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AKOESTISCHE ZON
Inhoud: Incl. ophangsysteem.
Kenmerken: Kleur wit.
Afmeting: Ø 60 cm. d: 5 cm.

TRG8594  Per stuk € 62,00

SILENT SOCKS, 16-22 MM
Silent Socks zijn makkelijk te monteren, gereedschap is niet nodig. 
Gemaakt van erg slijtvaste viltwol. Aan de binnenzijde voorzien van 
synthetisch rubber.
Kenmerken: Voor poten van 16-22 mm.

EE20102  Set van 4 € 19,95

 31-16 j. 
GEHOORBESCHERMERS
Gehoorbeschermers reduceren het geluid tot een minimum. Ideaal voor 
kinderen met concentratieproblemen op school of wanneer je met 
meerderen aan het werk bent.
Kenmerken: Verstelbare hoofdband.  
Gekeurd volgens EU2016/425.  € 19,95
JIP86884  Per stuk  € 17,95

AKOESTISCHE WOLKJES
Deze wolkjes creëren een oase van rust door aan het plafond te 
monteren. Maak het speels door ze op variabele hoogtes te hangen of 
combineer met zonnetjes.
Inhoud: Incl. ophangsysteem.
Afmeting: De set omvat een oppervlak van 1 m² en hebben een dikte 
van 5 cm.

TRG8590  Set van 3 € 295,00

33-36 m. 
MUFFY BABY
De Muffy beschermt baby’s en peuters tegen  
schadelijk geluid en harde muziek. Voorkomt tevens overprikkeling 
door geluid en helpt bij het ongestoord slapen. Zeer comfortabel door 
de zachte elastische hoofdband, geeft geen druk op het hoofdje.
Inhoud: Wordt standaard geleverd met twee hoofdbandjes.
Kenmerken: De enige veilige CE-gemarkeerde baby oorkap in Europa. 
Hoofdband kan eenvoudig worden losgemaakt om te wassen. Bevat geen 
metalen onderdelen (en is daardoor ook te gebruiken bij MRI-scans).

HF4834  Per stuk € 27,95

35-16 j.
MUFFY KIDS
Hippe gehoorbeschermer voor jeugd van 5 tot 16 jaar.  
Dempt geluid tot 25 dB.
Kenmerken: Lichtgewicht en inklapbaar. Verstelbare hoofdband met 
zachte voering. Gemaakt van huidvriendelijk materiaal. Makkelijk te 
reinigen buitenlaag. CE gekeurd.
BL (Blauw), GL (Geel), GR (Groen), MT (Mint), RS (Roze).

XL9922+kleurcode  Per stuk € 24,95




