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Centurion helmen

Korte klep

Indirecte ventilatie

Handig oppervlak voor 
personalisatie

Handige draaiknop
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Superlichte (300gr) veiligheidshelm met korte klep vervaardigd uit het sterke ABS.

•   6-punts textiel binnenwerk (52>63cm)
•   Vabon zweetband
•   Handige draaiknop, waardoor de instelling snel en handig gebeurt
•   Verlaagde nekuitvoering
•   Indirecte ventilatie & ventplugs om de verluchting af te kunnen sluiten
•   Handig oppervlak voor personalisatie
•   Europees 30 mm slot voor opbouw van gehoor- en gelaatsbescherming
•   Gekeurd voor extreme koude tot -40°C alsook voor elektrische  

werkzaamheden tot 1000 V ac

NORMEN MATERIAAL MATERIAAL 
ZWEETBAND

AANTAL 
OPHANGPUNTEN

TYPE 
AANSLUITING HOOFDOMTREK EIGENSCHAPPEN

EN 397 
LD (Later. deformatie)  

MM (Molten metal)
ABS vabon 6-punts draaiknop 52 →64

geventileerd,binnenwerk in textiel, 
korte klep, ook als HI-VIZ verkrijgbaar, 

30 mm montagesleuf

*

KLEUREN
wit rood oranje geel donker blauw
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

CONCEPT ROOFER RP wheel vented 30mm   1000079 

Degelijke veiligheidshelm, vervaardigd uit polyethyleen.

•  Voorzien van kunststof 6-punts binnenwerk met schuifverstelling (51>63cm)
•   Zachte zwarte nylon zweetband
•    Euopees 30 mm slot voor opbouw van gehoor- en gelaatbescherming
•    Gekeurd voor extreme koude tot -10°C alsook voor elektrische werkzaamheden 

tot 440 V ac

NORMEN MATERIAAL MATERIAAL 
ZWEETBAND

AANTAL 
OPHANGPUNTEN

TYPE 
AANSLUITING HOOFDOMTREK EIGENSCHAPPEN

EN 397 
LD (Later. deformatie)  

MM (Molten metal)
polyethyleen nylon 6-punts schuifverstelling 51 →63 elektriciteit, 

30 mm montagesleuf

1100 FP slip   1000141

*

KLEUREN
wit oranje geel donker blauw groen
1/1 1/1 1/1 1/1 20/20
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Intrekbare bril

Zeer groot oppervlak voor 
personalisatie

Regengoot met uniek 
afwateringssysteem

Veiligheidshelm, vervaardigd uit polyethyleen.

•  Voorzien van kunststof 6-punts binnenwerk met schuifverstelling (51>63cm)
•  6-punts binnenwerk uit textiel (51-63cm)
•   Zwarte nylon zweetband, zonder ventilatie
•   Met Europees 30 mm slot voor opbouw van gehoor- en gelaatsbescherming
•  Gekeurd voor extreme koude tot -40°C alsook voor elektrische werkzaamheden 

tot 440 V ac

NORMEN MATERIAAL MATERIAAL 
ZWEETBAND

AANTAL 
OPHANGPUNTEN

TYPE 
AANSLUITING HOOFDOMTREK EIGENSCHAPPEN

EN 397 
LD (Later. deformatie)  

MM (Molten metal)
polyethyleen nylon 6-punts schuifverstelling 51 →63

elektriciteit, 
binnenwerk in textiel, 
30 mm montagesleuf

1125 FP slip   1000143

*

KLEUREN
wit rood oranje geel donker blauw groen
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

State of the art veiligheidshelm, vervaardigd uit PE.

•   Degelijk & uiterst comfortabel textiel 6-punts binnenwerk
•   Duurzame draaiknop verstelling (52>63cm), zowel vooraan als achteraan 

eenvoudig verstelbaar in hoogte (telkens 3 posities)
•    Zachte zwarte nylon zweetband
•   Europees 30 mm slot voor opbouw van gehoor- en gelaatsbescherming
•   Gekeurd voor extreme koude tot -40°C alsook voor elektrische werkzaamheden 

tot 440 V ac

*

KLEUREN
wit rood oranje geel donker blauw groen
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

NORMEN MATERIAAL MATERIAAL 
ZWEETBAND

AANTAL 
OPHANGPUNTEN

TYPE 
AANSLUITING HOOFDOMTREK EIGENSCHAPPEN

EN 397 
LD (Later. deformatie)  

MM (Molten metal)
polyethyleen nylon 6-punts draaiknop 51 →63 elektriciteit, binnenwerk in textiel, 

30 mm montagesleuf

1125 FP wheel 30mm   1000142 

SPECTRUM RP wheel 30mm/combi   1023172

Handige draaiknop
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Veiligheidshelm met draaiknop, korte klep, vervaardigd uit het sterke ABS.

•  6-punts binnenwerk uit textiel (52>63cm)
•   Sterk absorberende hydro-flock zweetband
•    Ingebouwd gelaatsscherm dat makkelijk voor de eigen bril kan geschoven worden
•   Met Europees 30 mm slot voor opbouw van gehoor- en gelaatsbescherming
•   Ook als HI-VIZ verkrijgbaar
•   Gekeurd voor extreme koude tot -40°C alsook voor elektrische werkzaamheden 

tot 1000 V ac

NORMEN MATERIAAL MATERIAAL 
ZWEETBAND

AANTAL 
OPHANGPUNTEN

TYPE 
AANSLUITING HOOFDOMTREK EIGENSCHAPPEN

EN 397 
LD (Later. deformatie)  

MM (Molten metal)
ABS Hydro-flock 6-punts draaiknop 52 →64

elektriciteit, 
binnenwerk in textiel, 
30 mm montagesleuf

CONCEPT VISION RP wheel   1000080

*

KLEUREN
wit rood oranje geel donker blauw groen zwart
1/1 10/10 10/10 1/1 1/1 10/10 10/10

* X/X = minimumafname / increment

Veiligheidshelm in polyesterhars, met glasvezelversteviging.

•  Lichtgewicht: +/- 370g
•    Textiel hoofdband
•   Frontale kunststof zweetband.
•   Hoofdband aanpasbaar met draaiknop (52>64)
•   Gekeurd voor extreme koude tot -30°C alsook voor elektrische werkzaamheden 

tot 440 V ac

*

KLEUREN
wit rood oranje geel donker blauw groen
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20/20

NORMEN MATERIAAL MATERIAAL 
ZWEETBAND

AANTAL 
OPHANGPUNTEN

TYPE 
AANSLUITING HOOFDOMTREK EIGENSCHAPPEN

EN 397 
LD (Later. deformatie)  

MM (Molten metal)
polyester 
glasvezel nylon 6-punts draaiknop 52 →64

hittebestendig, elektriciteit, 
binnenwerk in textiel, 
30 mm montagesleuf

VULCAN FP wheel connect   1000178

Superlichte en perfect uitgebalanceerde veiligheidshelm in sterk ABS.

•  6-punts binnenwerk in textiel (51>63cm)
•   Sterk absorberende hydro-flock zweetband
•    Zeer groot oppervlak voor personalisatie
•   Voorzien van een regengoot met een uniek afwateringssysteem
•   Met Europees 30 mm slot voor opbouw van gehoor en gelaatsbescherming
•   Met intrekbare bril, impact B (!), geschikt voor het dragen met correctiebril. 

Deze bril heeft een zachte aanpasbare neusbrug en kan gemakkelijk vervangen worden
•   Toebehoren: badgehouder, lamphouder, reflecterende strips, vervangbril
•   Ook als HI-VIZ verkrijgbaar
•   Gekeurd voor extreme koude tot -40°C alsook voor elektrische werkzaamheden 

tot 1000 V ac

NORMEN MATERIAAL MATERIAAL 
ZWEETBAND

AANTAL 
OPHANGPUNTEN

TYPE 
AANSLUITING HOOFDOMTREK EIGENSCHAPPEN

EN 166 - EN 397 - EN 50365 
LD (Later. deformatie)  

MM (Molten metal)
ABS hydro-flock 6-punts draaiknop 51 →63

elektriciteit, 
binnenwerk in textiel, 
30 mm montagesleuf

*

KLEUREN
wit rood oranje oranje HI-VIZ geel geel HI-VIZ donker blauw groen zwart
1/1 10/10 10/10 10/10 1/1 10/10 1/1 10/10 10/10

* X/X = minimumafname / increment
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Handige draaiknop

Innovatieve combisleuf 
voor opbouw van 
gehoor- en gelaatbescherming

Mid klep

Additionele nekbescherming 
voor verhoogde bescherming 
en visibiliteit
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Lichte (340gr) veiligheidshelm vervaardigd uit polyethyleen 
met mid klep (noch kort, noch normaal).

•   Kwaliteit & het comfort worden gewaarborgd dankzij het vernieuwde & 
vast gemonteerde 6-punts binnenwerk uit textiel met draaiknop (51>64cm)

•   Voorzien van een sterk absorberende zweetband
•    Vervaardigd uit geborsteld nylon met een dikte 2mm
•   De additionele nekbescherming zorgt een verhoogde bescherming, 

draagt bij tot het esthetisch aspect en de visibiliteit van de helm
•   Innovatieve combisleuf (Eureopees 30 mm + Engels Connect Slot) 

voor opbouw van gehoor en gelaatbescherming
•   De helm wordt geleverd in een geventileerde versie, met ventplug
•   Geschikt voor gebruik tijdens zowel zomer als winter
•   Alle kleuren zijn te combineren met een zilveren, HI-VIZ geel of een  

HI-VIZ oranje nekbescherming
•   Gekeurd voor extreme koude tot -10°C

NORMEN MATERIAAL MATERIAAL 
ZWEETBAND

AANTAL 
OPHANGPUNTEN

TYPE 
AANSLUITING HOOFDOMTREK EIGENSCHAPPEN

EN 397 - EN 50365 
LD (Later. deformatie) polyethyleen nylon 6-punts draaiknop 53 →64

elektriciteit, geventileerd, binnenwerk 
in textiel, ook als HI-VIZ verkrijgbaar, 

30 mm montagesleuf

REFLEX FP wheel vented 30mm   1013046 

* KLEUREN
oranje/HIVO oranje/zilv oranje/HIVG HIVO/zilv HIVO/HIVO rood/HIVG wit/HIVG zwart/zilv zwart/HIVG

10/10 10/10 10/10 10/10 1/1 10/10 1/1 10/10 10/10
wit/zilv wit/HIVO HIVO/HIVG HIVG/zilv geel/zilv geel/HIVO blauw/zilv blauw/HIVO grijs/HIVO

1/1 1/1 10/10 10/10 10/10 10/10 1/1 10/10 1/1
groen/HIVG HIVG/HIVO HIVG/HIVG groen/zilv groen/HIVO blauw/HIVG

10/10 10/10 1/1 10/10 10/10 1/1

Comfortabele stootpet in onderhoudsvriendelijke, ademende microvezel, 
met moderne casual baseball look.

•  Full peak
•   Voorzien van geweven ventilatieopeningen aan de zijkant
•    Elastiek voor een beter comfort
•   Ook als HI-VIZ verkrijgbaar

NORMEN TYPE SLUITING HOOFDOMTREK
EN 812 gesp 54 →62

BASEBALL BUMPCAP S38 airpro FP   1015804

*

KLEUREN
oranje HI-VIZ geel HI-VIZ rood donker blauw licht blauw groen grijs zwart

20/20 1/1 20/20 1/1 20/20 20/20 20/20 20/20

Baseball bumpcap in katoen met Lycra vezel voor een gemakkelijke fit over de 
versterkte bescherming.

•  Voorzien van 4 verluchtingsgaten
•   Velcro band achteraan het hoofd

NORMEN TYPE SLUITING HOOFDOMTREK
EN 812 velcro 54 →59

BASEBALL BUMPCAP 2000   1000192

*

KLEUREN
donker blauw zwart

1/1 20/20

* X/X = minimumafname / increment
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AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium 
Tel: 00 32 3 820 79 79  •  Fax: 00 32 3 828 53 68  •  info@ab-safety.eu  •  www.ab-safety.eu
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