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Wij kijken uit naar de A+A 2019 in Düsseldorf die al over zes 
weken plaatsvindt! Uiteraard zijn wij van de partij en nodigen wij 
u graag uit onze stand B61 in hal 9 te bezoeken.  
 
De stand van Lyngsøe 
Rainwear is gesitueerd naast 
onze stand (stand B69), dus u 
kunt een bezoek eenvoudig 
combineren. 
 
 
 

Als specialist in vlamvertragende werkkleding blijven wij 
vernieuwen en zo presenteren wij komende A+A onze 
noviteiten. 
 
 

 

 
Naast onze uitgebreide vlamvertragende collectie presenteren wij op de A+A onze nieuwe 
range Hi-Vis kleding mét stretch! De stretch zones, in combinatie met katoenrijk doek, geven 
een zacht gevoel op de huid en zorgen voor een extreem hoog draagcomfort. 
De kleding kent een zeer hoge slijt- en scheurvastheid en is verkrijgbaar in heren- en dames 
maten. Kijk hier alvast voor een sneak preview van deze nieuwe range. 
 
 
 

 

 
Met de introductie van model 
ARC-LR11715 heeft Lyngsoe 
een jas in het assortiment, die 
breed toepasbaar is.  
 
De jas heeft een aantrekkelijke prijs, gezien het brede normeringen palet 
waaraan de jas voldoet.  
Inmiddels ruim uit voorraad leverbaar! 
 

https://issuu.com/monelw/docs/visionhv_190925_nl/2
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Een half jaar geleden hebben wij voor het eerst onze ARC Flash 
helmen in Tranemo News getoond. Inmiddels vinden de helmen gretig 
aftrek, specifiek de helm met een calorische waarde van 24 cal/cm2 
blijkt in een vraag te voorzien. 
 
De H058S-2 ARC-E25 is voorzien van een in twee hoogten 
verstelbaar binnenwerk, met draaiknopinstelling voor de diameter.  
De helm biedt een superieur draagcomfort met een uitstekende 
hoofdbescherming. 
 
 

Onderstaand nogmaals de specificaties voor u op een rij: 
 Materiaal helm: ABS 
 Materiaal gelaatsscherm: Polycarbonaat 1,9mm 
 Kleur gelaatsscherm: transparant 
 Kleur helm: wit (andere kleuren op aanvraag) 
 Gewicht: 710g 
 Levensduur: 4 jaar 
 Verstellingsmaat: 53 – 63 cm, 20⅞ - 24⅝ inch 

 
 
Mail ons gerust voor meer informatie: sales@tranemo.nl. 
 
 

 

 
Er zijn nieuwe data bekend voor onze trainingen op het gebied van vlamvertragende normeringen! 
 
Woensdag 27 november 2019: Training ‘vlamvertragende kleding & normeringen’  
Donderdag 28 november 2019:  Training ‘ARC vlamboognormering’ 
 
Locatie: Showroom Tranemo Benelux, Ecu 41 te Emmeloord 
Tijdstip: 10:00 – 14:00 uur 
 
Geïnteresseerd? Meld u aan via sales@tranemo.nl of bekijk de 
inhoud van de trainingen via deze link: https://lnkd.in/ejZtTty. 
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we uw inschrijving 
definitief bevestigen. 
 
 
 

https://lnkd.in/ejZtTty

