
DE KNIE 
BESCHERMERS 
VAN BERDAL



FENTO 
POCKET/HOME
FENTO POCKET is een flexibele inlayer voor 
iedere werkbroek. FENTO HOME is een 
externe kniebeschermer uit de Pro-serie.
Gemaakt met professionele precisie, 
geschikt voor zowel pro als doe-het-zelver.

  Ademend en 100% waterdicht
Voor comfort onder alle omstandigheden.

  Goede drukverdeling
 Dankzij de ergonomische wedge™.

  Voorkomt knie-en rugklachten
 Door een gebalanceerde drukverdeling.



FENTO 
ORIGINAL/MAX
FENTO ORIGINAL is een allround model voor 
voor professioneel gebruik. FENTO MAX 
is zeer slijtvast en geschikt voor intensief 
gebruik. 

  Comfortabele pasvorm
Zonder knellende elastieken band.

  Bevorderd een goede werkhouding
Voorkomt knie en rugklachten.

  Verwisselbare inlay
Eenvoudig te vervangen na circa 6 maanden.



GRIPLINE
TUINMAN
Geschikt voor licht-professioneel gebruik 
en werkzaamheden rondom huis.

  Uit eigen fabriek
Vertrouwde en hoogwaardige Berdal-kwaliteit.

  Favoriet van DHZ-zaken
 Voor het comfort van de klusser.

  Perfecte pasvorm
Ook als rechthoekige variant beschikbaar.



GRIPLINE
HARMONICA
In een korte, lange en comfort-uitvoering 
voor elke professional en voorzien van een 
verwisselbare inlay. 

  Uit eigen fabriek
Vertrouwde en hoogwaardige Berdal-kwaliteit.

  Uitgevoerd met 4 vouwen
 Goed toepasbaar in verschillende situaties.

  Uitgebreid getest
Op hoge weerstand tegen scherpe of harde 

voorwerpen.



FENTO 
BOARD
De FENTO BOARD heeft het perfecte 
gewicht: licht genoeg zodat je je 
gemakkelijk verplaatst en zwaar genoeg 
zodat deze niet beweegt of wegwaait. De 
juiste drukverdeling voor het onderbeen 
voorkomt knie- en rugklachten.

  Uitgebreid getest
Op hoge weerstand tegen scherpe of harde 

voorwerpen. 

  Goede drukverdeling
Dankzij de ergonomische wedge™

  Voorkomt knie-en rugklachten
 Door een gebalanceerde drukverdeling.



DIN CERTIFICERING
De kniebeschermers Tuinman (nr. 14) en de Harmonica 
(nr. 13,13V en comfort) hebben het ‘EN 14404:2004+A1:2010 
certificaat’. Deze producten werden getest op drukverdeling, 
indringingsweerstand en impact-
bestendigheid. Ook het draagcomfort en de 
elasticiteit van de band werden gecontroleerd. 
Zo weten we zeker dat we de kwaliteit blijven 
bieden die gebruikers zoeken.

LET’S BUILD TOGETHER
Berdal is al meer dan 50 jaar de toonaangevende 
internationale producent, merkeigenaar en 
huismerkspecialist van kunststof- en rubberproducten. We 
richten ons op de bouw, professionele ijzerbewerking, doe-
het-zelfsector en consumentenmarkt. Kwaliteit, innovatie en 
duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel.  
 
Door ons uitgebreide assortiment kunnen dealers in de 
doe-het-zelfbranche en professionele bouw hun materialen 
inkopen bij één leverancier. Wij bieden onze dealers 
ondersteuning met retailconcepten, verkoopacties en 
datamanagement. 

LET’S CARE TOGETHER
Berdal produceert zo duurzaam mogelijk. Zo werken we 
met groene energie om onze CO2-uitstoot te beperken. De 
grondstoffen voor de productie van onze emmers en kuipen 
zijn gemaakt van huishoudelijk afval en gegarandeerd vrij van 
cadmium. Al ons productieafval wordt hergebruikt. 

Al onze gerecyclede emmers en kuipen hebben een 
Blaue Engel-certificering. Daarnaast hebben we meerdere 
producten in ons assortiment die Cradle to Cradle (C2C) 
gecertificeerd zijn. Dit betekent dat het product is gemaakt 
van materialen die na hun levenscyclus kunnen worden 
hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit of 
waarde. Dit maakt C2C de ultieme vorm van 
duurzaamheid.

Berdal is aangesloten bij het initiatief “Plastic 
Pact”, met als doel het gebruik van plastic met 
20% te verminderen in 2025. 



  Duurzame productie in eigen beheer in  
Nederland en Polen

  Gecertificeerde, homogene regranulaat 
grondstoffen

  Gegarandeerd cadmiumvrije productie

  Private labeling marketingmogelijkheden

  Persoonlijk contact en maatwerk

VRAGEN?  
NEEM CONTACT MET ONS OP:

Berdal Rubber & Plastics BV
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo
Nederland

T + 31 (0) 546 - 572 672
M verkoop@berdal.com
W berdal.com

WAAROM  
BERDAL?


