met PVA vulling 330 gram
• N Normeringen
• E EN ISO 20471 Class2
• A ANSI/ISEA 107-2015 Type R Class 2

BOLLÉ SPIDER SPIEGEL
1698013

Veiligheidsbril met anti-kras en antislip 
neusbrug en armen. EN166.

DELTAPLUS GESPIEGELD GLAS
7400068

Veiligheidsbril van polycarbonaat met 
matte afwerking. EN166 en EN172.

https://www.breur.nl/NL/
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SUN PROTECT DISPENSER
1522367

Dispenser voor 1 l patroon 1522415.

SUN PROTECT 50 PURE
1522415

Patroon van 1 l voor dispenser 1522367.
SPF50+

SUN PROTECT 50 PURE
1522414

Tube van100 ml, SPF50+.
DREUMEX ZONNEBRAND
1522684

150 ml, SPF50+. Foam die 
goed en plakt niet.

https://www.breur.nl/NL/
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MAKITA ELECTRISCHE BLADBLAZER
1729136

230 Volt, 1650 Watt met 2 snelheden. 
Voor middelgrote tuinen.

MAKITA ACCUBLADBLAZER BODY
1728996

Krachtig en stil. 2x18 Volt, zonder 
accu en lader.

MAKITA ACCUBLADBLAZER BODY
1728851

30 min standtijd, 2x18 Volt, zonder 
accu en lader.
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MAKITA HOGEDRUKREINIGER
1706056

110 bar, 5,5 m slang. O.a. voor 
het reinigen van motorfietsen, 
tuinmeubilair en balkons

EM HOGEDRUKREINIGER
1692610

force 2000 plus met terrasreiniger, 
vlakstraalnozzle en 
roterende vuilfrees.
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MAKITA ACCUKETTINGZAAG BODY
1729049

35 cm, 2x18 Volt, zonder accu en lader.

https://www.breur.nl/NL/

