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25 Meer dan 25 jaar ervaring 
in gehoorbescherming

Meer dan 2.500.000 
consumenten bereik via 
(online)media en beurzen

Het snelst groeiende 
oordoppen-merk in Europa

Verkrijgbaar op 500+ 
festivals met 3.000.000+ 
bereik, veelal jongeren 

Specialist en marktleider 
in gehoorbescherming

Partnerships met A-merken 
en top artiesten

Verkocht in meer 
dan 60 landen

Als beste getest door 
o.a. Kassa & Volkskrant

Alpine Hearing Protection 
Koploper in gehoorbescherming
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De beste 
gehoorbescherming
die jou laat genieten van je leven

1

2

3

4

Gehoorbescherming voor alle leeftijden
Voor volwassen, kinderen tot aan baby’s

Voor elke situatie de best passende 
gehoorbescherming
Van slapen, motorrijden, watersporten, vliegen,  
klussen, muziek maken tot uitgaan

Eigen ontwikkelde oordoppen en filters  
voor het beste comfort en demping
We zijn koploper op gebied van productinnovaties

Onze klantenservice heeft  
altijd een oplossing
We zijn pas tevreden als  
onze klanten dat zijn
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Alpine oordoppen  
op maat

Alpine filter-
oordoppen Silicone/wax Schuim

Geluidskwaliteit

Pasvorm

Comfortabel + + – / + –

Demping + + – –

Speciaal filter voor toepassing + + – –

Voorkomt geïsoleerd gevoel + + – –

Hygiënisch, makkelijk reinigen + + – –

Hypoallergeen, silicone-vrij + + – –

Herbruikbaar 4 tot 5 jaar* 100x 10x 1x

Gebruikskosten €€ € €€€ €€

Vergelijking 
van de verschillende soorten oordoppen

*I.v.m. verandering van je gehoorgang. Bij kinderen is dit korter, bij hele jonge kinderen een half jaar/één jaar 

Uitstekend draagcomfort
Zacht silicone-vrije AlpineThermoShape™ 
materiaal vormt zich met 
lichaamswarmte naar de gehoorgang

Optimaal geluidsfilter
AlpineAcousticFilters™ 
bieden de juiste demping 
per toepassing, zonder 
een geïsoleerd gevoel

Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig in en uit te 
doen en nauwelijks 
zichtbaar

Red Dot Award bekroond 
Alpine model ontwikkeld en 
geproduceerd in Nederland

100x bruikbaar
Daarom naar 
verhouding goedkoper 
dan schuimdopjes 
voor enkel gebruik

Alpine oordoppen 
Wat maakt onze oordoppen uniek?
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Muziek luisteren en maken

Keuzehulp
Zoekt u bescherming voor baby’s, kinderen of volwassenen?

Harde geluiden, 
rust bij reizen

Harde geluiden, concentreren, 
gevoelig voor geluid

Slapen, concentreren,  
gevoelig voor geluid

Speciale doeleinden
Vliegen Watersport Klussen

Motorrijden

Ook voor 
zwemmen 
en vliegen

Maximale 
protectie voor 

kinderen

Maximale 
protectie 

voor baby’s 

Tourmotor, 
dichte helm

Demping zelf 
bepalen

Voor 
maximale 
demping

Voor  
gemiddelde 

demping

Reguleert 
luchtdruk

Houdt water 
uit het oor 

Beschermt 
tegen 

schadelijke 
geluiden

Muziek en 
gesprekken 
blijven goed 

hoorbaar

Natuurgetrouwe 
muziekkwaliteit

Tour-/
racemotor of 

open helm

Uitgaan / Club / Festival Muzikanten

Baby’s Kinderen Volwassenen

€ 27,95 € 14,95€ 13,95 € 13,95€ 29,95 € 13,95€ 24,95 € 13,95€ 13,95 € 13,95€ 27,95 € 14,95 € 27,95
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Meerdere lagen 
geluiddempend schuim

Comfortabel 
schuim voor 
een optimale 
pasvorm en 
afdichting

Onbreekbare 
schaal

Afneembare, wasbare en 
aanpasbare hoofdband

Tweetraps 
bevestigingssysteem; 
bevestig de oorkap aan 
de hoofdband en zet 
deze op zijn plaats

Zachte elastische 
antisliphoofdband voor 
optimaal draagcomfort

Diagonale 
sleuven;  
middelste streep 
op hoofdband in 
lijn met sleuven 
zodat het 
gezicht vrij blijft

Hygiënische  
en gemakkelijk te 
reinigen toplaag

ZwartRozeBlauw

Verkrijgbaar in 3 kleuren:

Muffy Baby
Gehoorbescherming 
voor de allerkleinsten

De Alpine Muffy Baby is speciaal 
ontworpen om het extra gevoelige 
gehoor van baby’s te beschermen.

Bescherm het gehoor van je baby tegen schadelijke 
geluiden en harde muziek op bijvoorbeeld festivals, 
tijdens sportwedstrijden, kermissen, vuurwerkshows 
en races. De Muffy Baby wordt aanbevolen voor baby’s 
en kleine kinderen tot en met 36 maanden. De oorkap 

heeft een zachte en verstelbare antislip hoofdband 
die geen druk uitoefent op de fontanel. De Muffy Baby 
is lichtgewicht, voorkomt overprikkeling door geluid en 
helpt bij het ongestoord uitrusten tijdens het reizen. 
Neem je kleintje veilig mee op al je avonturen.
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Muffy Kids
Gehoorbescherming 
voor kinderen

Alpine Muffy Kids is speciaal ontworpen 
om het extra gevoelige gehoor van 
kinderen vanaf 5 jaar te beschermen 
tegen schadelijke geluiden.  

De oorkappen kunnen worden gebruikt in lawaaierige 
omgevingen zoals feesten, optochten, vuurwerkshows, 
concerten en auto- en motorraces. Daarnaast biedt 
deze kleine oorkap speciaal voor kinderen ook 
geluidsdemping ter verbetering van de concentratie 
tijdens bijvoorbeeld leren in een rumoerig klaslokaal. 
De hoofdband is in grootte verstelbaar en heeft een 

zachte voering. De Alpine Muffy Kids-oorkappen zijn 
beschikbaar in vijf trendy kleuren. De buitenlaag van 
de gekleurde oorkappen is van plastic, waardoor 
deze makkelijk schoon te maken is. De oorkappen zijn 
inklapbaar, waardoor je ze makkelijk mee kunt nemen 
onderweg. Geef jouw kind een comfortabel en veilig 
gevoel.

Roze Geel MintBlauwGroen

Verkrijgbaar in 5 kleuren:

Hoogwaardige materialen 
met onbreekbare schaal

Hygiënische en 
gemakkelijk te 
reinigen buitenlaag

Comfortabele hoofdband 
met zachte voering en 
huidvriendelijk materiaal

Zijdezachte 
verstelbare hoofdband 

voor kinderen van 
alle leeftijden

Officieel CE & ANSI 
gecertificeerd.  
Beschermt tegen 
schadelijk geluid

Meerdere lagen 
geluidsreducerend schuim, 
demping 25 dB (SNR)

16 17



Ook voor 
volwassenen 

met een kleine 
gehoorgang

Pluggies Kids
Multifunctionele oordoppen 
voor kinderen

De Alpine Pluggies Kids-oordopjes 
zijn speciaal ontworpen om het extra 
gevoelige gehoor van kinderen van 
3 tot 12 jaar te beschermen.

Bescherming tegen schadelijke geluiden en andere 
invloeden tijdens verschillende gebruiksmomenten. 
Zo bieden de oordoppen bescherming in lawaaierige 
omgevingen tijdens feesten, optochten, concerten 
en autoraces. Voorkomen ze dat er water in de 
gehoorgang komt tijdens het zwemmen, douchen 
of beoefenen van watersporten. En bieden ze 
geluidsdemping ter verbetering van concentratie 

tijdens bijvoorbeeld het leren in een rumoerig 
klaslokaal. Door het dragen van Pluggies Kids-
oordoppen tijdens een vliegreis wordt de hinderlijke 
druk op het trommelvlies gedurende opstijgen en 
landen gereguleerd, waardoor oorpijn voorkomen 
wordt. Geef jouw kind een comfortabel en veilig gevoel 
met deze multifunctionele oordop.

Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

Gecertificeerde en bewezen 
geluidsreductie van 25 dB (SNR) 
dempt schadelijk geluid, reguleert 
luchtdruk en houdt water uit het oor. 
Gesprekken blijven verstaanbaar

Eenvoudig in 
en uit te doen  
en geschikt voor 
oren met buisjes

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemen 

AlpineThermoShape™ 
vormt zich naar je 
gehoorgang dankzij de 
warmte van je lichaam

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort
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PartyPlug
Voorkom blijvend gehoorverlies 
en een vervelende piep in je oren

Wanneer je een concert of festival 
bezoekt, dan wil je van de muziek genieten 
zonder gehoorschade op te lopen. 

Alpine PartyPlug oordoppen zijn speciaal ontworpen 
om het volume van de muziek naar een veilig 
niveau terug te brengen. Ondertussen blijft de 
geluidskwaliteit zeer hoog en communicatie met 
vrienden mogelijk. PartyPlug-oordoppen kunnen 
de hele dag (of nacht) gedragen worden. Door het 
zachte en flexibele thermoplastische materiaal vormt 
de oordop zich naar jouw gehoorgang. Dit materiaal 

is bovendien hypoallergeen en siliconevrij. Dat wil 
zeggen dat je geen last krijgt van allergische reacties 
of jeuk. De PartyPlug oordoppen kun je ruim 100 
keer gebruiken. Ze gaan dus met gemak het hele 
festivalseizoen mee. Wees lief voor je oren en zorg 
dat je nog veel langer van je favoriete band of dj kunt 
genieten. 

Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

Speciaal muziekfilter van 
19 dB (SNR) dempt tot een 
veilig volume, terwijl muziek en 
gesprekken hoorbaar blijven

Eenvoudig in 
en uit te doen  
en nauwelijks 
zichtbaar

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemen 

AlpineThermoShape™ 
vormt zich naar je 
gehoorgang dankzij de 
warmte van je lichaam

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort
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PartyPlug Pro
Ga voor de premium geluidskwaliteit 
en voorkom gehoorschade

Als je een concert of festival bezoekt, 
dan wil je van de muziek genieten 
zonder gehoorschade op te lopen. 

Alpine PartyPlug Pro Natural-oordoppen zijn speciaal 
ontworpen voor de echte muziekliefhebber om het 
volume van de muziek naar een veilig niveau terug te 
brengen. Ondertussen blijft de geluidskwaliteit zeer 

hoog en communicatie met vrienden mogelijk. Door 
het speciale vlakke demping filter blijft de muziek zo 
natuurlijk mogelijk klinken, zonder vervormingen. De 
beste keus voor de echte muziekliefhebber.

Makkelijk schoon te maken,  
100x herbruikbaar en siliconenvrij

Natuurgetrouwe demping van 
21 dB (SNR) voor een excellente 
& veilige muziekbeleving terwijl 
gesprekken hoorbaar blijven

Eenvoudig in en uit 
te doen en nauwelijks 
zichtbaar. Met draagkoord 
tegen verliezen

Luxe travel case  
voor bewaren en meenemen

AlpineThermoShape™ 
vormt zich naar je 
gehoorgang dankzij de 
warmte van je lichaam

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort
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Music Safe Pro
Ervaar je beste optreden met 
de complete set MusicSafe

Als muzikant, dj of geluidstechnicus 
bevind je je regelmatig in een 
omgeving met harde muziek. 

Het risico op gehoorschade is daarom groot. 
Gehoorverlies heeft directe consequenties 
voor het uitvoeren van je vak of passie. Goede 
gehoorbescherming is daarom van essentieel 
belang tijdens repetities, optredens en concerten. 
Alpine heeft daarom MusicSafe oordoppen 
ontwikkeld. De oordoppen worden geleverd met 
drie sets verwisselbare filters, draagkoord en een 
reinigingsspray. Je hebt de keuze uit de witte filters 

die 16 dB dempen (laag), de zilverkleurige filters die 
19 dB dempen (gemiddeld) en de goudkleurige filters 
die 22 dB dempen (hoog). Deze AlpineAcousticFilters™ 
garanderen een optimale bescherming tegen 
schadelijke geluidniveaus, terwijl de muziekkwaliteit 
behouden blijft. Zo kun je optimaal genieten van het 
luisteren naar en het maken van muziek. Geniet op 
een veilige manier van een repetitie, optreden of een 
feestje en kies je in elke situatie de juiste demping.

Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

Speciale muziekfilters 
van 16, 19 en 22 dB (SNR)  
dempen muziek tot een 
veilig volume

Handig 
draagkoord  
inbegrepen 
tegen verliezenEenvoudig in 

en uit te doen  
en nauwelijks 
zichtbaar

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemen

Zacht 
AlpineThermoShape™ 
materiaal vormt zich 
naar je gehoorgang 
dankzij de warmte van 
je lichaam voor ultiem 
draagcomfort
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SleepDeep
De nieuwste generatie 
slaapoordoppen

SleepDeep zijn de meest comfortabele 
slaapoordoppen ooit gemaakt, speciaal 
ontwikkeld voor het slapen. 

Ze combineren ultiem comfort met maximale 
demping. De unieke ovale 3D-vorm van de oordop 
volgt de natuurlijke vorm van je gehoorgang, waardoor 
de oordoppen niet uitvallen of pijn doen wanneer 
je op je zij slaapt. Daarnaast bevat SleepDeep 
revolutionaire geluidabsorberende gel die maximale 
demping op omgevingslawaai en gesnurk geeft. Dat 
houdt in dat de meeste omgevingsgeluiden worden 
gedempt. Zo kun je heel de nacht heerlijk slapen! 

Deze innovatieve oordoppen zijn gemaakt van 
speciaal door Alpine ontwikkeld thermoplastisch 
materiaal: AlpineThermoShape™. Dit materiaal is 
ultrazacht en huidvriendelijk en vormt zich naar de 
gehoorgang, waardoor de oordoppen perfect passen 
en op hun plek blijven zitten. Dit materiaal bevat geen 
siliconen en veroorzaakt daardoor geen allergische 
reacties of jeuk. Gebruik de oordoppen in elke situatie; 
slapen, studeren, concentreren, ontspannen of reizen. 

Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

Geluidabsorberende gel  
dempt omgevingslawaai 
en snurkgeluid

Eenvoudig in 
en uit te doen  
en nauwelijks 
zichtbaar

3D ovale vorm  
sluit perfect 
aan op de 
gehoorgang

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemen

AlpineThermoShape™ 
vormt zich naar je 
gehoorgang dankzij de 
warmte van je lichaam

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort
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SleepSoft
Voor een betere nachtrust 
en slaapcomfort

SleepSoft oordoppen zijn speciaal 
ontwikkeld om storend omgevingslawaai 
en gesnurk te dempen. 

De oordoppen helpen je makkelijker in slaap te 
vallen en zorgen voor een betere nachtrust. Met een 
gemiddelde demping van 25 dB (SNR) blijven o.a. de 
deurbel en wekker nog wel voldoende hoorbaar. De 
slaapoordoppen en filters zijn gemaakt van zeer zacht 
AlpineThermoShape™ (ATS), waardoor de oordop 

comfortabel zit en de hele nacht op zijn plek blijft. 
ATS vormt zich door de warmte van je oor naar je 
gehoorgang en voorkomt een pijnlijke druk op het 
oor. ATS bevat geen siliconen en geeft daardoor geen 
allergische reacties of jeuk. De slaapoordoppen zijn 
gemakkelijk te reinigen en 100x te gebruiken.

Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

Eenvoudig in 
en uit te doen  
en nauwelijks 
zichtbaar

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort

AlpineThermoShape™ 
vormt zich naar je 
gehoorgang dankzij de 
warmte van je lichaam

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemen

Speciaal filter van 25 dB (SNR)  
verzacht omgevingslawaai en 
snurkgeluid, zonder af te sluiten
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FlyFit
Veilig en 
comfortabel reizen

Alpine FlyFit oordoppen zijn speciaal 
ontworpen om je reis of vlucht zo 
comfortabel mogelijk te laten verlopen. 

Door het dragen van oordoppen tijdens de vliegreis 
wordt de hinderlijke druk op het trommelvlies 
gereguleerd. De filters werken als een ventiel en 
zorgen voor een geleidelijk en constant drukevenwicht 
tussen de lucht en je middenoor. Daarnaast zorgen 

de FlyFit oordoppen voor een lichte demping van 
omgevingsgeluid. Met de FlyFit oordoppen ben je 
verzekerd van een ontspannen vlucht en comfortabel 
reizen waar je ook naar toe gaat.

Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

Eenvoudig in 
en uit te doen  
en nauwelijks 
zichtbaar

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort

AlpineThermoShape™ 
vormt zich naar je 
gehoorgang dankzij de 
warmte van je lichaam

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemen

Drukregulerend filter 
van 17 dB (SNR)  
voorkomt oorpijn en dempt 
motor- en cabinelawaai
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SwimSafe
Voor in en 
op het water

Alpine SwimSafe oordoppen zijn 
speciaal ontworpen om te voorkomen 
dat er water in de oren komt. 

Dit beschermt tegen een oorontsteking of 
surfersoor. Ideaal als je een hele dag bij of in het 
water doorbrengt. De speciale akoestische filters 
in de SwimSafe oordoppen zorgen ervoor dat alle 
omgevingsgeluiden en gesprekken hoorbaar blijven. 

De zeer kleine opening in de filters voorkomt een 
afgesloten gevoel en de vorm van de oordoppen zorgt 
ervoor dat er geen water in de oren komt. SwimSafe 
is geschikt om maximaal één meter onder water te 
gebruiken.

Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

Voortkomt water in de oren  
en beschermt tegen oorontsteking

Gesprekken 
blijven hoorbaar  
dankzij speciaal filter 
van 11 dB (SNR)

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort

AlpineThermoShape™ 
sluit de gehele 
gehoorgang af, voorkomt 
water in het oor

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemen
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WorkSafe
Tijdens het 
klussen

De speciale akoestische filters in de 
WorkSafe-oordoppen bieden een extra 
zware demping die de schadelijke geluiden 
van gereedschappen tegenhoudt. 

Het geluid wordt gereduceerd tot een veilig niveau 
waar je probleemloos acht uur in kunt verblijven. 
Dankzij de filters is het nog steeds mogelijk om een 
gesprek te voeren en alle veiligheidsgeluiden te horen. 
WorkSafe oordoppen zijn gemaakt van door Alpine 
ontwikkeld AlpineThermoShape™ materiaal wat zich 

vormt naar de gehoorgang. Zo heb je een perfecte 
demping zonder een drukkend gevoel op je oren of 
het idee dat je bent afgesloten van alles wat er om 
je heen gebeurt. Het materiaal is hypoallergeen en 
bevat geen siliconen. Je hebt dus geen last van jeuk of 
irritaties tijdens het klussen.

Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

Akoestische filters  
van 23 dB (SNR)  
dempt schadelijke geluiden 
naar een veilig volume 

Eenvoudig in 
en uit te doen  
en nauwelijks 
zichtbaar

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemenAlpineThermoShape™ 

vormt zich naar je 
gehoorgang dankzij de 
warmte van je lichaam

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort

Handig 
draagkoord  
inbegrepen 
tegen verlies
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MotoSafe Tour
Gehoorbescherming 
voor motorrijders

MotoSafe Tour: de ideale oordoppen 
voor het rijden van toertochten, op 
vakanties en op binnenwegen. 

Veel motorrijders ervaren na een lange rit een 
vervelende piep in hun oren en een gevoel van 
uitputting. Dit wordt veroorzaakt door het zeer hoge 
geluidsniveau dat de wind onder de helm veroorzaakt. 
De MotoSafe oordoppen dempen schadelijke geluiden 
zonder dat je je afgesloten voelt van de omgeving. Het 

omringende verkeer, navigatiesysteem, de intercom 
en de motor zelf blijven dankzij de innovatieve 
AlpineAcousticFilters™ nog goed hoorbaar. Deze 
speciale touruitvoering van de MotoSafe oordoppen 
heeft een gemiddelde demping van 17 dB (SNR) en 
houdt je gehoor veilig tijdens je rit. 

Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

Speciaal windruisfilter 
van 17 dB (SNR)  
dempt schadelijke windruis 
en voorkomt vermoeidheid

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemen

Eenvoudig in en 
uit te doen  
dankzij flexibele 
uitneemhulp voor 
onder de helm

AlpineThermoShape™ 
vormt zich naar je 
gehoorgang dankzij de 
warmte van je lichaam

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort

36 37



Makkelijk schoon 
te maken,  
100x herbruikbaar 
en siliconenvrij

2 soorten windruisfilter 
van 17 en 20 dB (SNR)  
dempen schadelijke 
windruis en voorkomen 
vermoeidheid

AlpineThermoShape™ 
vormt zich naar je 
gehoorgang dankzij de 
warmte van je lichaam

Gemaakt van zacht 
materiaal voor  
ultiem draagcomfort

MotoSafe Pro
Als je motor rijdt, 
wil je genieten

Ben je op zoek naar de oplossing voor 
zowel tour tochten als rijden op de 
snelweg? Alpine MotoSafe Pro bestaat uit 
twee complete sets motoroordoppen. 

De MotoSafe Race: de ideale oordoppen voor 
het rijden op de snelweg, het circuit of tijdens het 
rijden met een open helm. MotoSafe Tour: de 
ideale oordoppen voor het rijden van toertochten, 
op vakanties en op binnenwegen. De MotoSafe 

oordoppen dempen schadelijke geluiden zonder 
dat je je afgesloten voelt van de omgeving. Het 
omringende verkeer, navigatiesysteem, de intercom 
en de motor zelf blijven dankzij de innovatieve 
AlpineAcousticFilters™ nog goed hoorbaar.

Tour (17 dB) Race (20 dB)

Bevat 2 sets oordoppen:

Luxe travel case  
voor bewaren en 
meenemen

Eenvoudig in en 
uit te doen  
dankzij flexibele 
uitneemhulp voor 
onder de helm

38 39



Vragen? 

alpine.nl/faq alpine.nl/blog youtube.com/AlpineHearing

Veelgestelde vragen Alpine blog YouTube
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