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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Karta produktu

Przyłbica ochronna 
sprawdź kartę 343110

Kolor szary

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546727240

Ilość jedn. sprzedaży 25 Sztuka

nie 4005546727257

typ jednostki magazynowej 2861 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Przyłbica ochronna spełniająca wymagania normy CE i zgodna z rozporządzeniem (UE) 2016/425 kategoria II w sprawie środków ochrony indywidualnej i wyposażenia
ochrony osobistej (PSA/PPE – ŚOI/WOO)
• Osłona zakrywa usta, nos i oczy, ale twarz pozostaje widoczna
• Odpowiednia również dla osób noszących okulary ze względu na wystarczającą odległość między twarzą a osłoną, optymalna cyrkulacja powietrza ogranicza również
zaparowywanie osłony
• Można nosić razem z osłoną ust i nosa
• Ruchomą osłonę można podnieść np. podczas pracy przy komputerze
• Wystarczająca swoboda ruchów nawet przy pochylonej głowie
• Dołączony samoprzylepny identyfikator do indywidualnego opisu
• Detale dotyczące opaski:
• Łatwe mocowanie opaski za pomocą zatrzasków
• Opaska dla obwodu głowy 53–62 cm (odpowiednia dla > 90% wszystkich ludzi)
• Optymalny komfort noszenia dzięki wyściółce opaski na czole
• Detale dotyczące osłony:
• Grubość folii 250 μm
• Proste mocowanie osłony na zatrzaski ułatwia wymianę
• Możliwość dezynfekcji i wielokrotnego użytku
• Folia ochronna zabezpieczająca osłonę przed zarysowaniem podczas transportu

Certyfikat Blue Angel

Marka DURABLE

Kolor specjalny krystalicznie przezroczysty
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Karta produktu

Przyłbica ochronna 
Typ zapięcia opaski plastikowy zacisk

Dla obwodu głowy 53-62 cm

Podnoszona przyłbica tak

Wymienna przyłbica tak

Odpowiednie dla osób noszących okulary tak

Z miejscem na etykietę tak

Certyfikat środków ochrony indywidualnej nach (EU) 2016/425 

Wielokrotnego użytku tak

Kraj pochodzenia Made in EU
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