
G4S Veiligheidsproducten

G4S Training & Safety is hét adres 
voor veiligheidstrainingen, maar 
wist u dat u bij ons ook terecht kunt 
voor de aanschaf van de nodige 
veiligheidsproducten? Handig, want 
zo heeft u één adres voor zowel de 
trainingen als de producten!

Veiligheidsbril

Veiligheidshandschoenen

Veiligheidshelm

AED



Verbandmiddelen

Deze uitgebreide verbandtrommel is gevuld volgens de richtlijn van Het Oranje 
Kruis 2016. De verbandtrommel kan opengeklapt worden, aan de binnenzijde 
zitten doorzichtige platen waardoor de inhoud overzichtelijk is opgeborgen.

Bestelcode: Q5538
Prijs: $ 35,99

BHV verbandtrommel Het Oranje Kruis 2016 

Bestelcode: KL8272
Prijs: $ 22,99

De BHV verbandtrommel klein Luxe is een basis gevulde verbandtrommel. In de 
verbandtrommel is een kleurenwijzer te vinden die verschillende verwondingen 
benoemd. Per verwonding staat er op een duidelijke manier aangegeven welke 
eerste hulp er geboden moet worden. Bovendien corresponderen de kleuren 
van de benodigde verbandmiddelen met de kleuren die op de kleurenwijzer 
staan aangegeven. De verbandtrommel voldoet aan de wettelijke normen en 
wordt geleverd inclusief wandhouder.

BHV verbandtrommel klein Luxe 
Bestelcode: KL8268
Prijs: $ 59,99

De BHV verbandtrommel groot Luxe is een zeer uitgebreide gevulde verbandtrommel. 
De verbandtrommel kan opengeklapt worden. Aan de binnenzijde zitten doorzichtige 
platen waardoor de inhoud overzichtelijk is opgeborgen. In de verbandtrommel is een 
kleurenwijzer te vinden die verschillende verwondingen benoemt. Per verwonding 
staat er op een duidelijke manier aangegeven welke eerste hulp er geboden moet 
worden. Bovendien corresponderen de kleuren van de benodigde verbandmiddelen 
met de kleuren die op de kleurenwijzer staan aangegeven. De verbandtrommel voldoet 
aan de wettelijke normen en wordt geleverd inclusief wandhouder.

BHV verbandtrommel groot Luxe 

Alle prijzen zijn per stuk in euro’s en exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Bij bestellingen onder de € 70,- brengen wij € 7,95 verzendkosten in rekening.2



Salvequick pleisterdispenser  

Een wandautomaat met textiel en plastic pleisters voor directe behandeling 
van kleine verwondingen. Wanneer een pleister uit de dispenser gehaald 
wordt, komt er op deze pleister een zelfklevend vlak vrij. Dit vergemakkelijkt 
het aanbrengen.   De navullingen zijn in de dispenser opgesloten en kunnen 
alleen verwijderd worden met gebruik van de rode sleutel.

Bestelcode: 1907
Prijs: $ 18,99

Salvequick navulling pleister door à 6 refills 

Navulling ten behoeve van de Salvequick pleisterdispenser.

Bestelcode: 6444
Prijs: $ 29,99

BHV verbandtrommel HACCP gevuld in Medi Multi 

De inhoud van de BHV verbandtrommel HACCP is speciaal voor de horeca 
en de levensmiddelenindustrie. De huidkleurige pleisters zijn vervangen door 
blauwe. Wanneer deze pleisters zouden loslaten zijn ze makkelijker terug te 
vinden vanwege de kleur. Bovendien kunnen ze worden gedetecteerd door 
een metaaldetector. In de pleister is namelijk een metalen detectiestrip 
opgenomen. HACCP is sinds 1995 wettelijk verplicht voor alle organisaties die 
te maken hebben met de productie van voedingsmiddelen.

Bestelcode: 8777
Prijs: $ 39,49

Bestelcode: 6036
Prijs: $ 27,99

EVAC+CHAIR MK4 

De Evac+Chair is hèt onmisbare 
hulpmiddel voor personentrans-
port over trappen in situaties 
waarin men de lift niet kan of 
mag gebruiken. De aanwezig-
heid van deze Evac+Chairs  
zorgen voor optimale veiligheid. 
De voordelen:
• Binnen enkele seconden 

gebruiksklaar
• Door één persoon te bedienen
• Géén blokkade van de 

noodtrap: u loopt zonder 
oponthoud met andere valide 
personen de trap af

• Past in elk veiligheidsplan
Wij adviseren om uw personeel 
te trainen op het gebruik van de 
Evac+Chair. Daarnaast is het 
belangrijk om de Evac+Chairs 
jaarlijks te laten controleren 
om er zeker van te zijn dat ze in  
goede staat verkeren in een nood- 
situatie.

Bestelcode: 5051
Prijs: $ 850,-

Textile Plastic
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Alle prijzen zijn per stuk in euro’s en exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Bij bestellingen onder de € 70,- brengen wij € 7,95 verzendkosten in rekening.4

BHV middelen

Bestelcode: 1015369
Prijs: $ 3,99

De veiligheidsbril A800 is de economische oplossing als u een comfortabele 
bril zoekt. Blanke lens en montuur vormen één geheel. Zacht TPE materiaal 
waarborgt ook in deze zeer goedkope veiligheidsbril een goed en veilige 
pasvorm. Compact design voor comfortabel zitten, ook bij kleine gezichten. 
Zachte neusbrug en armen en 9-dieptrie lenskromming voor uitstekende 
optische kwaliteit en onvervormd zicht. Optisch perfect polycarbonaat 
blokkeert 99.9% van de UV-straling. EN166 - EN170 - EN172.

Veiligheidsbril A800

Bij calamiteiten en ontruimingen is goede communicatie van groot belang.  
Een goede megafoon helpt hierbij.

Bestelcode: ER1015S
Prijs: $ 109,-

Megafoon 

Zaklamp Streamlight

Zaklamp met 3 super LED’s. Werkt op alkaline 3xN 
batterijen en heeft een maximale brandtijd van 12 
uur. Model Propolymer 3N LED Zone 0. Afmetingen: 
13,3 x 2,4 cm. Gewicht: 60 gram. Levensduur 
lichtbron: 100.000 uur.

Bestelcode: STR62504
Prijs: $ 29,50

Bestelcode: Q2222
Prijs: $ 209,-

Onze BHV kast biedt een zee van ruimte voor het opbergen van uw producten 
zoals bijvoorbeeld een BHV-verbandtrommel, helmen, megafoon en afzetband.

BHV kast

Bestelcode: 9475500 
Prijs: $ 17,99

Rood - Wit, 500 meter.

Markeerlint
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Rugzak (geel)  

Eventueel met opdruk BHV of EHBO.

Bestelcode: 8293
Prijs per stuk: $ 19,49

Veiligheidshelm A69R 6 punts met draaiknop (geel) 

North veiligheidshelmen bieden comfortabele en afhankelijke hoofdbescherming 
voor uw werknemers. De A69R is een 6 punts veiligheidshelm met draaiknop. 
De stijlvolle, lichtgewicht helmschaal is in combinatie met de in hoogte 
verstelbare hoofdband harnas zeer comfortabel om te dragen. De hoofdband 
met drukknop sluiting en draaiknop past zich eenvoudig aan de natuurlijke 
vorm van het hoofd aan om een stevige en comfortabele pasvorm te 
garanderen.

Bestelcode: 933181
Prijs: $ 14,49

Plum Oogspoelfles 200 ml 
+ oogbadje 

Handzame fles met steriel natrium-chloride-
oplossing (0,9%). De Plum oogspoeling 
bevat een steriele sodium chloride oplossing 
(0,9%), die overeenkomt met het natuurlijke 
zoutgehalte van het oog. Het binnendringen 
van kiemen en bacteriën, die tot infecties 
aan het oog kunnen leiden, wordt hiermee 
voorkomen. Door het snelle gebruik van 
de oogspoeloplossing kan voorkomen 
worden dat schadelijke deeltjes in het 
oog blijven vastzitten en daardoor zware 
oogbeschadiging wordt veroorzaakt.

Bestelcode: 4691 
Prijs: $ 8,99

Handschoen Glovmech 
560 zwart, maat 9

Zwarte nylon, palm gecoate handschoenen. 
Ideaal om uw handen te beschermen. Te 
bestellen per 12 paar. 

Bestelcode: 15507609
Prijs: $ 14,99 per 12 paar

Veiligheidsvest

Een fluorescerend veiligheidsvest, model 
V-RWS (Rijkswaterstaat) welke voldoet aan de 
norm EN-471. Opdruk mogelijkheden:
Ontruimer, BHV, EHBO, Ploegleider, Hoofd 
BHV.

Bestelcode: H17
Prijs: $ 8,99

Kenwood digitale 
portofoon

Een compacte, digitale, licentievrije 
portofoon met een groot zendbereik. 
Eenvoudig en makkelijk in gebruik. De 
portofoon beschikt over 16 analoge 
en 16 digitale kanalen. De batterij van 
de TK-3401D houdt het tot wel 18 uur 
vol. Spatwater- en stofdicht.

Bestelcode: TK3401DE
Prijs: $ 229,-



Alle prijzen zijn per stuk in euro’s en exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Alle AED’s worden geleverd met draagtas, wandbeugel en fast respond kit.6

De Philips HeartStart HS1 AED is een kleine, lichte, betrouwbare en gemakkelijk 
te gebruiken automatische externe defibrillator (AED). De AED is zo ontworpen 
dat praktisch iedereen hiermee een leven kan redden. Een van de meest 
verkochte AED’s ter wereld.

Philips AED HS1

Bestelcode: 0139
Prijs: $ 1.149,-

Batterijen: $ 159,-
Batterijen
Bestelcode: 0012

Elektroden
Bestelcode: 0013

Onderhouds-
contract

€ 159,- € 59,- € 180,-

Makkelijk te gebruiken, betrouwbaar en stevig. De Philips Heartstart FRx is 
geschikt voor kantoren, sportclubs en verenigingen. De AED wordt geleverd 
in een stevige rode Philips tas waarin de elektroden handig kunnen worden 
opgeborgen.

Philips AED FRx

Bestelcode: 0956
Prijs: $ 1.499,-

Batterijen: $ 159,-
Batterijen
Bestelcode: 0012

Elektroden
Bestelcode: 0015

Onderhouds-
contract

€ 159,- € 59,- € 180,-

De Cardiac Science Powerheart G5 AED is een robuuste en professionele AED. 
De Powerheart G5 is voorzien van de laatste technologieën op het gebied 
van reanimatie. Daarnaast werkt de G5 volautomatisch wat u kostbare tijd 
bespaart tijdens een reanimatie

Cardiac Science Powerheart G5

Bestelcode: 0655
Prijs: $ 1.850,-

Batterijen: $ 159,-
Batterijen
Bestelcode: 0593

Elektroden
Bestelcode: 0604

Onderhouds-
contract

€ 395,- € 52,- € 230,-

Set elektroden voor de Cardiac Science Powerheart G5 AED, welke 
dankzij een CPR-sensor is voorzien van CPRD technologie voor realtime 
reanimatiefeedback. Deze ondersteuning bij de reanimatie is zeer waardevol 
en wordt aanbevolen door de Europese Reanimatie Raad.

Cardiac Science Powerheart G5 CPRD elektroden

Bestelcode: 0594
Prijs: $ 150,-

AED producten
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De Defibtech Lifeline AED is een uiterst gebruiksvriendelijk, robuust en 
onderhoudsarme AED. Het is daardoor één van de meest verkochte 
apparaten van de Nederlandse markt en de meest populaire AED onder 
reanimatieopleiders.

Defibtech Lifeline semi

Bestelcode: 0106
Prijs: $ 1.375,-

Batterijen
Bestelcode: 0109

Elektroden
Bestelcode: 0109

Onderhouds-
contract

€ 249,- € 59,- € 180,-

Deze volledig automatische AED geeft de patiënt automatisch, zonder extra 
tussenkomst van de gebruiker, een schok als dat nodig is. Het apparaat heeft 
daarom slechts één bedieningsknop, de groene ON/OFF knop. De AED is FDA-
approved, waardoor het voldoet aan de allerhoogte kwaliteitseisen.

Defibtech Lifeline volauto

Bestelcode: 0108
Prijs: $ 1.599,-

De Zoll AED Plus halfautomaat begeleidt de hulpverlener met de reanimatie 
door de pictogrammen en het scherm van de AED. Bij iedere stap wordt een 
pictogram uitgelicht, waardoor het voor de hulpverlener een stuk eenvoudiger 
wordt tijdens, een toch al stressvolle, situatie.

Zoll AED Plus semi

Bestelcode: 0032
Prijs: $ 1.459,-

Batterijen
Bestelcode: 0045

Elektroden
Bestelcode: 0041

Onderhouds-
contract

€ 59,- € 139,- € 180,-

Deze volautomatische AED PLUS van Zoll is nagenoeg exact gelijk aan de 
semiautomatische variant. Het belangrijke verschil is dat de hulpverleners de 
schokknop niet behoeven in te drukken om de schok toe te dienen. Is de schok 
noodzakelijk dan zal de AED deze na zorgvuldige diagnose zelf toedienen.

Zoll AED Plus auto

Bestelcode: 0680
Prijs: $ 1.459,-

Batterijen
Bestelcode: 0045

Elektroden
Bestelcode: 0041

Onderhouds-
contract

€ 59,- € 139,- € 180,-

Batterijen 
hoofd incl. 9V
Bestelcode: 0103

Elektroden
Bestelcode: 0109

Onderhouds-
contract

€ 249,- € 59,- € 180,-
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AED producten

Rotaid Swift

De Rotaid Swift is een innovatieve wandkast voor 
binnengebruik die zorgdraagt voor een herkenbare 
behuizing van uw AED. De karakteristieke vorm 
en groene kleur maken uw AED snel en eenvoudig 
vindbaar. Met een korte draai naar links kan de 
Rotaid Swift razendsnel worden geopend. 

Bestelcode: 1028
Prijs: $ 179,-

Rotaid Solid Plus Heat buitenkast

De Rotaid Solid Plus Heat is een zeer solide wandkast 
voor een herkenbare en robuuste behuizing van uw 
AED in de buitenlucht. De karakteristieke ronde vorm 
en groene kleur maken uw AED snel en eenvoudig 
vindbaar.

Bestelcode: 1091
Prijs: $ 499,-

Aivia 210 wandkast buiten met pincode

De AIVIA 210 kan aan de binnenkant of aan de buitenkant 
van een gebouw worden bevestigd. De AIVIA 210 bestaat 
uit twee gedeelten en combineert daarbij duurzaamheid 
met een gering gewicht: De behuizing is gemaakt van ABS 
en de klep van polycarbonaat.

Bestelcode: 0079
Prijs: $ 669,-

De Lifepak 1000 is de jongst ontwikkelde AED defibrillator/monitor door 
Medtronic. Dit robuuste toestel is voorzien van een groot scherm, waarop 
de (semi-)professionele gebruiker in manuele modus ECG-ritme kan laten 
weergeven tijdens een reanimatieprocedure. 

Physio control Lifepak 1000

Bestelcode: 0164
Prijs: $ 2.249,-

Batterijen: $ 159,-
Batterijen
Bestelcode: 0166

Elektroden
Bestelcode: 0163

Onderhouds-
contract

€ 319,- € 45,- € 230,-

Ambu pocket-mask in doosje

De Ambu Pocket-mask is ontworpen om te 
voorzien in beschermende hulpbeademing 
voor elke patiënt (elke leeftijdsgroep) en kan 
ook met een beademingsapparaat gebruikt 
worden. Voorkomt rechtstreeks contact met 
de mond, neus en gezicht van de patiënt 
en helpt aarzeling te overwinnen om met 
beademen te beginnen. 

Bestelcode: 252226
Prijs: $ 7,99

Alle prijzen zijn per stuk in euro’s en exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Alle AED’s worden geleverd met draagtas, wandbeugel en fast respond kit.
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Aivia 210 wandkast buiten met pincode

Combideal

Ambu pocket-mask Rugzak

+

Veiligheidsvest Veiligheidsbril

+

Van $ 40,46 voor $ 35,99



G4S Training & Safety
Bij G4S geloven wij in het fundamentele recht op 
veiligheid voor iedereen; elk leven telt! Wij bieden door 
heel het land veiligheidstrainingen aan voor elk niveau 
van uw organisatie: van medewerker tot directie. Onze 
expertise ligt zowel op het gebied van BHV en EHBO als 
op specialistische trainingen voor specifieke branches. 

U bepaalt hoe u wilt leren: klassikaal, e-learning of app
Wij beseffen dat iedereen graag op zijn of haar eigen 
manier leert. Daarom bieden we u de mogelijkheid 
om te bepalen hoe u wilt leren: volledig klassikaal, of 
klassikaal in combinatie met een e-learning of app. 
Graag stemmen we samen met u af welke manier van 
leren bij uw organisatie past.

Training boeken? Bezoek dan snel www.veiligheids-trainingen.nl
10



Knowingo

Meer informatie? 088-2728657, csd.ts@nl.g4s.com, www.veiligheids-trainingen.nl

Wil je iets nieuws leren en daarbij ook plezier hebben? 
Dan stellen we je graag voor aan Knowingo! Knowingo is 
een interactieve app die leren weer leuk maakt door er een 
spel van te maken. Het is een goede aanvulling op de BHV 
Herhalingstraining van G4S en een bewezen effectieve én 
leuke manier om altijd en overal kennis up to date te houden 
en te verrijken.
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G4S Veiligheidsproducten

Ambu pocket-mask Zaklamp

+ +

Veiligheidsvest Rugzak Veiligheidsbril

+ +

Handschoenen

Van $ 84,95 voor 

$ 75,95

BHV totaal
pakket

Actievoorwaarden: Prijs- en modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, maar niet in combinatie met andere 
aanbiedingen. Alle prijzen zijn per stuk in euro’s en exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Bij bestellingen onder de € 70,- brengen wij € 7,95 verzendkosten in rekening.

Combideal

Meer weten
Wilt u meer weten over de producten en diensten van G4S? Of wilt u zich voor één van de trainingen 

aanmelden? Bezoek dan snel www.veiligheids-trainingen.nl of neem contact met ons op 088-2728657.


