
Persoonlijke Bescherming gezondheid
en veiligheid
in de voedingsindustrie



Uw behoeften aangaande persoonlijke bescherming
vereenvoudigen

Inzicht in uw bedrijf
De veiligheid van uw personeel waarborgen, is voor elke firma een topprioriteit, vooral in de voedselverwerkende 
industrie, waar diverse productiegebieden over hun eigen specifieke gezondheids- en veiligheidsvereisten 
beschikken. Bij Brammer hebben we hierin ervaring opgebouwd door samen te werken met de grootste 
bedrijven in volgende sectoren: bakkerijen, brouwerijen, suikergoed, zuivel en frisdrank. We begrijpen de stress 
die gepaard gaat met het beantwoorden aan de normen van gezondheid en veiligheid waarbij de kosten moeten 
worden verlaagd en de productie-efficiëntie verbeterd.

Brammer’s toegevoegde waarde
Onze ervaring als toonaangevende MRO-distributor in Europa toont aan dat wij de behoefte volledig begrijpen 
om productielijnen dag en nacht, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar te onderhouden en daarom zorgen 
wij ervoor dat uw productie- en onderhoudsteams dag in, dag uit operationeel zijn. Samenwerken met Brammer 
en onze toonaangevende leveranciers in de gezondheids- en veiligheidsindustrie reikt veel verder dan enkel het 
juiste product op het juiste moment te leveren, het betekent ook dat we:

> Gebruik maken van onze internationale inkoopkracht en -ervaring om uw aankoopkosten te reduceren
>  Steunen op onze uitgebreide ervaring om gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen te adviseren en te 

beantwoorden aan de normen van de industrie
>  Uw personeel opleiden inzake de gezondheids- & veiligheidswetgeving met daarbij toegang tot technisch 

advies en innovatieve producten
> Handschoenplan op te stellen om de veiligheid, productie en standaardisering te optimaliseren
> Risico inventarisaties uit te voeren inzake geluidsniveau en gepersonaliseerde oplossingen bieden
> Voorraadbeheersing bieden om onder- of overstock te voorkomen
> Uw aankopen te standaardiseren en uw leveranciers rationaliseren
>  Snelle levertijden te bieden - tot aan de productielijn - om vertragingen in de productie tot een minimum 

te beperken

En dit alles uiteraard, zoals u dat doet: 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door.

Brammer werkt voor u
Onze kennis in de voedingsindustrie, gecombineerd met onze uitgebreide expertise, internationale kracht en 
lokale aanwezigheid, maken van ons uw ideale partner inzake persoonlijke protectiemiddelen.
Voor meer informatie, bezoek www.brammer.biz.

Kennis van de nieuwe wetgeving en updates van richtlijnen is cruciaal om het be-
schermingsniveau te bepalen dat u uw werknemers dient te bieden. Brammer beschikt 
over experts die aangewezen zijn om uw zakelijke behoeften te begrijpen en ervoor 
te zorgen dat u voldoet aan alle regels en wetgevingen, wat het voor u eenvoudiger, 
efficiënter en kostenbesparend maakt om de juiste veiligheidsuitrusting te kiezen.

Wij bieden bescherming van top tot teen voor al uw gezondheids- en 
veiligheidsbehoeften:



Uw medewerkers beschermen van top tot teen:

Gehoorbescherming:
•   Protectiegamma van gehoor-

kleppen tot oordoppen
•   Protectie tegen lawaai van meer 

dan 85db
•   Voedselnorm vochtprotectie.
•    Detecteerbare & wegwerp-  

producten verkrijgbaar ter 
voorkoming van verontreiniging

Gelaats- & ademhalings-
bescherming:
•    Filtertechnologie tegen stof, 

chemische en vloeibare partikels
•    Beperken verontreiniging in de 

productie tot een minimum
•    Instelbaar voor een comfortabele 

passing
•    Conform EN 149:2001
•    Detecteerbare & wegwerp-

producten verkrijgbaar ter 
voorkoming van verontreiniging

Werkkleding:
•    Vlamvertragende/ antistatische
•    Protectie tegen chemicaliën en 

extreme temperaturen
•    Verontreining voorkomen met 

ondermeer overmouwen, 
overkappen en overschoenen.

•    Een ruim gamma aan T-shirts, 
overalls, jacks en broeken.

Voetbescherming:
•    Water- en vlekkenbestendig
•    Resistent tegen snijden en door boren 

van scherpe objecten
•    Thermische isolatie tegen hitte en koude
•    Hittebestendige zool 
•    Bescherming tegen chemicaliën en 

impact
•    Gecertificeerde antislip zolen

Oogbescherming:
•      UV-, infrarood- & blacklight-

absorptie
•      Bescherming tegen 

mechanische, technische, 
chemische en schokrisico’s

•      Diverse uitvoeringen voor 
comfort en stijl

•      Antikrassen
•      Anticondens
•      Antistatisch

Hoofdbescherming: 
•    Impact- & schokbestendig 

EN812
•   Minimale haarverontreiniging
•   Vlekkenbestendig
•   Vochtbestendig
•   Temperatuurcontrole

Hand- & armbescherming: 
•    Diverse materialen voor goede 

passing, flexibiliteit en beperkt 
vervuilingsrisico

•    Bescherming tegen chemische 
en mechanische risico’s 
(schuren/snijden/scheuren/
doorprikken)

•    Bescherming tegen extreme 
temperaturen (hitte & koude)

Gezondheid & veiligheid:
•    Eerste hulp koffers en kasten
•    Vullingen
•    Schoonmaak- en hygiëne 

producten ter voorkoming van 
vervuilingen.

•    Conform de HACCP-regelgeving



Wij begrijpen uw persoonlijke beschermingsvereisten
van uw personeel van top tot teen

  Hoeveel personen gebruiken PBM’s op uw vestiging?
  Hoeveel geeft u jaarlijks uit aan PBM’s?
  Welk merken van PBM’s gebruikt u momenteel?

Welk type bescherming hebben uw werknemers nodig van top tot teen?

   Aangaande wegwerpwerkkleding, gebruikt u jassen, baard bescherming, hoofd bescherming, 
schoen bescherming?

  Hoeveel leveranciers bevoorraden bovenstaande items?
     Tot slot, zijn al uw verbruiksgoederen detecteerbaar? Bv. potloden, mesjes enz. 
Uw snellopende persoonlijke bescherming middelen beheersen - aanzetten en besparen

Hoofdbescherming: Oogbescherming: Gelaats- & ademhalingsmaskers:

• Helmen of disposable caps?
•  Moet een helm beschikken over 

gehoor- en gelaatsprotectie?

•  Bril met frame of 
ruimzichtbril

•  Verkiest men stofmaskers met ventiel 
FFP2 & FFP3

•  Welk type hygiënisch textiel wordt 
verkozen?

•  Heeft men vouw of voorgevormde, half 
of volgelaatsmaskers nodig met 
of zonder filters?

•  Zijn er zones aanwezig met een ver-
hoogd chemisch risico waarin de aan-
wezigheid van ademhalings producten 
vereist zijn?

Gehoorbescherming: Werkkleding en Hi Viz 
(goede zichtbaarheid)

Hand- & arm bescherming:

•  Gebruikt u normaal gezien 
metalen detecteerbare/blauwe 
oordopjes?

•  Verkiezen bepaalde werknemers 
oorkappen?

•  Hitte- en/of snij bestendig
•  Draagt u volledige 

bescherming inclusief 
jassen, baard bescherming, 
hoofd bescherming, schoen 
bescherming?

•  Protectiemouwen voor de 
armen, hitte- en/of snijbes-
tendig.

Er zijn mogelijk diverse soorten hand-
schoenen aanwezig in uw productie- 
eenheid, naast latexvrij en blauwe kleur 
voor een goede detectie.
• Standaard nylon/nitril
•  Nitrilhandschoenen voor de voedings-

industrie
•  Polyamide/nitril of polyurethaan met 

snijbeschermende eigenschappen
•  Neopreen voor chemische en  bacteriële 

bescherming
•  Thermische bescherming - tegen ex-

treme warmte en koude
•  Wegwerphandschoenen, poedervrij, 

blauwe nitrilhandschoenen, 
verpakking per 100

Voet bescherming: Gezondheid & veiligheid:

•  Zijn er gebieden waar witte 
schoenen, rubberlaarzen of zwarte 
lederen schoenen & laarzen vereist 
zijn?

•  Vereist u protectie in vochtige 
ruimtes?

•  Conform de Europese norm 2011 
omtrent veiligheids schoenen, 
dienen schoenen SRA-SRB-SRC 
slipresistent zijn

•  Beantwoorden de 
navullingen en reinigings-
middelen aan de HACCP- 
wetgeving?

•  Welke normen zijn vereist 
voor schoonmaken & 
hygiëne in elk deel van uw 
productie ter voorkoming 
van verontreiniging?



Uw snellopende persoonlijke bescherming middelen 
 beheersen - aanzetten en besparen

Brammer InvendTM + Brammer Online

Product verbruik verminderen:
Betere controle & toezicht over de toegang tot 
persoonlijke protectiemiddelen voor de eindgebruiker 
verlaagt het verbruik met 25 tot 40%.

Lagere voorraadkosten:
U betaalt alleen voor de items die gebruikt worden en 
hoeft zich geen zorgen te maken om de inventaris.

Betere productiviteit:
Producten zijn ter plekke beschikbaar wanneer u ze 
nodig heeft - hierdoor gaat er geen tijd verloren voor 
een winkelbezoek van het personeel. Automatisch 
aanvullen voorkomt een lege voorraad en het 
personeel hoeft de voorraad niet meer aan te vullen.

>  Traceerbaarheid
>  Levering binnen 24 uur

>  Consignatievoorraad
>  Minder bestellingen

>  Rapportgeneratie
>   Zichtbaarheid van de 

voorraad in real-time

>  Integratie
>  Tijdbesparend

Met meer dan 1.700 pagina’s en 34.000 SKU’s uit 84 van ‘s werelds toonaan-
gevende merken, bevat onze catalogus gereedschappen en algemeen onderhoud 
alles wat u dagelijks nodig heeft. U hoeft zelfs niet telefonisch te bestellen, u kunt 
voortaan 24/7/365 online shoppen door middel van uw account of via voorraadbeheer 
zoals Invend™ en nog steeds profiteren van de ondersteuning & kennis van uw lokale 
vestiging & leveringsteam.

Brammer Online
De slimme manier om te beantwoorden aan de persoonlijke 
beschermingsbehoeften van uw personeel.

•  Toegang tot meer dan 400.000 persoonlijke 
beschermingsproducten

•  Producten van marktleiders
•  Volledige technische specificaties
•  Mogelijkheid tot volledige integratie in het 

ERP systeem

Brammer InvendTM

Industriële goederen uitgifte automaten voor verbruiksartikelen waaronder persoonlijke beschermingsuitrusting 
volledig beheerd door Brammer.



www.brammer.biz

Neem contact op met de Brammer vestiging bij u in de buurt

Telefoon Fax E-mail

Brammer Nederland BV +31 (0)23 - 5 164 164 +31 (0)23 - 5 323 041 haarlem@brammer.biz

Brammer Alphen aan den Rijn BV +31 (0)172 - 422 234 +31 (0)172 - 430 719 alphen@brammer.biz

Brammer Amsterdam BV +31 (0)20 - 6 828 215 +31 (0)20 - 6 840 643 amsterdam@brammer.biz

Brammer Breda BV +31 (0)76 - 5 208 040 +31 (0)76 - 5 217 375 breda@brammer.biz

Brammer Drechtsteden BV +31 (0)184 - 414 933 +31 (0)184 - 421 030 drecht@brammer.biz

Brammer Eindhoven BV +31 (0)40 - 2 436 258 +31 (0)40 - 2 431 397 eindhoven@brammer.biz

Brammer Friesland BV +31 (0)513 - 411 633 +31 (0)513 - 572 752 friesland@brammer.biz

Brammer Gelderland BV +31 (0)313 - 496 676 +31 (0)313 - 412 790 gelderland@brammer.biz

Brammer Groningen BV +31 (0)50 - 5 445 070 +31 (0)50 - 5 497 547 groningen@brammer.biz

Brammer IJsselland BV +31 (0)38 - 4 774 073 +31 (0)38 - 4 771 842 groningen@brammer.biz

Brammer Maastricht BV +31 (0)43 - 3 560 707 +31 (0)43 - 3 613 030 maastricht@brammer.biz

Brammer Rijnmond BV +31 (0)181 - 697 171 +31 (0)181 - 613 388 rijnmond@brammer.biz

Brammer Roermond BV +31 (0)475 - 820 000 +31 (0)475 - 820 002 roermond@brammer.biz

Brammer Tilburg BV +31 (0)13 - 4 637 120 +31 (0)13 - 4 638 109 tilburg@brammer.biz

Brammer Twente BV +31 (0)74 - 2 568 475 +31 (0)74 - 2 568 435 twente@brammer.biz

Brammer Utrecht BV +31 (0)30 - 2 414 284 +31 (0)30 - 2 414 730 utrecht@brammer.biz

Brammer Veenendaal BV +31 (0)318 - 581 469 +31 (0)318 - 581 460 veenendaal@brammer.biz

Brammer Zeeland BV +31 (0)115 - 675 000 +31 (0)115 - 675 001 zeeland@brammer.biz
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