H AN DI G VO O R I E D E RE E N
A. HOOFDTELEFOON PELTOR 3 TOT 12 JAAR
Teveel afleiding en lawaai? Help de concentratie,
bescherm het gehoor met de 3M Peltor Kid
gehoorkap. Peltor KID gehoorbeschermers voor
kinderen dempen hoge geluidsniveaus effectief tot
een onschadelijk niveau zonder de drager van de
omgeving af te sluiten.
Kenmerken: Comfortabele oorkappen en met
schuimplastic gevulde afdichtingsringen zorgen
voor een zachte druk. Gewicht: slechts 140g.
Verkrijgbaar in twee leuke felle kleuren:
roze en groen. CE-gekeurd.
GR (Groen), RZ (Roze)

PX7560+kleurcode 

Per stuk (€ 19,55)

A

€ 23,65

C
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10+ j.
3+ j.

B. HOOFDTELEFOON PELTOR VANAF 12 JAAR
De Peltor Optime I is een veelzijdige laaggewicht gehoorbeschermer
met hoog draagcomfort. Ondanks het compacte profiel zijn de
kappen ruim aan de binnenkant.
Kenmerken: Gewicht: 180g. Dempingswaarde: 27 dB(A).
De Optime I leent zich uitstekend voor zowel langdurige
als kortstondige werkzaamheden. De brede, comfortabele
afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van
vloeistof en schuim. Hierdoor wordt een optimale afdichting en
een gelijkmatige druk op de schedel verkregen.

JX8342 

Per stuk (€ 19,55)

€ 23,65

D

C. LAWAAITEMMER
Reageert op geluid met groen, oranje of rood licht.
Inhoud: Rood betekent uiteraard: stilte gevraagd.
Oranje is: dempen. Groen is: ga je gang.
Kenmerken: De lawaainiveaus zijn instelbaar per kleur. De kleuren
zijn ook vast instelbaar. Indien gewenst kan de sirene knop
ingedrukt worden: sirene geluid bij rood licht.
Afmetingen: Hoogte: 43 cm.
Samenstelling: Geleverd met netstroom-adapter.

GA1935 

(€ 63,84)

€ 77,25

E

3+ j.

E. EVALUATIE GOED GEDRAG

D. INTERACTIEF SEQUENTIEBORD
6 eigen tekeningen of nota’s kunnen in de display geschoven
worden. Bij elk symbool kan een boodschap van 10 seconden
ingesproken worden. Ideaal om verhaaltjes te starten,
klasactiviteiten toe te lichten of als spel met vraag en antwoord.
Kenmerken: Werkt op 3 AAA batterijen (niet inbegrepen).
Afmetingen: H/b: 56 x 11 cm.

Plaats de labels met naam in de plastic strips en ken een rode, gele
of groene kaart toe. Dit naargelang het gedrag van de betreffende
leerling. De kaarten kunnen ook vervangen worden door leuke
pictogrammen bij verjaardagen ea.
Kenmerken: Vervaardigd in stevig textiel met plastic strips.
Afmetingen: H/b: 122 x 50 cm.
Samenstelling: 1 chart, 30 labels en 120 kaarten.

FL1337 

CC7087 

(€ exclusief)

Per stuk (€ 34,88)

€ inclusief

€ 42,20

Per stuk (€ 41,28)

€ 49,95

IN D E KIJ KER
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