
 
BHV materiaal 

U zoekt nu in de door ons meest verkochte BHV materialen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel 

niet om contact met ons op te nemen.  

 

Reflectie vest met of zonder opdruk 

Polyester vest leverbaar in de dubbelmaten M/L en XL/XXL en kleuren fluor geel en fluor oranje. Het 

vest is voorzien van reflectiestrepen volgens Rijkswaterstaat (RWS) en EN471 norm. Het vest kan op 

de borst en op de rug worden bedrukt. 

De opdruk kan een standaardtekst of een eigen tekst zijn. Voor een eigen tekst rekenen wij geen 

meerprijs. Voor (ingewikkelde) logo's kan een toeslag gelden. Als u wilt weten of dit voor uw logo het 

geval is, kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen. De standaard drukkleur is zwart. 

Andere kleuren zijn mogelijk, ook hiervoor neemt u het beste telefonisch contact met ons op. 

     

 

BHV presentiebord 

Met dit aan- en afwezigheidsbord kunt u in één oogopslag zien welke bedrijfshulpverleners in huis 

zijn. De naamplaatjes zijn te beplakken met stickers uit iedere lettertang of te graveren. 

Het bord wordt afgewerkt met een luxe geanodiseerd aluminium softline profiel met grijze 

hoekstukken. Leverbaar in 10 en 20 posities, inclusief 10 of 20 blanco naamplaatjes. 

                                                            



 
Bord verzamelplaats op paal 

Aluminium verkeersbord met afbeelding "VERZAMELPLAATS" geeft duidelijk aan waar uw 

werknemers en/of bezoekers zich in geval van evacuatie moeten verzamelen. Het bord is leverbaar in 

twee maten 40x40cm en 60x60cm. Beide formaten worden geleverd met een thermisch verzinkte 

flespaal (76/48 x 360 cm). Inclusief beugels om het bord op de paal te bevestigen. 

 

                 

 

Blusdekens 

Blusdeken voor het doven van verschillende soorten brand. Zeer geschikt voor vloeistofbranden en 

voor het inwikkelen van een persoon wiens kleding vlam heeft gevat. De blusdeken wordt geleverd in 

een kunststof wandhouder. Deze blusdeken voldoet aan EN:1869 norm en is dus ook geschikt voor 

keukenbranden.   

 
 
Leverbaar in de maten: 

100cm x 100cm 

120cm x 120cm  

120cm x 180cm 

180cm x 180cm 

 

 

 

  



 
Cederroth oogdouche 500ml 

De eerste seconden die volgen na een ongeval met het oog is het van belang om rijkelijk te spoelen. 

De oogdouche van Cederroth geeft dan ook een rijkelijke stroom vloeistof. Het ergonomische oogbad 

op de flacon stuurt de vloeistof in de richting van het oog om onnodige verspilling van de vloeistof te 

voorkomen. 

Oogdouche met stofkap 

De geïntegreerde stofkap houdt het oogbad altijd schoon en fris. De stofkap doet tegelijkertijd dienst 

als openingsmechanisme. 

Vergrendelbaar in de los verkrijgbare wandhouder. 

Dankzij de wandhouder krijgt de flacon een vaste plek en weet iedereen waar deze te vinden is. De 

flacon gaat automatisch open zodra deze uit de wandhouder wordt gedraaid en dient daarom 

meteen te worden gebruikt. Ideaal voor in de werkplaats of bedrijfsbus. 

Naast het verdunnen en wegspoelen van de gevaarlijke substantie heeft de gebufferde substantie in 

de oogdouche van Cederroth ook een neutraliserende werking op spatten van basen en zuren. Het 

effect is over het algemeen sterker bij basen dan bij zuren. Een niet gebufferde vloeistof verdunt en 

spoelt het zuur of de base alleen maar weg, waardoor er een grotere hoeveelheid vloeistof nodig is 

en er langer gespoeld moet worden. 

Cederroth oogdoucheflacon met 500 ml. steriele, gebufferde oplossing van keukenzout (NaCl) voor 

éénmalig gebruik. 

 

 

                              

 

 

https://www.bhvtotaal.nl/wandhouder-cederroth-oogdouche-500ml


 
Ambu Rescue Mask in Softcase 

Het Ambu Res-Cue Mask beademingsmasker is ontworpen om bescherming te bieden aan patiënt en 

hulpverlener van alle leeftijden. Het masker voorkomt direct contact met de patiënts' mond, neus en 

gezicht en neemt twijfel weg bij het beginnen van reanimatie. Doordat het masker doorzichtig is, kan 

de hulpverlener ten alle tijde de kleur van de lippen van de patiënt zien. 

Gemaakt van duurzaam plastic voor een lang leven. Door het wegwerp-filter hoeft u na gebruik van 

het masker alleen een nieuw filter aan te schaffen. Let op: wij raden aan een extra filter aan te 

schaffen en in de plastic box te bewaren. Zo is uw masker na gebruik (als u het gebruikte filter 

weggooit) meteen klaar om opnieuw gebruikt te worden. 

Het masker wordt geleverd in een rode soft case. 

    

 

Safe Kiss met mondstuk in sleutelhangertasje 

Beademingsdoekje met mondstuk voor het beademen van een reanimatie slachtoffer, inclusief          

1 paar disposable handschoenen. 

Navulling is los leverbaar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pictogrambordjes/stickers 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

      

 

 
Wijs uw medewerkers en/of bezoekers op 

de aanwezigheid van uw AED. Bordje van 

stevig kunststof (PP). Verkrijgbaar als 

sticker, bordje (PP) en spiegelbeeld-sticker 

voor bevestiging op de binnenkant van 

ramen en deuren. Afmetingen: 30 x 10cm. 

Wijs uw medewerkers en/of bezoekers op 

de aanwezigheid van uw AED met deze 

sticker. Verkrijgbaar in 10 x 10cm; 15 x 15cm 

Ook verkrijgbaar in: 

Bordje van stevig kunststof (PP). Verkrijgbaar 

formaten 15 x 15cm ; 20 x 20cm. 

Wijs uw medewerkers en/of bezoekers op 

de aanwezigheid van uw AED met dit haaks 

op de muur geplaatste bord. Verkrijgbaar in 

twee formaten, 15cm x 15cm ; 20cm x 20cm 

Wijs uw medewerkers en/of bezoekers op 

de aanwezigheid van uw AED met dit 

panorama bord. Verkrijgbaar in twee 

formaten, 15cm x 30cm en 20cm x 40cm. 

Sticker voor aanduiding van de EHBO 

materialen en/of verbandkoffer. Gemaakt 

van weerbestendig vinyl. Verkrijgbaar in:      

10 x 10cm ; 15 x 15cm. 

Ook verkrijgbaar in: 

Kunststof pictogrammenbordje met opdruk 

van internationale EHBO symbool. Gemaakt 

van 1,5 mm polypropyleen (PP). 

Verkrijgbaar in: 10 x 10cm ; 15 x 15cm. 



 

      

 

 

 

        

 

 

 

      

 

 Wijs uw medewerkers op de aanwezigheid 

van de BHV materialen middels deze sticker. 

Verkrijgbaar in: 15 x15cm ; 20 x 20cm. 

Ook verkrijgbaar in: 

Kunststof pictogrammenbordje van 

polypropyleen.  Verkrijgbaar in: 15 x 15cm ; 

20 x 20cm. 

 

 

Maak in één oogopslag duidelijk wat er zich 

achter de deur of het deksel bevindt. BHV-

materialen worden snel gevonden met een 

pictogram. Verkrijgbaar als sticker (vinyl) of 

bordje 1,5 mm Polypropyleen (PP).                   

Afmetingen: 15 x 20cm. 

Wijs uw medewerkers op aanwezigheid van 

de oogspoelfles met deze sticker (vinyl) of 

bordje 1,5 mm Polypropyleen (PP). 

Verkrijgbaar in: 10 x 10cm ; 15 x 15cm. 

 


