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Wel de beats,
 niet de piep



Inhoud

02 03

NOIZEZZ maakt gehoorbeschermers die het geluid dempen.  

We hebben 3 productlijnen gehoorbeschermers, zo kun je zelf 

kiezen wat het beste bij jou past. 

Premium

De premium en premium music dopjes 

hebben 4 verschillende filters (Mild,  

Medium, Strong en Extreme). Zo kun  

je zelf bepalen welke demping je wilt. 

Ze volgen de kromming van je 

gehoor  gang wat zorgt dat ze nog beter 

zitten. Ook kun je kiezen voor onze 

speciale zwem-, slaap- of vliegdopjes. 

Plug&Play

De Plug&Play-dopjes zijn ook 

verkrijgbaar in 4 filters in een  

one-size-fits-all. De Plug&Play-dopjes 

zijn one-size-fits-all en ook verkrijg-

baar met keuze uit 4 filters.

Custom

Ook kun je gehoorbeschermers  

op maat laten maken zodat ze  

perfect in jouw oren passen. 

Heb jij last van een pieptoon na het bezoeken van een festival of 
concert? Werk je in de bouw of op een werkplaats met veel harde 
geluiden? Heb je last van luidruchtige buren of van een partner  
die snurkt? 
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We leven in een wereld waar we constant geconfronteerd worden met 

geluid. De sterkte van dit geluid wordt uitgedrukt in dB. Als het geluid  

hoger is dan 80 dB kan er al gehoor beschadiging optreden. Een concert  

is al snel tussen de 90 dB en 130 dB. Het is dus noodzakelijk om je oren  

goed te beschermen.  

Bij NOIZEZZ vinden we het belangrijk dat je gehoor goed  

beschermd is, maar dat je gesprekken nog wel gewoon kunt 

volgen. Dat is prettig als je in een club staat of als je op het 

werk iets tegen een collega wilt zeggen. 

Daarom hebben we met ons eigen laboratorium de beste filters  

ontwikkeld voor verschillende situaties. Hiermee zorg je  

ervoor dat je hoort wat je wilt horen zonder dat je gehoor 

beschadigd raakt. Zo kun je als muzikant, DJ, motorrijder, 

doe-het-zelver, concertganger of werknemer in de  

industrie precies kiezen voor de juiste bescherming. 

Kun je me horen?

	4 maten

		4 filters (onderling  

verwisselbaar)

	steken niet uit

	perfecte pasvorm

	herbruikbaar

		uitwisselbare filters

	hard en zacht

	duurzaam

  comfortabel door  
perfecte pasvorm

 eigen laboratorium

	one-size-fits-all

	4 filters

	herbruikbaar
Voorbeelden van situaties Aantal dB Tijd dat je er veilig in kunt staan

Stofzuiger of druk restaurant 80 dB 8 uur 

100 km/uur op de motor of muziek  

op je koptelefoon 95 dB 1 uur

Discotheek of kettingzaag 105 dB 5 minuten

Popconcert of klas schreeuwende kinderen 115 dB 30 seconden

Sirene van een ambulance 120 dB Direct kans op gehoorschade
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Premium 

mild
Premium 

medium

Het Mild filter is perfect voor piloten, stewards en stewardessen 

omdat ze het geluid van de vliegtuigmotoren dempen. Heb je 

last van herrie bij de buren of word je moe van voorbijrazend 

verkeer? Onze premium dopjes met Mild filter zijn bruikbaar in 

alle situaties waarin geluid niet schadelijk, maar wel hinderlijk is.  

Het Medium filter is perfect als je uitgaat. Je hoort nog wel de 

gesprekken, maar hebt niet de vervelende piep als je thuiskomt. 

Ook als je in een zwembad of een gymzaal werkt zijn ze perfect. 

De omgevingsgeluiden van gillende kinderen of de echo van een 

grote ruimte geeft onrust, die je weghaalt met de Medium dopjes. 



0706

Premium 

strong
Premium 

extreme

Het Strong filter gebruik je als je gaat motorrijden of als je thuis 

gaat boren, zagen of slopen. Zelfs bij de kleine klussen in en rond 

het huis is het belangrijk je oren goed te beschermen. Bovendien 

past het oordopje perfect onder je helm, omdat deze niet uitsteekt. 

Het Strong filter is ook perfect voor mensen die gevoelig zijn voor 

geluidsprikkels van buitenaf of die zich slecht kunnen concentreren  

op school.

Het Extreme filter zorgt voor een goede bescherming als 

je werkt in de zware industrie, de bouw of dichtbij het 

vuurwerk staat. Het houdt de echt harde geluiden tegen.
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mild medium strong extreme

Premium 

music
Premium 

fly
Premium 

sleep
Premium  

aqua

Wel de beat, niet de beschadiging
Binnen onze Premium lijn kun je ook nog kiezen voor speciale muziekfilters. Deze 

filters zijn speciaal gemaakt voor de ultieme muziek beleving en muziekbeoefening.  

De filters geven een vlakke demping, wat betekent dat alle frequenties gedempt 

worden. Het lijkt dus net alsof de volumeknop wat zachter wordt gezet. Zo kun je  

de muziek nog steeds ervaren, zonder je oren te beschadigen. Deze beschermers zijn 

er in Mild, Medium, Strong en Extreme. Natuurlijk kun je met de gehoorbeschermers 

in je oren nog steeds goed gesprekken voeren. 

NOIZEZZ heeft ook speciale oordopjes ontwikkeld zonder filter. Vlieg je veel? Kies dan voor de vliegdopjes die ervoor zorgen dat je relaxed 

en ongestoord kunt reizen. Als je partner hard snurkt of de buren tot ‘s avonds laat nog herrie maken, slaap je een stuk rustiger met de 

speciale slaapdopjes. En wil je geen water in je oor tijdens het zwemmen of watersporten? Kies dan voor onze speciale zwemdopjes die je 

niet voelt en geen water doorlaten.

Speciaal voor jagers of liefhebbers van schietsport hebben we de premium shotkiller. Deze gehoorbescherming heeft een speciaal impuls 

filter dat beschermt tijdens het schieten of bij harde knallen. Zie NOIZEZZ.com voor meer informatie.
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NOIZEZZ 

plug&play

10

Met Plug&Play kies je voor gehoorbeschermers die je meteen 

kunt dragen. Ze passen in ieder* oor en zijn voorzien van een 

filter. Je kunt kiezen uit vier verschillende filters (Mild, Medium,  

Strong, Extreme), zodat je de demping krijgt die jij nodig hebt.  

Bovendien zijn de oordopjes opnieuw te gebruiken. 

Makkelijk als je vaker naar een concert of een festival gaat. 
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NOIZEZZ 

 custom
Ga je vaak gehoorbeschermers dragen? Kies dan 
voor op maat gemaakte exemplaren. Deze gaan 
langer mee en worden aangemeten op jouw oren. 
Door de perfecte pasvorm, gemaakt naar de 
oorafdruk, zitten ze letterlijk als gegoten. Ze zijn er 
in hard en zacht materiaal, afhankelijk van jouw 
voorkeur. 

Natuurlijk vind je ook in deze maatproducten onze speciale filters. Om 

ze aan te laten meten ga je naar een NOIZEZZ dealer of neem je 

contact op met NOIZEZZ. We maken ook maatproducten om mee te 

vliegen, zwemmen of slapen. Er zijn speciale maatproducten voor 

security medewerkers (de ‘oortjes’), voor muzikanten of coureurs. 

Daarnaast zijn er maatproducten met een speciaal schietfilter, kan er in 

de oordopjes navigatie worden verwerkt of worden ze gebruikt voor 

in-ear-monitoring. Voor een volledig overzicht van onze custom lijn, zie 

NOIZEZZ.com.
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Accessoires

De service van NOIZEZZ
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Bij alle NOIZEZZ gehoorbeschermers zijn allerlei 

accessoires te krijgen. Zo is er speciale cleaning spray, 

cleaning tabs, een cleaning set en een speciaal koordje 

waardoor je de dopjes niet kwijtraakt als je ze even  

uit doet.

Je koopt NOIZEZZ gehoorbeschermers bij meer dan 500 verkooppunten 

(o.a. opticiens/audiciens, motor- en muziekzaken) in Nederland en  

online via o.a. NOIZEZZ.com. Op maat gemaakte gehoorbescherming 

koop je via opticiens/audiciens of je neemt contact op met NOIZEZZ.  

Op alle NOIZEZZ op maat gemaakte producten heb je garantie. 

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op onze website.

> Compleet assortiment gehoorbescherming

> Unieke filters, CE gecertificeerd

> ISO 9001 : 2015 gecertificeerd

>  Diverse soorten filters en productlijnen voor iedere situatie

> Eigen laboratorium voor maatproducten

> Herbruikbare gehoorbescherming

> Comfortabele pasvorm

> Goede prijs-kwaliteitverhouding

> Volledig Nederlands product

> Snelle levertijd

>  Verkrijgbaar bij meer dan 500 verkooppunten en via NOIZEZZ.com
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WAAROM NOIZEZZ? 

DAAROM!



NOIZEZZ B.V. A. Hofmanweg 48 2031 BL Haarlem
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