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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

Osłona ochronna oczu z wymiennymi foliami 
sprawdź kartę 343507

Kolor granatowy

Jednostka sprzedaży Op. 25 szt.

zestaw ściereczek 4005546730707

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546730707

typ jednostki magazynowej 317.8 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Ochrona oczu przed rozpryskami lecącymi bezpośrednio w ich kierunku
• Szybkie mocowanie i wymiana foliowych osłon
• Krystalicznie przezroczysta folia z PET (politereftalan etylenu) zapewnia dobrą widoczność
• Możliwość korzystania razem z okularami korekcyjnymi
• Lekka konstrukcja zapewnia wysoki komfort użytkowania (osłona i oprawki 9 g)
• Doskonała ochrona oczu szczególnie polecana do gabinetów dentystycznych, salonów kosmetycznych i fryzjerskich
• Artykuł ten jest zgodny z następującymi przepisami Unii: Artykuł ten jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 kategoria II w sprawie środków ochrony
indywidualnej (ŚOI) i 2001/95/WE (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 135

Wysokość zewnętrzna (mm) 70

Głębokość zewnętrzna/długość 170 mm

Marka DURABLE

Kolor specjalny krystalicznie przezroczysty

Wymienna przyłbica tak

Odpowiednie dla osób noszących okulary tak
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Karta produktu

Osłona ochronna oczu z wymiennymi foliami 
Z miejscem na etykietę nie

Certyfikat środków ochrony indywidualnej do (EU) 2016/425

Wielokrotnego użytku tak
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