
BEAT THE 
HEAT!
Verkoelende producten  
voor werken onder warme 
(weers)omstandigheden. 



Voorkom hittestress

1 Dompel het vest 3 tot 5 minuten in water.
2	 Knijp	het	overtollige	water	uit	(niet	wringen).	
3 Trek het vest aan. Uw kleding wordt niet nat  
 en u geniet 5-10 uur lang van directe verkoeling.
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Bij het werken onder warme omstandigheden is het lastig 
om écht verkoeling te vinden. Wanneer het lichaam de 
warmte niet (volledig) kwijt kan, kan hittestress optreden. 
De concentratie neemt af, de alertheid daalt en de kans 
op fouten wordt groter. Dit kan zelfs leiden tot ongevallen. 
Bovendien kan hittestress ernstige gezondheidsklachten 
opleveren. 
De koelproducten van TechNiche helpen hittestress te 
voorkomen. De werkomstandigheden worden aangenamer, 
veiliger en comfortabeler. En dat zorgt weer voor een hogere 
productiviteit en een kwalitatief beter resultaat.

Eenvoudig in gebruik
De producten zijn zeer eenvoudig en snel klaar voor gebruik 

en geschikt om langere tijd verkoeling te geven. Om die 
reden worden Hyperkewl™ producten van TechNiche al 
jaren succesvol toegepast in de professionele sportwereld. 
Deze technologie is ook perfect toe te passen bij het 
werken bij hoge temperaturen en onder extreem warme 
omstandigheden.

Technologie
Hyperkewl™ is een uniek materiaal dat water snel absorbeert 
en opslaat na korte onderdompeling. Het opgeslagen water 
zal langzaam verdampen door warmte aan het lichaam te 
onttrekken. Door dit proces wordt het lichaam gekoeld. 
Omdat de producten niet nat aanvoelen kan het over de 
kleding worden gedragen.

hittestress
Bescherm je medewerkers tegen

HITTE STRESS
Hitte uitslag
Spierkrampen 
Erge dorst

HITTE UITPUTTING
Misselijk & overgeven
Koude, klamme huid
Hoofdpijn

HITTE BEROERTE
Hete, droge huid
Krampen
Verlies van bewustzijn

BEHANDELING
Ga in de schaduw zitten
Verlaag werktempo
Drink water

BEHANDELING
Ga naar koele omgeving
Breng natte doek aan
Ventilator of airco

BEHANDELING
ZOEK MEDISCHE HULP

Ondertussen...
Controleer luchtwegen/
ademhaling bij 
onbewustzijn
Wikkel in natte handdoek
Stabiele zijligging
Verwijder bovenkleding

TechNiche beveelt 
het gebruik van 

gespecialiseerde 
persoonlijke koelsystemen 

en verkoelende stoffen aan.

HOOFD & NEK
KOELERS

GERICHT OP 
BLOTE HUID

GERICHT OP 
VITALE ORGANEN

GERICHT OP GROTE
BLOEDSOMLOOP

WERK KOEL, WERK VEILIG

KOELING
VESTEN

POLSBAND

30%+ 
humidity

40%+ 
humidity

60%+ 
humidity

26.7OC 29.4OC 37.8OC

Werken in hoge temperaturen & in een hoge 
luchtvochtigheid kan leiden tot ernstige ziektes
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Door het gebruik van accessoires wordt direct contact met de hittebron voorkomen. 
Veel van de accessoires koelen direct op belangrijke plaatsen zoals de aan 
de oppervlakte liggende aders bij de pols en het hoofd. 

Hyperkewl™ Aerochill cap
27.9TN9594BK | zwart

-  gemaakt van polyester mesh materiaal met 
Hyperkewl™ materiaal aan de binnenzijde

- verstelbaar middels klittenbandsluiting

Hyperkewl™ kruinkoeler
27.9TN6534 | blauw

-  te bevestigen in een standaard 
veiligheidshelm

-  gemaakt van polyester mesh materiaal met 
Hyperkewl™ materiaal aan de binnenzijde

-  eenvoudig te bevestigen met klittenband
-  te combineren met de Hyperkewl™ 

zweetband

Hyperkewl™ zweetband
27.9TN6521 | blauw

-  te bevestigen aan het binnenwerk  
van een standaard veiligheidshelm 

-  gemaakt van polyester mesh materiaal met 
Hyperkewl™ materiaal aan de binnenzijde

-  eenvoudige elastische bevestiging
-  te combineren met de Hyperkewl™ 

kruinkoeler

Hyperkewl™ polsband
27.9TN6573BL | blauw

-  koelende polsband, koelt direct op de meest 
effectieve plaats

-  gemaakt van polyester mesh materiaal met 
Hyperkewl™ materiaal aan de binnenzijde

- verstelbaar middels klittenbandsluiting

HyperKewl™ cap hi-viz
27.9TN6595HV | Hi-viz geel

-  gemaakt van polyester mesh materiaal met 
Hyperkewl™ materiaal aan de binnenzijde

-  verstelbaar middels klittenband
-  hi-viz kleur met reflectie striping voor hoge 

zichtbaarheid 

Hyperkewl™ Beanie
27.9TN6522BL | blauw
27.9TN6522BK | zwart

-  gemaakt van polyester mesh materiaal met 
Hyperkewl™ materiaal aan de binnenzijde

-  elastische hoofdband zorgt voor een goede 
en comfortabele pasvorm

Een greep uit het productassortiment

Hyperkewl™ Koelvest 6529

-  comfortabele gewatteerde nylon buitenzijde 
met Hyperkewl™ materiaal aan de binnenzijde

- voorzien van ritssluiting en V-hals
- licht in gewicht
- maat: XS t/m 3XL 
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Samen maken we werkend nederland veilig

fluor-geel  27.9TN6529HV 
zwart 27.9TN6529BK
blauw  27.9TN6529BL
zilver  27.9TN6529SV
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Alle voordelen 
van
 - Gepatenteerd super absorberend meerlaags polymeer-

vezelweefsel.
 - Geeft verkoeling gedurende 5 tot 10 uur.
 - Voorkomt hittestress.
 - Gemakkelijk en snel in gebruik: 3-5 minuten onderdompelen 

in water en het overtollige water eruit knijpen (niet wringen!) 
 - Product voelt niet nat aan.
 - Voor een optimaal resultaat, draag koelingsproducten over 

de kleding. Het product werkt het beste bij een natuurlijke 
luchtstroom.

 - Wasbaar tot 60 graden.
 - Herbruikbaar: kan gegarandeerd tot 140 keer gebruikt 

worden (bij juist gebruik).
 - Lichtgewicht in vergelijking met andere koelingsproducten.

 
Uw dealer:

PD Products 

Techniekweg 24 • 4143HV Leerdam
Tel. zaak: 085-0645756
Tel. mobiel: 06-30333397
 
Email : info@pd-products.nl  
Web : www.pd-products.nl

22055WIL


