
Professionele gehoorbescherming

Bliksem! See the difference is niet alleen sterk in het aanmeten van hooroplossingen. Ook voor 
lawaaibescherming  en preventie van ons gehoor hebben wij een breed assortiment aan universele 
gehoorbeschermingsmiddelen. 

voor u en uw werknemers
Als werknemers langdurig aan hard geluid (meer 
dan 80db(A) gedurende 8 uur) worden 
blootgesteld, kan dit blijvende gehoorschade 
veroorzaken. Met goede gehoorbescherming zorgt 
u voor een veilige, verantwoorde en beschermde 
werkomgeving. Wij bieden verschillende soorten 
gehoorbescherming (universeel en op maat) die 
passen bij uw persoonlijke behoefte en die van uw 
medewerkers. Met een op maat gemaakte 
gehoorbeschermer (ook wel otoplastieken 
genoemd) bent u maximaal beschermd tegen 
gehoorschade, omdat dit  type precies is 
afgestemd  op  de lawaaiomstandigheden waarin u 
werkt. Volledig aangepast aan de vorm van uw 
gehoorgang. Daarom zit hij als gegoten: 
het voorkomt geluidslekkage, u ervaart 
geen drukkend gevoel in de oren en 
daarom aangenaam om te dragen. 
Bovendien kunt u blijven communiceren 
met uw collega. 

Hoe werkt het? Waarom 
gehoorbescherming?Eerst volgt een vrijblijvend gesprek en een 

passende offerte. Voor het aanmeten van de 
gehoorbescherming komen wij graag bij u langs 
(zonder voorrijkosten). Eerst inspecteren wij het 
oor. Daarna wordt er een watje in de gehoorgang 
geplaatst en gevuld met twee componenten 
pasta. Na uitharding van de afdruk, halen wij 
deze weer uit het oor. Het aanmeten duurt 
ongeveer vijf minuten per persoon. Vervolgens 
gaan de afdrukken naar het laboratorium waar er 
een mal van wordt gemaakt. Wij leveren de 
gehoorbescherming persoonlijk af en testen of ze 
goed aansluiten en prettig aanvoelen. Bent u 
tevreden, dan zijn wij dat ook.

Aangemeten in 15 minuten 
Op uw bedrijfslocatie of op één van onze 
vestigingen

Perfecte pasvorm zorgt voor groot 
draagcomfort

Lange levensduur

Optimale spraakverstaanbaarheid

Na één jaar standaard test op lekdichtheid

...plus gratis handig en luxe bewaaretui!

Wist u dat...
wettelijk is vastgelegd dat werkgevers gehoorbescherming 
beschikbaar moeten stellen aan hun werknemers bij dagelijkse 
blootstelling aan geluid boven de 80 dB?

Professionele gehoorbescherming

Otoplastieken



Opties
Draagkoord en kledingklem € 4,75 

Motoruitvoering  € 119,50

Slaapdopjes (25 shore siliconen) € 109,50

MOT (muziek) uitvoering  € 119,50
(i.c.m. Sennheiser earphones)

Sennheiser CX1.00 earphones € 35,00

Sennheiser CX300 earphones € 52,00

Detectiekogel  € 7,95

Hygiëne spray (50ml)  € 7,95

Hygiëne set (7 tabletten, beker,  € 12.50
zeefje en blaaspompje)

Bruistabletten (28 stuks) € 7,50

Blaaspompje  € 8,95

Nazorg
Controle per set*  € 17,50

*Wij komen kosteloos op locatie vanaf 3 personen. Bij een 
aantal van minder personen berekenen wij € 69,00 
voorrijkosten.

Tarieven
Variphone / V-flex otoplastieken
Leverbaar in transparante of blauwe uitvoering. 

1-5 sets

6-10 sets

11-25 sets

26-50 sets

>50 sets

€ 119,50

€ 114,00

€ 109,50

€ 105,00

Op aanvraag

Inclusief het nemen van oorafdrukken 
op locatie vanaf 3 personen*.

Inclusief standaard accessoires. 
opbergetui, oorsmeerhaakje, 
gebruikshandleiding.

Inclusief filters.

Exclusief individuele levering met controle 
pasvorm, lekdichtheid en demping. 

Exclusief BTW.

*Onder de 3 personen berekenen wij € 69,00 
voorrijkosten.     

Product (fabricaat)
Pasvorm
Lekdichtheid
Demping
Pasvormgarantie
Database

* Uitgesloten van de garantie op het product (fabricaat) zijn gebreken door onrechtmatig gebruik of zichtbare defecten.
** Wanneer er gekozen is voor individuele levering met controle op pasvorm, lekdichtheid, demping. Kiest u hier niet voor moet dit binnen 
3 maanden gemeld worden anders vervalt de garantie op de pasvorm. 

: 2 jaar*
: gecontroleerd bij levering**
: gecontroleerd bij levering, met behulp van digitaal meetapparaat**
: gecontroleerd bij levering, met behulp van digitaal meetapparaat**
: 3 maanden
: gegevens worden bewaard in een database

Garanties
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