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GEHOORBESCHERMING
EXCLUSIEF ASSORTIMENT
Nieuwe gehoorbeschermingsproducten van ons 
assortiment exclusieve merken.

Exclusief bij Rubix



EN 352-6EN 352-5EN 352-4EN 352-3EN 352-2EN 352-1 EN 352-7

De juiste positie van uw bescherming is 
absoluut noodzakelijk. Het moet 100% van de 
blootstellingstijd gedragen worden.

OORKAPPEN
zijn stevig en kunnen 
gemakkelijk op hun plaats 
worden gezet.

OORDOPPEN
zijn economisch, discreet, en 
kunnen gemakkelijk in een zak 
worden gestopt.  Wegwerp of 
herbruikbaar, met of zonder 
koord, de keuze is aan u. Ze 
zijn ook comfortabeler voor 
langer gebruik.
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GEHOORBESCHERMING, 
OORKAPPEN OF OORDOPJES?
Oorkappen en oordopjes kunnen dezelfde 
mate van bescherming bieden.

HET PROBLEEM: GEWOON GEHOORVERLIES
 (NIHL): - Gehoorverlies door het werk is te voorkomen, maar als 
het gehoor eenmaal is verdwenen, komt het niet meer terug. 
Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan blijvende gehoorschade 
veroorzaken, vaak zonder dat de gebruiker zich daarvan bewust is 
tot het te laat is. Het kan leiden tot oorsuizingen (suizen in de oren) 
of doofheid. 
Lawaai kan ook een gevaar vormen voor de veiligheid op het werk, 
omdat het de communicatie verstoort en het moeilijker maakt om 
waarschuwingen te horen. Het is een van de meest voorkomende 
gezondheidsproblemen en kan moeilijk op te sporen zijn omdat de 
effecten zich in de loop van de tijd geleidelijk opbouwen. In alle 
bedrijfstakken is gehoorverlies als gevolg van lawaai de op een na 
meest voorkomende reden voor verzekeringsclaims in verband met 
werkgeversaansprakelijkheid op het gebied van de gezondheid op 
het werk.
EUROPESE WETGEVING
De "Control of Noise Regulations 2005" bepaalt dat iedereen die 
werkt in een omgeving waar het geluidsniveau hoger is dan 80db  
het risico loopt gehoorschade op te lopen en op verzoek moet 
worden voorzien van geschikte gehoorbescherming. Als het 
geluidsniveau hoger is dan 85db, is het verplicht 
gehoorbescherming aan te bieden en te dragen. Sinds april 2018 
is gehoorbescherming voor de Europese regelgeving van 
Categorie II naar Categorie III gegaan.

WAT MOET ER GEDAAN WORDEN?
De werkgever moet een betrouwbare en nauwkeurige schatting 
maken van de dagelijkse blootstelling van zijn werknemers aan 
lawaai.  
Wanneer het geluidsniveau hoger is dan 85dB(A) moet hij 
ervoor zorgen dat de werknemers gehoorbescherming dragen 
(oordopjes of oorkappen) binnen 
de aangewezen en duidelijk gemarkeerde zones.
SNR UITGELEGD:-
SNR staat voor het theoretische dempingsniveau dat door uw 
apparatuur wordt geboden. Hoe hoger de SNR, hoe beter u 
beschermd bent. Bijvoorbeeld: als u wordt blootgesteld aan 
een geluidsniveau van 110db (gebruik van draagbaar 
elektrisch gereedschap) is een SNR-bescherming van 
minimaal 30db vereist.
110db - 30db = veilig werkniveau van 80db.
Het is absoluut noodzakelijk het dempingsniveau te 
controleren met de SNR-waarde die op de verpakking is 
aangegeven.
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GISS G-BLUE SOFT WEGWERP OORDOPJES

SNR 37dB
H 37-M 34-L 31

 Flexibel en hypoallergeen materiaal verbetert het gebruikscomfort
AX ARTIKEL GISS REFERENTIE VERPAKKING

22161663 844930 Doos van 200 paar

ASSORTIMENT WEGWERP OORDOPJES

GISS G-ORANGE SOFT WEGWERP OORDOPJES

SNR 
37dB

AX ARTIKEL GISS REFERENTIE VERPAKKING

A0174072 887762 Doos van 200 paar

A0174070 887763 Navulverpakking van 250 paar

Norm: EN352-2

Wegwerp oordopjes zonder koord van flexibel polyurethaanschuim. Bestemd om in de gehoorgang 
te worden ingebracht om de blootstelling aan schadelijk lawaai te verminderen. Ze zijn bijzonder 
geschikt in lawaaierige industriële omgevingen, maar ook tijdens de vrijetijdsbesteding. 
TOEPASSINGEN
Deze oordopjes kunnen worden gebruikt in alle sectoren waar gevaarlijke geluidsniveaus aanwezig 
zijn: Olie en gas, fabricage, werkplaatsen, bouw, energie, ...
STERKE PUNTEN
Zeer comfortabel/ Taps toelopend voor snel inbrengen. 

 DEMPING

GISS G-SOFT T-VORM WEGWERP OORDOPJES

SNR 37dB
H 37-M 34-L 32

AX ARTIKEL GISS REFERENTIE TYPE/ VERPAKKING

A0174074 887759 Zonder koord/ Doos van 200 paar

A0174073 887760 Met koord/ Doos van 100 paar

Norm: EN352-2

Oordopjes van zacht polyurethaanschuim voor eenmalig gebruik, bestemd om in de gehoorgang te 
worden ingebracht om de blootstelling aan schadelijk lawaai te verminderen. 
TOEPASSINGEN
Ideaal voor bescherming tegen hoge geluidsniveaus. Ze zijn bijzonder geschikt in alle lawaaiige 
omgevingen in een industriële omgeving alsook tijdens de vrijetijdsbesteding. Typische 
toepassingsvoorbeelden zijn te vinden in de volgende industrieën: Olie en gas, Fabricage, 
Werkplaatsen, Bouw, Energie... 
STERKE PUNTEN
Zacht wegwerppolyurethaan voor extra comfort/ Innovatieve "T-vorm" maakt verwijderen 
eenvoudig/ Gemakkelijk vorm te geven voor snel en gemakkelijk inbrengen

DEMPING

Frequentie

(Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 30,0 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4

sf (dB) 3,9 5,0 7,4 6,2 5,6 4,3 4,5 4,4

APVf 

(dB)

26,1 28,1 28,9 32,2 33,1 35,4 43,8 40,0

SNR 
37dB

Frequentie

(Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 37,9 36,3 41,1 39,9 37,9 46 47,5

sf (dB) 5,2 5,9 5,8 4,7 3,0 5,2 3,6

APVf 

(dB)

32,7 30,4 35,3 35,2 34,9 40.8 43,9

SNR 38dB
H 37-M 35-L 33

Conische vorm, past in de meeste gehoorgangen

SNR4000 
37dB

Frequentie

(Hz)

125 250 500 1000 2000 8000

Mf (dB) 33,5 34,1 37,5 38,3 47,4 45,1

sf (dB) 4,2 4,9 5,5 4,1 3,0 3,8 4,6

APVf 

(dB)

29,2 29,2 32,0 33,4 35,3 43,7 40,5

37,4

Ergonomische vorm voor eenvoudig inbrengen en verwijderen

Norm: EN352-2

Wegwerp oordopjes zonder koord van flexibel polyurethaan schuim. De taps toelopende vorm is 
ontworpen om zich aan te passen aan de meeste gehoorgangen. Dankzij de blauwe kleur kunt u de 
oordopjes gemakkelijk identificeren voor de hoogste veiligheid. Verkoopverpakking van 200 paar. 
(Individueel zakje per paar)
TOEPASSINGEN
Deze oordopjes kunnen worden gebruikt in alle sectoren waar gevaarlijke geluidsniveaus aanwezig zijn: 
Metaalindustrie, automobielindustrie, textiel, bouw, luchtvaart, houtindustrie, drukkerijen...
STERKE PUNTEN 
Zeer comfortabel. 

 DEMPING



GISS G-PURPLE SOFT WEGWERP OORDOPJES

SNR 37dB
H 37-M 34-L 31

AX ARTIKEL GISS REFERENTIE VERPAKKING

A0174075 887757 Doos van 200 paar

ASSORTIMENT WEGWERP OORDOPJES

Norm: EN352-2

Oordopjes voor eenmalig gebruik, bestemd om in de gehoorgang te worden ingebracht om de 
blootstelling aan schadelijk lawaai te verminderen. Zachte wegwerp oordopjes zonder koord, van 
flexibel polyurethaan schuim. De taps toelopende vorm is aangepast aan kleinere gehoorgangen 
(diameter 5-9 mm)
TOEPASSINGEN
Deze oordopjes zijn ideaal voor bescherming tegen hoge geluidsniveaus. Ze zijn bijzonder geschikt in 
alle lawaaierige omgevingen, zowel in een industriële omgeving als in de vrije tijd. Typische 
toepassingsvoorbeelden zijn te vinden in de volgende industrieën: Olie en gas, Industrie, Werkplaatsen, 
Bouw, Energie... STERKE PUNTEN
Zeer comfortabel/ Gemakkelijke vormgeving voor snel inbrengen. 

DEMPING

GISS G-SOFT DETEK WEGWERP OORDOPJES

AX ARTIKEL GISS REFERENTIE VERPAKKING

A0174071 887765 Doos van 100 paar 

Norm: EN352-2

Oordopjes met koord in flexibel polyurethaanschuim voor eenmalig gebruik. Metaaldetecteerbaar 
(blauw) inzetstuk voor gebruik in de voedingsindustrie. Uitstekende geluiddempende prestaties 
bijzonder geschikt in alle lawaaierige industriële omgevingen alsook tijdens de vrijetijdsbesteding.
TOEPASSINGEN
Typische toepassingsvoorbeelden zijn te vinden in de volgende industrieën: Voedingsmiddelen/ 
Olie en gas/ Productie/ Werkplaatsen/ Bouw/ Energie...
STERKE PUNTEN
Zeer comfortabel/ Gemakkelijk vorm te geven/ Metaal detecteerbaar (blauw) voor gebruik in de 
voedingsmiddelenindustrie  

DEMPING

GISS G-DISP OORDOPJESDISPENSER

AX ARTIKEL GISS REFERENTIE OMSCHRIJVING

A0174067 887771 dispenser voor 500 paar 

Een robuuste dispenseroplossing voor onze GISS-oordopjes (apart verkrijgbaar). Dit biedt 
controle over het gebruik, verbeterde hygiëne en vermindering van verpakkingsafval. 
Kleur: Helder en zwart. 
Afmetingen: 180 x 200 mm. Hoogte: 462 mm
TOEPASSINGEN
Kan zowel op een bank als aan de muur worden bevestigd (schroeven niet meegeleverd) 
STERKE PUNTEN
Gemakkelijk te monteren
De houder is transparant zodat het gemakkelijk te zien is wanneer het tijd is om bij te vullen 
De dispenser heeft een capaciteit van 500 paar pluggen wanneer hij wordt bijgevuld 
Aangepast aan het volledige assortiment GISS wegwerp oordopjes zonder koord.

SNR4000 
37dB

Frequentie

(Hz)

125 250 500 1000 2000 8000

Mf (dB) 37.9 36,3 41,1 39,9 37,9 46,0 47,5

sf (dB) 5,2 5,9 5,8 4,7 3,0 5,2 3,6

APVf 

(dB)

32,7 30,4 35,3 35,2 35,0 40.9 43,9

SNR 38dB
H 37-M 35-L 33

Detecteerbaar voor voedingsindustrie

Verbeterde hygiëne en vermindering van verpakkingsafval

Past in nauwe gehoorgangen

SNR4000 
37dB

Frequentie

(Hz)

125 250 500 1000 2000 8000

Mf (dB) 31,4 32,7 37,6 38,3 46,7 46,3

sf (dB) 4,8 4,7 4,5 4,7 3,3 4,1 4,7

APVf 

(dB)

26,6 28,0 33,1 33,4 35,0 42,6 41,6

38,2



GISS G-SOFT FIT HERBRUIKBARE OORDOPJES

AX ARTIKEL GISS REFERENTIE VERPAKKING

 A0174068 887769 Doos van 50 paar

ASSORTIMENT HERBRUIKBARE OORDOPJES

Norm: EN352-2

Voorgevormde herbruikbare oordopjes zijn bedoeld om in de gehoorgang te worden ingebracht om 
de blootstelling aan schadelijk lawaai te verminderen.  Zeer gemakkelijk in te brengen dankzij het 
voorgevormde oordopje en het koordje. Het koord kan worden losgemaakt voor extra veiligheid bij 
het werken rond machines en voor reiniging. Oordoppen - TPR 
(thermoplastisch rubber) zacht en duurzaam materiaal dat gemakkelijk te reinigen is. 
TOEPASSINGEN
Ideaal voor bescherming tegen matige tot hoge geluidsniveaus. Ze zijn bijzonder geschikt in alle 
lawaaierige industriële omgevingen, maar ook in de vrije tijd. Typische toepassingsvoorbeelden zijn 
te vinden in de volgende industrieën: Fabricage/ Werkplaatsen/ Bouw/ Bewaking/ Vuile 
omgevingen.
STERKE PUNTEN
Eén maat voor de meeste gehoorgangen

DEMPING

GISS G-SOFT PLUS HERBRUIKBARE OORDOPJES

AX ARTIKEL GISS REFERENTIE VERPAKKING

22161662 844932 Doos van 50 paar (individueel verpakt)

GISS G-SOFT PLUS DETEK HERBRUIKBARE OORDOPJES

AX ARTIKEL GISS REFERENTIE VERPAKKING

A0174069 887767 Doos van 50 paar 

SNR 29dB
H 29-M 27-L 24

Dankzij het kunststof staafje kunnen ze snel, schoon en optimaal 
worden ingebracht voor een betere bescherming.

Oordopjes met metalen inzetstuk en koord voor 
betere detectie ideaal voor de 
voedingsmiddelenindustrie

Gemakkelijk schoon te maken, zacht duurzaam materiaal

Frequentie
(Hz)

125 250 500 1000 2000 8000

Mf (dB) 33,3 30,3 34,1 37,1 45,5

sf (dB) 4,8 4,2 4,3 3,6 2,9 3,5 3,5

34,3

4000

38,7

SNR4000 
37dB(Hz)

63 125 250 500 1000 2000 8000

Mf (dB) 27,8 29,9 29,6 30,8 35,3 34,6 38,7 43,0

sf (dB) 6,8 8,2 7,7 6,8 6,7 7,1 8,8 5,9

APVf 

(dB)

21,0 21,7 22,0 24,0 28,5 27,5 29,9 37,1

Norm: EN352-2

Voorgevormde herbruikbare oordopjes met koord zijn bedoeld om in de gehoorgang te worden 
ingebracht om de blootstelling aan schadelijk lawaai te verminderen. Bij de vervaardiging van dit product 
zijn de volgende producten gebruikt: Oordopjes - TPR 
(thermoplastisch rubber) met metalen inzetstuk. Zeer gemakkelijk in te brengen dankzij het 
voorgevormde oordopje en het staafje.
TOEPASSINGEN
Ideaal voor bescherming tegen matige tot hoge geluidsniveaus. Ze zijn bijzonder geschikt in alle 
lawaaierige omgevingen, zowel in een industriële omgeving als in de vrije tijd. Typische 
toepassingsvoorbeelden zijn te vinden in de volgende industrieën: Voedingsmiddelen/ Zuivelfabrieken/ 
Laboratoria/ Conserven/ Catering/ Cleanroom productie/ Farmaceutisch
STERKE PUNTEN
Gemakkelijk schoon te maken/ Zacht en duurzaam materiaal/ Past in de meeste gehoorgangen

DEMPING

Frequentie
(Hz)

125 250 500 1000 2000 8000

Mf (dB) 33,3 30,3 34,1 37,1 45,5

sf (dB) 4,8 4,2 4,3 3,6 2,9 3,5 3,5

34,3

4000

38,7

SNR 33dB
H 33-M 31-L 29

SNR 33dB
H 33-M 31-L 29

Norm: EN352-2

Herbruikbare oordopjes met vinyl koord in halfrigide polymeer. Flexibele, uitlopende siliconen oordopjes, 
meerdere lamellen voor een drievoudige bescherming tegen lawaai. Het kunststof staafje zorgt voor een 
betere hygiëne: geen contact met de vingers.  Oordopjes passen comfortabel in een breed scala aan 
oorafmetingen. Zachte, flexibele flenzen passen zich aan de vorm van de gehoorgang aan voor een 
comfortabele geluiddemping. Oordopjes hoeven niet te worden opgerold voor het aanpassen, zodat de 
oordopjes schoon blijven, zelfs als de handen vuil zijn.  Dankzij het koordje kunnen de oordopjes tussen de 
gebruiksbeurten door handig om de nek worden opgeborgen Verkoopverpakking van 50 paar. 
(Individuele doos per paar)
TOEPASSINGEN
Voor dagelijks gebruik in lawaaiige, warme en vochtige omgevingen
STERKE PUNTEN
Wasbaar en herbruikbaar 

DEMPING

Frequentie



Rubix B.V.
Science Park Eindhoven 5047
5692 EB Son en Breugel
website: www.giss.com
e-mail: ppesafety@rubix-group.nl

GISS OORKAP G-HEAR GOLD EVOL

AX ARTIKEL GISS REFERENTIE GEWICHT

22850660 856137 278g

Norm: EN352-1

Oorkap met ABS schelpen. Gevulde oorstukken in synthetisch schuim. Dubbele kunststof beugel in 
hoogte verstelbaar, met ademende schuimversteviging voor beter comfort. Gewicht: 278 g 
TOEPASSINGEN
Bestemd voor zeer lawaaierige industriële omgevingen, zoals de landbouwsector, luchthavens of 
het gebruik van machines op de werkplek.
Kan ook worden gebruikt in werkplaatsen, plaatwerkerij, drukkerij.
STERKE PUNTEN
Zeer comfortabel, praktisch dankzij de opberghoes en de transporthaak aan de riem 

 DEMPINGSNR 29.9dB
H 31,7-M 27,5-L 19,9

Dubbele plastic beugel met schuimversteviging, metalen versteviging 
voor extra stevigheid

SNR4000 
37dB

Frequentie

(Hz)

63 125 250 500 1000 2000 8000

Mf (dB) 16,6 15,8 21,9 29,3 37,8 31,4 42,9 41,5

sf (dB) 2,8 2,4 4,1 2,8 4,1 3,1 3,7 3,6

APVf 

(dB)

13,8 13,4 17,8 26,5 33,7 28,3 39,2 37,9
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