Kijk naast de “Artikelcode” wat in het blauw staat voor de juiste optie,
klik dan op "ARTIKELCODE" (rechts onderaan)
en klik op de juiste optie en daarna op het winkelwagentje.
Artikelcode: MACE 80145

€12,00

Mace SCREECHER SONIC BLAST
• Een aerosol aangedreven alarm dat compact en
veilig is om in een zak of handtas te dragen.
• Het heeft een pushtop-activator die eenvoudig te
gebruiken is
• Laat een hoge 116 dB-krijs horen, zodat je op
afstand kunt horen.
_____________________________________________
Artikelcode: MACE 80238

€ 21,00
Mace SCREECHER 3-in-1
• Voorzien van een sirene die een hard 130dB
alarmgeluid afgeeft
• Beschikt over een knipperend stroboscooplicht zodat
je in geval van nood op afstand kunt worden gehoord.
• Het kan gemakkelijk op een riem of handtas worden
geklikt en worden gebruikt als een pull-strap
paniekalarm voor snelle activering
• Heeft een knop gestuurde utility-lamp die altijd
handig is.
• Bevat een metalen clip-sensor die tijdens ritten als
indringer van ramen en deuren kan worden gebruikt.
_____________________________________________
Artikelcode: MACE 80457

€ 12,00
MACE PERSOONLIJKE ALARM KEYCHAIN
(ZWART)
Persoonlijke alarm sleutelhanger:
• Het alarm wordt geactiveerd door op de knop aan
de voorkant van het alarm te drukken, maar een
andere knop aan de achterkant van het apparaat is de
enige manier om het alarm uit te schakelen en uit te
zetten.
• In situaties waarin seconden een verschil maken
tussen leven en dood - het gemak van activering
maakt dit alarm eenvoudig in gebruik en moeilijk
persoonlijk alarm te overwinnen.
• Inclusief 3 x 1.5V AG13 / LR4-batterijen.
_____________________________________________

Artikelcode: MACE 80458

€ 12,00
MACE PERSOONLIJKE ALARM KEYCHAIN
(ROOD)

Persoonlijke alarm sleutelhanger:
• Het alarm wordt geactiveerd door op de knop aan
de voorkant van het alarm te drukken, maar een
andere knop aan de achterkant van het apparaat is de
enige manier om het alarm uit te schakelen en uit te
zetten.
• In situaties waarin seconden een verschil maken
tussen leven en dood - het gemak van activering
maakt dit alarm eenvoudig in gebruik en moeilijk
persoonlijk alarm te overwinnen.
• Inclusief 3 x 1.5V AG13 / LR4-batterijen.
_____________________________________________
Artikelcode: MACE 80459

€ 12,00
Mace PERSOONLIJKE ALARMSHORLET
(ZWART)

Persoonlijk alarm horlogebandje
• Dit persoonlijke alarm is ontworpen om in de
buitenste zakken van een handtas of rugzak te
worden geplaatst en kan ook met de hand worden
gedragen door joggers.
• Het alarm wordt geactiveerd door eenvoudig aan de
pin te trekken.
• Het schrikt aanvallers of indringers af, maar ook
functies om de aandacht op je te vestigen als je
medische hulp of medische hulp nodig heeft.
• Het gebruik van een persoonlijk alarm schakelt het
verrassingselement van de aanvaller naar het
potentiële slachtoffer.
• Het bevat ook een miniatuur LED-lampje,
geactiveerd door een aparte aan / uitknop, voor een
snelle en kleine verlichting van een wandelpad,
vergrendeling van de autodeur of andere situaties
met weinig licht.
• 2x 1,5V AAA-batterijen, inbegrepen.
_____________________________________________

Artikelcode: MACE 80460

€ 12,00
MACE PERSOONLIJK ALARMSPOLTABEL
(ROOD)

Persoonlijk alarm horlogebandje
• Dit persoonlijke alarm is ontworpen om in de
buitenste zakken van een handtas of rugzak te
worden geplaatst en kan ook met de hand worden
gedragen door joggers.
• Het alarm wordt geactiveerd door eenvoudig aan de
pin te trekken.
• Het schrikt aanvallers of indringers af, maar ook
functies om de aandacht op je te vestigen als je
medische hulp of medische hulp nodig heeft.
• Het gebruik van een persoonlijk alarm schakelt het
verrassingselement van de aanvaller naar het
potentiële slachtoffer.
• Het bevat ook een miniatuur LED-lampje,
geactiveerd door een aparte aan / uitknop, voor een
snelle en kleine verlichting van een wandelpad,
vergrendeling van de autodeur of andere situaties
met weinig licht.
• 2x 1,5V AAA-batterijen, inbegrepen.
_____________________________________________
Artikelcode: MACE 80461

€ 15,00
Mace PERSOONLIJKE ALARMKLEM
(ZWART)
Persoonlijke alarmclip
• Met zijn handsfree ontwerp is deze persoonlijke
alarmklem ontworpen voor actieve slijtage en
dagelijks gebruik.
• Joggers en wandelaars zullen dol zijn op het
onbelemmerde ontwerp, terwijl medewerkers in de
zorg voor de patiënt, correctionele agenten of iemand
anders die beveiliging op het werk nodig hebben, het
onderdeel van hun dagelijkse uniform kunnen maken.
• Het is gemakkelijk om te camoufleren voor
modebewuste studenten, maar ongecompliceerd om
te dragen en te gebruiken voor mensen van
middelbare scholieren tot senioren.
• Het alarm bevat ook een miniatuur LED-lampje,
geactiveerd door een afzonderlijke aan / uitknop,
voor een snelle en kleine verlichting van een looppad,
vergrendeling van de autodeur of andere situaties
met weinig licht.
• Inclusief 3x 1,5V AG13 / LR44-batterijen.
_____________________________________________

Artikelcode: MACE 80462

€ 15,00
Mace PERSOONLIJKE ALARMKLEM (ROOD)
Persoonlijke alarmclip
• Met zijn handsfree ontwerp is deze persoonlijke
alarmklem ontworpen voor actieve slijtage en
dagelijks gebruik.
• Joggers en wandelaars zullen dol zijn op het
onbelemmerde ontwerp, terwijl medewerkers in de
zorg voor de patiënt, correctionele agenten of iemand
anders die beveiliging op het werk nodig hebben, het
onderdeel van hun dagelijkse uniform kunnen maken.
• Het is gemakkelijk om te camoufleren voor
modebewuste studenten, maar ongecompliceerd om
te dragen en te gebruiken voor mensen van
middelbare scholieren tot senioren.
• Het alarm bevat ook een miniatuur LED-lampje,
geactiveerd door een afzonderlijke aan / uitknop,
voor een snelle en kleine verlichting van een looppad,
vergrendeling van de autodeur of andere situaties
met weinig licht.
• Inclusief 3x 1,5V AG13 / LR44-batterijen.
_____________________________________________

