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“Tassen, de specialiteit van Me Design & Safety
maar gemaakt volgens uw wensen en eisen.”
Of u nu binnen werkt of buiten in weer en
wind in het veld bezig bent, uw materiaal en/of apparatuur moet u te alle tijden
snel, gemakkelijk en veilig mee kunnen
nemen. Daarbij moet u kunnen vertrouwen op uw tas en moet een tas vooral gebruiksvriendelijk zijn. Of zoals wij bij ons
zeggen: “Een goede tas is pas goed als u
vindt dat het een goede tas is.”
Ontwikkeling
Me Design & Safety heeft meer dan 12
jaar ervaring met het ontwikkelen van
tassen. Daarbij is het begrip tassen wel
heel erg breed. Als er iets gedragen
moet worden is het een tas. Bij de ontwikkeling van een tas staan uw wensen centraal en wordt er rekening gehouden met
het gebruiksmoment van elke tas. De afgelopen 12 jaar hebben wij voor diverse
toepassingen tassen en draagsystemen
ontworpen. U moet hierbij denken aan
toepassingen binnen branches zoals Politie, defensie, industrie, ICT en hulpverlening.
Standaard en maatwerk
In ons assortiment voeren wij een aantal standaardmodellen die hun waarde
meer dan bewezen hebben in de praktijk. Wellicht zit er een model tussen dat
volledig voldoet aan uw wensen. Zo niet,
geen probleem in overleg met u kunnen
we een tas voor u ontwikkelen die volledig aan uw wensen voldoet.
Contact
Op de komende pagina’s ziet u een impressie van de door ons ontwikkelde
tassen. Hebt u vragen of bent u benieuwd
naar wat wij voor u kunnen betekenen
neem dan geheel vrijblijvend contact
met ons op.

EHBO-tas groot
Grote en zeer complete EHBO-tas. De tas bestaat uit twee grote
segmenten en is gescheiden d.m.v. een insteekhoes. Deze tas is
specifiek ontwikkeld voor groepsgebruik.
De tas biedt voldoende ruimte voor een standaard vulling (Diverse verbanden, diverse soorten tape, snelhechters, pleisters,
brandwonden gelverband, ontsmettingsmiddel, handschoenen,
kiss of life, zwachtels etc.) aangevuld met extra materiaal. Een
uitneembaar werkvlak zorgt ervoor dat u altijd een schone
werkplek heeft.
Wij verzorgen desgewenst de complete vulling van de tas
welke voldoet aan de eisen gesteld in de Arbo-Wet.
Eigenschappen EHBO-Tas
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Gemaakt van duurzaam cordura®
Zowel als tas als rugzak draagbaar
Band om de tas eventueel te borgen om de middel
Doorzichtige vakken in de tas
Vakken zijn naar eigen inzicht te plaatsen d.m.v. 		
brede klittenbandstrip
Twee grote overzichtelijke segmenten
Grote insteekhoes voor bijvoorbeeld brandwonden
gelverband
Uitklapbare PVC-werkmat
Tas kan naar wens gevuld worden
Afmetingen tas 41 cm x 29 cm x 17 cm
EHBO-Tas groot
Artikelnummer: 17110

Troll Basic EHBO-Kit
Deze tas is speciaal ontwikkeld voor de technische hulpverlening.
Hij kan naast standaard draagwijzes ook aan de harnasgordel gedragen worden. De staande, in doorzichtig PVC uitgevoerde vakken,
maken het werken, zelfs in een hangende positie mogelijk.

Tas “Basic”
Een eenvoudig vormgegeven tas met ritsgesloten insteekzakken
aan de zijkanten. Ideaal als sporttas of als weekendtas te gebruiken.
De tas is gemaakt van duurzaam cordura® waardoor deze zeer degelijk en sluitvast is.
Eventueel kan de tas aangepast worden aan uw wensen.
Tas “Basic”
Artikelnummer: 17105
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EHBO-Tas merk Troll
Artikelnummer: 20220

Tas voor persoonlijke uitrusting (PU)
Me Design & Safety heeft een multifunctionele tas
voor de persoonlijke uitrusting ontwikkeld voor
o.a. het BOT, AT en het IBT. Deze tas groot genoeg
om de volledige uitrusting in te vervoeren zonder
het gebruiksgemak nadelig te beïnvloeden.
De oorspronkelijke tas bestaat uit twee losse tassen die in elkaar passen. Op deze wijze ontstaat er
een compact en overzichtelijk transportmiddel. De
buitentas is voornamelijk bedoeld voor kleding en
protectiematerialen, terwijl de binnentas specifiek
gericht is op technische uitrustingstukken zoals
communicatiemiddelen.
Tas “PU” is bijvoorbeeld geschikt voor:
Kogelwerendvest, overall, schoenen, cap, schild
diverse protectiematerialen, helm, geweldsmiddelen.
Tijdens de productie wordt er uitgegaan van een
standaard model dat aangepast kan worden aan de
wensen van de klant. Optioneel hierbij is:
•
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•
•
•
•
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Eén of meerde zakken op de zijkant
Sluiting zakken d.m.v. klittenband, rits 		
of drukknoop
Bevestiging voor schild
Eén of twee compartimenten in de tas
Eén of meerdere opbergvakken in de tas
Diverse sluitingen voor de opbergvakken
Met of zonder schouderbanden
Verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL, XXL
Maten afgebeeld model 60 x 40 x 32 cm
Tas “PU”
Artikelnummer: 9104C2

Tas “Hightower”
Multifunctionele tas gemaakt van sterk cordura® geschikt voor zeer
intensief gebruik. De tas is extra diep zodat er meer opbergruimte
ontstaat in deze compacte tas.
Afmetingen 40 cm x 20 cm x 18 cm Tas “Hightower”
Artikelnummer: 17104

Tas “Eco”*
Tas geschikt voor alledaags gebruik. Gemaakt van nylon met meerdere opbergvakken. Deze tas kan niet aangepast worden.
Afmetingen 55 cm x 30 cm x 30 cm
* Deze tas is een serviceproduct en wordt niet
geproduceerd door Me Design & Safety

Tas “Eco”
Artikelnummer: 9101CZ1

Tas “FO”
Tas “FO”is speciaal ontworpen voor en in nauwe samenwerking
met de Technische Recherche. De tas is zo vormgegeven dat alle
noodzakelijke apparatuur en benodigdheden eenvoudig meegenomen kunnen worden voor een onderzoek op de plaats delict. Voor het
interieur is gebruik gemaakt van doorzichtig PVC zodat ten alle
tijde alle meegenomen goederen goed zichtbaar en snel toegankelijk zijn. Daarnaast is er een apart vak wat goed te reinigen is voor
materialen zoals poeders en kwasten.
Technische specificaties
Gemaakt van duurzaam cordura®
Zijvak gemaakt van PVC bestemd voor poeders e.d.
Doorzichtige opbergvakken
Verplaatsbare opbergvakken d.m.v. brede band 			
klittenband
Ritsgesloten tas
Scheidingswand tussen compartimenten met rits
Twee compartimenten en optionele fototas
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Tas “TR”
Artikelnummer: 9109FO

Rugzak “Materiaal”

•

Afmetingen ..
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Materiaal rugzak met diverse vakken en rugzakdraagsysteem.
Een optimale combinatie ban een transportbeschermer en rugzak.
•
Gemaakt van soepel waterdicht PVC
•
Rugzakdraagsysteem met handvatten onder en boven
•
Extra opbergvak voor op de tas
•
Waterwerende ritsen
Tas “Hightower”
Artikelnummer: 12270

Touwtas PVC
Kleine compacte tas speciaal ontworpen voor het vervoeren en touwen en te gebruiken tijdens het klimmen en afdalen.
Gemaakt van PVC
Verstelbare banden op de rug
Draagvat op de tas
Afsluitbaar door een koordsluiting met stopper

•

Geschikt voor diverse maten touw
Touwtas PVC
Artikelnummer: TOUWTAS PVC

Materiaaltas Gaas
Kleine compacte tas gemaakt van sterk en elastisch gaas. Deze
tas kan gebruikt worden aan de klimgordel als bv. materialentas
Materiaaltas Gaas
Artikelnr. Small
: 18004
Artikelnr. Medium : 18002
Artikelnr. Large
: 18003
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