
professionele 
gehoorbescherming
voor u en uw werknemers



Zorgen voor uw medewerkers  
is zorgen voor uw bedrijf
Een bedrijf kan de grootste 
ambities hebben en de beste 
apparatuur gebruiken: het is niets 
waard zonder de mensen die  
er elke dag werken. Mensen die 
‘s ochtends gemotiveerd beginnen 
aan hun werk en ’s avonds  
energiek weer naar huis gaan. 
Elke winstgevende onderneming 
heeft daarom hetzelfde beeld 
voor ogen: zorgen dat mede
werkers veilig en beschermd hun 
werk kunnen doen. Met goede 
gehoorbescherming zorgt u voor 
een veilige, verantwoorde en  
beschermde werkomgeving.  
En dat is positief voor iedereen. 

We leven in een wereld vol geluid.  

Bij een geluidsniveau boven de 80 dB 

kan er al gehoorbeschadiging optreden.  

In een fabriek ligt het gemiddeld  

geluidsniveau tussen de 85 en 90 dB,  

het dragen van gehoorbeschermers voor 

u en uw medewerkers is dus noodzakelijk.

Listen with care 

We werken in ons eigen laboratorium  

al sinds 1976 aan oorstukjes. En sinds 

2009 aan de beste gehoorbescherming. 

En nog altijd blijven we onze producten 

waar nodig verbeteren. Onze missie is niet 

voor niets; Listen with care. We willen 

mensen bewust maken van het belang 

van hun gehoor en wat ze eraan kunnen 

doen om het te beschermen. Zodat 

iedereen, op het werk en thuis, zo goed 

mogelijk kan zorgen voor zijn of haar 

gehoor. Met ons laboratorium zijn verschil

lende filters ontwikkeld met elk een andere 

demping. Altijd blijft de spraakverstaan

baarheid goed, zodat er geen gevaarlijke 

situaties ontstaan. 

We bieden verschillende gehoor

bescherming passend bij de vraag  

van u en uw medewerkers. 

Plug&Play

Onesizefitsall herbruikbare oordop die 

onmiddelijk te gebruiken is. Deze hebben 

we in 4 verschillende dempingsniveaus. 

Premium

Uniek door de ergonomische vorm van 

de oordop. Komt in vier verschillende 

maten zodat er altijd een is die goed 

past. Er zijn vier verschillende dempings

niveaus om uit te kiezen Mild, Medium, 

Strong en Extreme. Met deze filters  

wordt het gehoor beschermd, maar  

blijft de spraakverstaanbaarheid zeer 

goed. Elk filter past bij een ander 

geluidsniveau, dit is dus helemaal 

afhankelijk van uw bedrijf.

Custom 

Onze custom lijn bestaat uit individuele  

op maat gemaakte gehoorbeschermers. 

Ze hebben een lange levensduur en 

kunnen intensief gebruikt worden. 

Dat maakt ze bedrijfseconomisch een 

goede investering en ze zijn tegelijkertijd 

duurzaam. Schuimpjes lijken goedkoper, 

maar zijn op termijn duurder, omdat ze 

niet herbruikbaar zijn. 

Oorkappen lijken een goed alternatief, 

maar de spraak verstaanbaarheid gaat 

hiermee verloren. En daarmee tegelijker

tijd de veiligheid. 

Premium

Custom

Plug&Play

Passend bij uw bedrijf

Wist u dat…
… het omgevingsgeluid al  

80 dB of hoger zal zijn, als u  

uw stem moet verheffen om  

verstaanbaar te blijven?



Wist u dat…
… slechthorendheid door lawaai in de 

top 3 staat van meest voor komende 

beroepsziekten? Een niveau vanaf 80 dB 

kan het gehoor al beschadigen. 

We inventariseren de geluids
belasting en bepalen zo de  
gewenste bescherming voor uw 
medewerkers. We brengen de 
specifieke werksituatie in kaart  
en adviseren u op welke manier 
de geluidsbescherming bij u 
optimaal kan worden ingezet. 

Dit resulteert in 7 simpele stappen:

1.  Op basis van een persoonlijk gesprek ontvangt u een voorstel  

afgestemd op uw wensen

2. Oorinspectie en het nemen van oorafdrukken binnen uw organisatie 

3. Indicatieve geluidsmeting voor de bepaling van het juiste dempingsfilter

4. Vervaardiging van de gehoorbescherming in ons eigen laboratorium 

5.  Persoonlijke levering met duidelijke gebruiksinstructies voor onder andere  

het dragen en het onderhoud van de otoplastieken 

6. Jaarlijkse afdichtingscontrole van de otoplastieken 

7. Jaarlijkse evaluatie van de gebruikstoepassingen en gebruikswensen

Wist u dat…
… wettelijk is vastgelegd dat werkgevers gehoorbescherming beschikbaar moeten  

stellen aan hun werknemers bij dagelijkse blootstelling aan geluid boven de 80 dB? 

Passend bij uw bedrijf
Ons laboratorium maakt de otoplastieken 

specifiek voor uw medewerkers. 

Passend bij de vraag en de branche 

waarin ze werken. 

U kunt hierbij denken aan:

>  het aanbrengen van een detectiekogel

>     een productlijn die in diverse  

kleuren mogelijk is

>  een draagkoord met clipje

>    de keuze tussen hard en zacht  

materiaal

>    een aansluiting op een portofoon  

of telefoon 

Alle otoplastieken worden standaard  

geleverd in een luxe etui met een 

schoonmaakborsteltje. Zo gaan de  

gehoorbeschermers lang mee. 

Hoe werkt het?



Onderstaande tabel geeft u een indruk welk type filter in welke mate dempt.  

Voor toepassing in uw specifieke bedrijfssituatie brengen we natuurlijk alle aspecten  

in kaart om een goed advies te kunnen uitbrengen.

Filters Demping hard SNR H-waarde M-waarde L-waarde

mild Mild 0.0 0.0 0.0 0.0

medium Gemiddeld 20.7 23.0 17.5 13.5

 strong Sterk 23.9 26.3 20.6 17.1

extreme Zwaar 24.2 28.0 20.4 16.8

Gemeten waarden van de filters in op maat gemaakte gehoorbescherming.

Filters Demping zacht SNR H-waarde M-waarde L-waarde

mild Mild 15.5 16.6 12.7 9.4

medium Gemiddeld 20.9 23.6 17.4 13.1

 strong Sterk 22.4 24.5 18.9 15.5

extreme Zwaar 22.7 24.8 19.0 16.2
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Portfolio
NOIZEZZ verzorgt professionele

gehoorbescherming voor o.a.:

> Agrarische sector

> Beveiligingsindustrie

> Bosbouw

> Bouwindustrie

> Grafische industrie

> Grond, weg en waterbouw

> Luchtvaart

> Metaalindustrie

> Muziekindustrie

> Overheid (openbare werken)

> Petrochemie

> Raffinaderijen

> Scheepsbouw

> Voedingsindustrie

De filters

Waarom NOIZEZZ? Daarom!
>  Goede prijskwaliteitverhouding

>  Handwerk door professioneel laboratorium

>  Snelle levertijd van slechts 2 weken 

>  Volledig Nederlands product

>  Unieke filters, CE gecertificeerd 

>  Gehoorbescherming voldoet aan de  norm 3522  2002   

>   Filters zijn 100% akoestisch en visueel gecontroleerd  

vooruitlopend op de nieuwe Europese regelgeving

>   Garantie: 2 jaar op materiaal en 3 maanden op de pasvorm 

>   Met NOIZEZZ voldoet u aan de bepalingen van  

de ARBOwet

>  Passend filteradvies door middel van piekmeting

>  Gratis jaarlijkse controle van uw gehoorbescherming

>  Gratis toolbox voor uw medewerkers 

>  Keuze uit verschillende kleuren gehoorbescherming

>   Compleet assortiment gehoorbescherming,  

ook voor uw flexmedewerkers

>  U heeft een vast contactpersoon bij NOIZEZZ 


