
 Voor ieder oor een dop
Gehoorbescherming



 Wanneer is luid te luid? 
Sta je bij een concert vaak bij de luidsprekers? Of krijg je in jouw job vaak 
veel lawaai over je heen? Dan is je gehoor misschien al beschadigd. Sommige 
geluiden kunnen ons gehoor in enkele minuten of slechts enkele seconden 
onherstelbaar beschadigen. Andere geluiden kunnen we langer verdragen, 
maar zijn daarom niet minder schadelijk. Als je gehoor achteruit gaat door 
lawaai, dan merk je daar aanvankelijk niets van, maar toch is de schade 
onomkeerbaar. Voorkomen is dus beter dan niet-te-genezen.

Lapperre gehoorbescherming voorkomt dat je gehoor schade oploopt. 
Universele plugs, oorkappen of op maat gemaakte oordoppen: je vindt zeker  
je gading in het uitgebreide gamma. 

Onze gehoorbescherming voorkomt niet alleen gehoorschade, maar geeft  
ook meer comfort. Geen slapeloze nachten meer door een snurkende partner 
of water in je oren bij een zwembeurt, bijvoorbeeld.

Gewoon gesprek 60 dB

MP3-speler 80 dB

Grasmaaier 85 dB

Druk café 90 dB
Handboor 95 dB

Concert/festival 100 dB

Kettingzaag 105 dB

Sirene ambulance 120 dB
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veilig

8 uur

na 2 uur

1 uur

na 15 minuten

na 3,5 minuut

na 1,5 minuut

onmiddellijk

GEHOORSCHADEGELUID

potentieel gevaar voor gehoorschade

Elke 3 dB 
halveert de tijd!

 Hoe is het met jouw gehoor gesteld? 
1 op 3 Belgen krijgt te maken met gehoorverlies, vaak ongemerkt. Weet jij hoe 
het precies met jouw gehoor is gesteld? 

Onze audiologen ontwikkelden drie korte tests die een betrouwbaar inzicht 
geven in je gehoor en samen jouw persoonlijke HoorProfiel vormen. Door je 
gehoor jaarlijks te screenen, kun je eventuele hoorproblemen snel aanpakken. 
De resultaten krijg je per email of per post.

1 DE TONENTEST 
Gaat na welke van de vier tonen van de Tonentestkaart je nog hoort.

2 DE VERSTATEST 
Hoe goed versta je wanneer er veel omgevingslawaai is? Naarmate je 

ouder wordt of meer wordt blootgesteld aan schadelijk lawaai, neemt je 
vermogen af om woorden te onderscheiden van ruis en achtergrondlawaai.

3 DE VRAGENLIJST 
15 vragen om na te gaan hoeveel hinder je ondervindt in alledaagse situaties.

De Tonentestkaart kun je bestellen op lapperre.be, voor de Verstatest en de 
Vragenlijst kun je terecht op hoorprofiel.be.



 Muziek 
Gehoorbescherming speciaal ontwikkeld 
voor musici en muziekliefhebbers. Beschermt 
je gehoor terwijl je, dankzij de uitgekiende 
filters, toch blijft genieten van de muziek.

UNIVERSELE PLUGS
PARTYPLUG

►  Voor bezoekers van   
 muziekevents
►  Communicatie blijft mogelijk
►  Herbruikbaar en makkelijk  
 te reinigen

MUSIC SAFE CLASSIC
►  Voor bezoekers van   
 muziekevents
►  Communicatie blijft mogelijk
►  Herbruikbaar en makkelijk  
 te reinigen
► 2 verschillende filters   
 meegeleverd om 

  zelf te wisselen
 ► Handige opbergbox

OTOPLASTIEKEN
CUSTOMFIT MUSIC ER

► Voor muziekliefhebbers en  
 muzikanten
► Bij regelmatig gebruik
► Communicatie blijft mogelijk
► Keuze tussen 3 filters met  
 vlakke demping

ER-EARPHONES
►  Comfortabele oortelefoontjes  
 voor het beluisteren van   
 muziek

 Slapen 
Met deze comfortabele oordopjes kan je 
weer ongestoord slapen en heb je geen 
last meer van een snurkende partner, harde 
straatgeluiden of geluidsoverlast.

UNIVERSELE PLUGS
SLEEPSOFT +

►  Elimineert storende geluiden
►  Wekker blijft hoorbaar
►  Herbruikbaar
►  Makkelijk te reinigen

OTOPLASTIEKEN
CUSTOMFIT SLEEP

► Elimineert storende geluiden
► Wekker blijft hoorbaar
► Bij regelmatig gebruik

 

CUSTOMFIT SLEEP COMFORT
►  Extra draagcomfort
►  Elimineert storende geluiden
►  Wekker blijft hoorbaar
►  Bij regelmatig gebruik



 Zwemmen 
Water in de oren kan leiden tot een 
oorontsteking en voor kinderen is dit vaak erg 
pijnlijk. Onze gehoorbeschermers voorkomen 
dat er water in je oren komt tijdens het 
zwemmen, baden of douchen. Ze dempen 
bovendien ook de vaak harde geluiden in 
zwembaden.

UNIVERSELE PLUGS
SWIMSAFE

►  Communicatie blijft mogelijk
►  Herbruikbaar
►  Makkelijk te reinigen

PLUGGIES KIDS
► Voor kinderen tussen  
 4 en 12 jaar
► Zeer licht en comfortabel
► Makkelijk in gebruik

OTOPLASTIEKEN
CUSTOMFIT SWIM

► Bij regelmatig gebruik
► Garandeert de beste   
 waterdichtheid

 Vliegen 
Tijdens een vliegreis kan je soms pijn krijgen 
aan je oren door de drukverschillen. Je 
kan ook last hebben door het geluid dat 
weerkaatst wordt in zo’n krappe ruimte of 
door het gedreun van de motoren. De filters 
in deze gehoorbescherming dempen het 
motorlawaai en reguleren de druk op het oor.

UNIVERSELE PLUGS
FLYFIT

►  Elimineert storende geluiden
►  Communicatie blijft mogelijk 
►  Reguleert drukverschillen op  
 het oor
►  Herbruikbaar
►  Makkelijk te reinigen

OTOPLASTIEKEN
CUSTOMFIT CLASSIC SOFT

► Bij regelmatig gebruik
► Aangenaam draagcomfort
► Keuze uit 4 verschillende  
 filters



 Klussen 
Tijdens het klussen dragen mensen werkhand- 
schoenen en een veiligheidsbril. Helaas 
ontbreekt een goede gehoorbescherming 
nog te vaak. Zelfs als je even een gaatje boort, 
wordt je gehoor al blootgesteld aan te hoge 
geluidsniveaus.

UNIVERSELE PLUGS
WORKSAFE

►  Communicatie blijft mogelijk
►  Herbruikbaar
►  Makkelijk te reinigen

OORKAPPEN
OPTIME

►  Makkelijk in gebruik
►  Hoog draagcomfort

OTOPLASTIEKEN
CUSTOMFIT CLASSIC HARD

► Bij regelmatig gebruik
► Makkelijk te reinigen
► Keuze uit 4 verschillende   
 filters
► Koordje tussen linker- en   
 rechterdop

 Motorrijden 
Speciaal voor motorrijders werd een reeks 
comfortabele oordoppen ontwikkeld die 
passen onder elke helm. Het geluidsniveau 
van de windruis tussen je helm en oren kan 
oplopen tot 102 dB. De filters in de oordoppen 
filteren enkel de schadelijke windruis weg 
zodat je het verkeer, de navigatie en de motor 
zelf nog uitstekend blijft horen.

UNIVERSELE PLUGS
MOTOSAFE

►  Communicatie blijft mogelijk
►  Herbruikbaar
►  Makkelijk te reinigen
►  2 verschillende filters 
 meegeleverd om zelf  
 te wisselen
►  Handig opbergtasje

OTOPLASTIEKEN
CUSTOMFIT MINI

► ‘Mini’ dop
► Maximaal comfort en zeer  
 esthetisch
► Communicatie blijft mogelijk
► Keuze uit 3 filters



 Jagen 
Het is belangrijk jezelf te beschermen zowel 
tijdens de training als tijdens de jacht zelf. 
Door de wisselende geluidsniveaus heb je 
enkel een demping van geluid nodig wanneer 
het schadelijke niveau overschreden wordt. 
Actieve gehoorbescherming meet continu 
het geluid en geeft bescherming wanneer 
het  te luid wordt. Is het geluid niet schadelijk, 
dan wordt het transparant of licht versterkt 
doorgegeven.

OORKAPPEN
PELTOR SPORTTAC

►  Speciaal ontwikkeld voor  
 de jacht
►  Makkelijk te bedienen

OTOPLASTIEKEN
CUSTOMFIT SERENITY DP

► Zeer aangenaam   
 draagcomfort
► Volledige bewegingsvrijheid

 Gehoorbescherming voor kinderen 
Hebben jouw kinderen luidruchtige hobby’s 
of ga je naar een evenement met veel lawaai, 
dan is het belangrijk om hun jonge oren te 
beschermen tegen schade. Universele dopjes 
kunnen uit hun oren vallen of zelfs ingeslikt 
worden. Omdat kinderen nog groeien, is 
het ook niet aangewezen om voor hen 
gehoorbescherming op maat te laten maken. 
Daarom raden we oorkappen aan.

OORKAPPEN
ALPINE MUFFY 

►  Voor kinderen tot ongeveer  
 7 jaar
►  Zeer licht en comfortabel
►  Makkelijk in gebruik

UNIVERSELE PLUGS
PLUGGIES KIDS
► Voor kinderen tussen  
 4 en 12 jaar
► Zeer licht en comfortabel 
► Makkelijk in gebruik

Voor een overzicht van onze verkooppunten,
surf naar www.lapperre.be

www.hoorprofiel.be
info@lapperre.be 
0800 10 888



Stationsstraat 22 
B-1702 Groot-Bijgaarden

www.lapperre.be


