DE KNIE
BESCHERMERS
VAN BERDAL

FENTO
100/150
FENTO 100 is de praktische inlayer
voor in de broekspijp. FENTO 150 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
En dat maakt het werk een stuk leuker.

FENTO
200 PRO/400 PRO
Samen met medische specialisten
ontworpen. En dat merkt de
gebruiker aan rug en knieën.
Perfecte pasvorm
Door slimme innovatie en doordachte productontwikkeling.

100% waterdicht en flexibel
Ook de elastieken band knelt niet in de
knieholte.

Duurzaam en zeer slijtvast
Gemaakt voor intensief gebruik door de
professional.

Zeer hoog werkcomfort
Voorkomt blessures.

Verwisselbare inlay
Eenvoudig te vervangen na (normaal) gebruik
van ca. 6 maanden.

GRIPLINE
TUINMAN
Zeer geschikt voor licht-professioneel
gebruik en natuurlijk voor het
kleinschalige werk rondom huis.
Uit eigen fabriek
Vertrouwde en hoogwaardige Berdal-kwaliteit.

Ook rechthoekig verkrijgbaar
Geschikter voor de professional.

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

GRIPLINE
HARMONICA
In een korte, lange en comfortuitvoering voor elke professional en
voorzien van een verwisselbare inlay.
Uit eigen fabriek
Vertrouwde en hoogwaardige Berdal-kwaliteit.

Uitgevoerd met 4 vouwen
Goed aanpasbaar aan wisselende situaties.

Uitgebreid getest
Op drukverdeling, indringingsweerstand en
impact-bestendigheid.

LET’S BUILD TOGETHER

Berdal staat voor samenwerkingen. ‘Let’s build
together’ is onze uitnodiging naar bedrijven in de
bouw, de ijzerwarenbranche en de DHZ-branche.
We delen onze kennis, bijvoorbeeld via de
trainingen en demo’s van onze sales promotor. We
ondersteunen in datamanagement, onder andere
door ERP-systemen van onze relaties te voorzien
van productdata. Ook maken we marktanalyses
om klanten zo te helpen met het samenstellen
van assortimenten. Daarnaast ontwikkelen we
gezamenlijk verkoopcampagnes. Zo bouwen we
aan elkaars successen. Let’s build together.

DUURZAAM ONDERNEMEN

Berdal is zich bewust van haar
verantwoordelijkheden richting het milieu.
We hebben ons onder andere aangesloten
bij het Plastic Pact. In dit pact wordt via vier
doelstellingen toegewerkt naar minder plastic en
meer recycling in 2025. Daarnaast bereidt Berdal
zich voor op een Cradle-to-Cradle certificering.
Hiermee sluit Berdal goed aan bij bedrijven die
die voor duurzaamheid en circulariteit kiezen.
Op productniveau kiezen wij bij al onze merken
zoveel mogelijk voor recyclede en recyclebare
grondstoffen en natuurlijk voor duurzame
productieprocessen.

LET’S CARE TOGETHER

DIN CERTIFICERING

De kniebeschermers Tuinman (nr. 14) en de
Harmonica (nr. 13,13V en comfort) hebben het
‘DIN 14404-EN:2010 certificaat’. De producten
worden hiervoor middels een kunstknie op
drukverdeling getest.
Ook de indringingsweerstand en de impactbestendigheid worden gemeten. Het comfort
van de kniebeschermer wordt beoordeeld en de
elasticiteit van de band gecontroleerd. Zo bieden
we de kwaliteit die de gebruikers zoeken.

WAAROM
BERDAL?
 roductie in eigen beheer in
P
Nederland en Polen
 ecertificeerde, homogene
G
regranulaat grondstoffen
 egarandeerd cadmiumvrije
G
productie
 rivate labeling
P
marketingmogelijkheden
 etrouwbaar, innovatief en
B
servicegericht productiebedrijf
 ersoonlijk in contact en in
P
maatwerk
VRAGEN? NEEM GERUST
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

