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MATEN
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
XXX-Large

OMSCHRIJVING
Deze Geel/blauwe Quite Right Virg vlamver-
tragende parka biedt optimale bescherming 
in de kou tegen vele gevaren, zoals: vlam-
men, elektrostatische gevaren en vloeibare 
chemicaliën en heeft een vaste vlamver-
tragende katoenvoering en uitneembare 
vlamvertragende fleecevoering.

QUITE RIGHT VIRG WINTER-
PARKA

Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
XXX-Large

Quite Right Parka vlamvertragend met 
borstzakken en steekzakken en uitritsbare 
binnenvoering, voorzien van ademend 
membraan, dus wind en waterdicht. Met 
uitritsbare warme voering.

Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
XXX-Large

Deze vlam- en brandvertragende multinorm 
werkjas (Battledress) van Quite Right is 
perfect voor de eisen in de petrochemische 
industrie.

PARKA VLAMVERTRAGENDE 
ANTISTATISCHE MULTINORM

VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE 
MULTINORM WERKJAS STRIPING
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52
54
56
58
60
62
64
66

Deze vlamvertragende en brandvertragende 
overall van Quite Right is perfect voor de eisen 
van de petrochemische industrie. Deze zeer 
technische stof  biedt bescherming tegen vlam-
men, hitte en ijzerspatten. De hoge kraag en 
de klepzakken met velcro op elke zak zorgen 
voor maximale bescherming.

VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE 
MULTINORM OVERALL STRIPING

Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
XXX-Large

Deze Vlamvertragende  en brandvertragende 
Antistatische Mulitinorm Werkbroek van Quite 
Right is perfect voor de eisen in de petrochem-
ische industrie. Bevat o.a.:
Gulpsluiting met rits;
Riemlussen; 2 steekzakken en een duim-
stokzak;
kniezakken;
elastiek in tailleband.

WERKBROEK VLAMVERTRAGEND
ANTISTATISCHE MULTINORM

Schoenmaat 
38 t/m 47

De hoge Quite Right Veiligheidsschoenen S3 
hebben een stalen beschermingsneus, stalen 
tussenzool. De PU zool heeft twee hardheden 
waarbij de zachte voor een betere demping 
zorgt en de harde zorgt voor minder slijtage 
van uw zool. Antistatisch en Antislip, Olie- en 
Zuurbestendig, stalen zool, stalen neus, S3

VEILIGHEIDSSCHOENEN S3

MATEN OMSCHRIJVING
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25 cm Professionele Waterpas Uit Gegoten 
Aluminium. Stootvast En Met Glad 
Gefreesd Meetvlak. Met 1 Verticale 
En 1 Horizontale Meet Libel.

WATERPAS MATEN OMSCHRIJVINGMATEN
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
XXX-Large

OMSCHRIJVING
Deze Quite Right Microflex Brandver-
tragende, Vlamvertragende Regenjas is 
antistatisch en waterdicht. Kenmerken van 
deze regenjas zijn een vaste, extra grote 
capuchon waardoor u deze kunt dragen 
met veiligheidshelm, met koord, rits onder 
stormflap met drukknoopsluiting, mouwen 
met verstelbare klittenbandsluiting en twee 
rechte zakken.
Materiaal: 50% polyester/50% polyure-
thaan, 170 g/m2

REGENJAS BRANDVERTRAGEND 
ANTISTATISCH

Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
XXX-Large

Deze Microflex Brandvertagende, Vlam-
vertragende Regenbroek is antistatisch en 
waterdicht. 
Materiaal: 50% polyester/50% polyure-
thaan, 170 g/m2.

REGENBROEK BRANDVERTRA-
GEND ANTISTATISCH

23 x 8 cm Een bijpassende houder voor de 
Quite Right waterpas.

WATERPASHOUDER

1 Maat Opgebouwd uit een inherent vlamvertragend 
garen van 60% Modacrylic, 39% katoen 
en 1% koolstofvezel. Getest volgens de 
vereiste EN-normeringen, het Modaflame ™ 
Knit assortiment is sterk, duurzaam en zeer 
innovatief.
Vlamvertragend, bescherming voor gevaarli-
jke omgevingen. Geschikt voor alle weersom-
standigheden.

VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE 
BIVAKMUTS

1 Maat Materiaal TPU/PU+steel. 10 cm 
krulsnoer en 10 cm koord. Krul di-
ameter 18mm, koord diameter 3mm, 
binnenste staalkabel 1mm. Inclusief  2 
metalen haken.
Uitgerekte lengte 1.6m
Gewicht 55 gram.
Inclusief  metalen lusje.

TOOL LANYARD

1 Maat De Quite Right grip handschoen is 
dé groene werkhandschoen!

QUITE RIGHT GRIP HAND-
SCHOEN
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MATEN OMSCHRIJVING

1 Maat Bankhamer peddinghaus 400 gram met 
veiligheidspal zodat de kop nooit van de 
hamer af  kan schieten.

BANKHAMER 

1 Maat Zware kwaliteit leder, past op riemen tot 
50mm breed.

BANKHAMER HOUDER

UITLEG NORMERINGEN

WERFPUNTRATEL
19-22 mm Werfpuntratel

WERFPUNTRATELHOUDER
1 Maat Ratelhouder, geschikt voor de 

werfpuntratel

1 Maat 
50 mm

Sterke zwarte leren werkriem met grote 
sterke metalen gesp.

RIEM

Als de gevaren niet bij de bron kunnen worden 
weggenomen of  als deze niet kunnen worden 
geïsoleerd, afgeschermd, of  door collectieve 
maatregelen worden geminimaliseerd, gebruiken 
we persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen, ook 
wel PBM of  PPE genoemd, voorkomen namelijk 
geen ongevallen.

Ze kunnen alleen de gevolgen beperken indien er 
een ongeval gebeurt.
De werkgever is verantwoordelijk voor het 
verstrekken van de doelmatige persoonlijke 
beschermingsmiddelen en het geven van instruc-
ties voor het juiste gebruik ervan. Bovendien 
staat in de arbowet dat de werkgever ook op het 
gebruik hiervan moet toezien.
De werknemer is verplicht ze op de juiste wijze te 
gebruiken en te onderhouden.
Ook moet de werknemer controleren of  een CE 
markering aanwezig is en of  het PBM nog in de 
de goede staat verkeert. 
Om dit te kunnen doen worden er strenge eisen 
aan persoonlijke beschermingsmiddelen gesteld. 

Veilige PBM zijn te herkennen aan een 
CE markering. Dit zijn Europese afspraken over 
de minimale veiligheidseisen. Verder is het van 
belang dat ze doelmatig en ergonomisch zijn en 
dat ze geleverd worden met een goede 
gebruiksaanwijzing. 
Doelmatig wil zeggen: zorgen voor voldoende 
bescherming bij mogelijke ongevallen.
Ergonomisch wil zeggen: zo comfortabel mogelijk 
in gebruik.

Voorkoming van elkectrische oplading.

Bescherming tegen kleine spatten, 
chemicalien en zuren (type 6).

Bescherming tegen hitte en vlammen.

Bescherming bij lassen en verwante 
werkzaamheden.

Bescherming tegen thermische geva-
ren van electrische vlamboog.

Bescherming tegen natte weersom-
standigheden.

Bescherming door hoge zichtbaarheid 
bij dag, schemer en nacht.

EN20471

OVER QUITE RIGHT
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Rooswijkweg 191C 
1951 ML  Velsen Noord
+31 251 302 080
www.qrsafety.nl
info@qrsafety.nl

Malachiet 540  3316 LD  
Dordrecht

+031 78 6399533
www.quiteright.nl
info@quiteright.nl

ONZE VESTIGINGEN:

Duurswoldlaan 2
9936 HA  Farsum (Delfzijl)
willem@quiteright.nl

Industrieweg 20
9636 DB  Zuidbroek

willem@quiteright.nl


