Dienst van:

Programma’s 2010-2015
Bestek nr. II/MAT/A12-260-09
Geldigheidsduur van de opdracht: 23/03/2010 tot 23/03/2015

VEILIGHEIDSHELM – F2
Leverancier:

MSA BELGIUM NV
Duwijkstraat, 17
B 2500 LIER

Eenheidsprijs:

tel: 03/491.91.50
fax: 03/491.91.51

excl. BTW:
incl. BTW (21%):

181,00 €
219,01 €

Type: F2-Xtrem

Omschrijving en samenstelling:
De helm beantwoordt aan de normen:
EN 12492: helmen voor alpinisten
EN 397: industriële helmen
Hij beantwoordt eveneens aan de
vlambestendigheidstest volgens norm EN 443.
De helm, zoals voorzien in het kader van deze
opdracht, is uitgerust met:
Retroreflecterende stroken;
Een Chronosoft veiligheidsbril;
Een Peli XP Led lamp.
De bril beantwoordt aan de normen EN 166 en
EN 170:
Het montuur bevat de markering: EN 166 – 345BT (Bescherming tegen spatten, grote en fijne
partikels, gas. Het montuur is bestand tegen deeltjes met grote snelheid en extreme
temperaturen)
De lenzen bevatten de markering: EN 170 – 2C-1.2 1BTKN (Bescherming van het zicht tegen
ultraviolette straling – de lenzen zijn bestand tegen deeltjes met grote snelheid en extreme
temperaturen – de lenzen zijn beschermd tegen krassen en damp)
De Peli XP Led lamp is erkend II2G Ex ib IIB T4 volgens de Atex-richtlijn.
De helm is uitgerust met het RATCHET bevestigingssysteem, dat het mogelijk maakt de helm
gemakkelijk af te stellen aan het hoofd van de drager.
De helm is beschikbaar in de 9 kleuren vermeld in de onderstaande tabel. De retro reflecterende
banden zijn beschikbaar in 5 kleuren: wit (grijs – kleur die met bovenstaande foto overeenkomt), rood,
geel, blauw en groen.

Veiligheidshelm : www.civieleveiligheid.be

De helm bevat voorzieningen die het mogelijk maken om hem uit te rusten met een
communicatiesysteem, een neklap, gehoorbescherming, een beschermingsrooster en schermen
(vizieren) in de plaats van de bril. Deze mogelijke accessoires maken evenwel geen deel uit van deze
opdracht.

Bestellingen van helmen:
Beschikbare
kleuren

Eenheidsprijzen
excl. BTW in €

Wit

181,00

Blauw

181,00

Geel

181,00

Zwart

181,00

Grijs

181,00

Oranje

181,00

Rood

181,00

Fotoluminescent

181,00

Groen

181,00

Hoeveelheden

*Kleur retro
reflecterende
banden

Bedrag
excl. BTW in €

BTW 21%
TOTAAL
INCL. BTW
*Per gekozen kleur van helm is er plaats voorzien om de kleur van de retro reflecterende banden aan
te duiden die op bijhorende helm aangebracht zullen worden. Deze kleur kan gekozen worden uit
bovenvermelde kleuren.
De banden op de helmen van de eenheden van de Civiele Bescherming zijn allemaal wit (grijs) en dit
onafhankelijk van de kleur van de helm.
Opmerkingen:
Levertermijn: 42 dagen
Onder voorbehoud van de vervulling van de contractuele voorwaarden, heeft de leverancier het recht
om jaarlijks een prijsherziening te vragen.

Opgemaakt te:
Op datum van:

Handtekening & Functie:

Veiligheidshelm : www.civieleveiligheid.be

