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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 PRO
Zgodność z CE zgodnie z normą EN 166 

sprawdź kartę 343310

Kolor szary

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546730097

Ilość jedn. sprzedaży 10 Sztuka

nie 4005546730103

typ jednostki magazynowej 1827.4 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Wysokiej jakości 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) 166: 2001 zgodna z normą DIN EN 166:2001
• Przyłbica ochronna PRO zakrywa usta, nos i oczy, może być noszona razem z osłoną ust i nosa
• Tworzy barierę, która minimalizuje wymianę rozprysków i kropli
• Przeznaczona szczególnie dla osób, które mają bezpośredni kontakt z klientami i współpracownikami (np. szpitale i gabinety lekarskie, handel i usługi czy edukacja)
• Przyłbica o grubości 500 µm można być unoszona w płynny sposób, a ukośne krawędzie boczne zapewniają swobodę ruchów nawet przy pochylonej głowie
• Odpowiednia również dla osób noszących okulary ze względu na wystarczającą odległość między twarzą a osłoną, optymalna cyrkulacja powietrza ogranicza również
zaparowywanie osłony
• Łatwe zamknięcie opaski na zatrzaski
• Opaska dla obwodu głowy 53-62 cm (odpowiednia ok. 90% wszystkich ludzi)
• Optymalny komfort noszenia dzięki wyściółce opaski na czole
• Z samoprzylepnym identyfikatorem do indywidualnego opisu

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 270

Wysokość zewnętrzna (mm) 250

Głębokość zewnętrzna/długość 220 mm

Marka DURABLE
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Karta produktu

Przyłbica ochronna PRO
Zgodność z CE zgodnie z normą EN 166 

Kolor specjalny krystalicznie przezroczysty

Typ zapięcia opaski zatrzask

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 do (EU) 2016/425

Wielokrotnego użytku tak
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