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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.

Produktový list

Obličejový štít 
Kód produktu 343110

Barva grey

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546727240

Množství prod. jednotky 25 piece

EAN prodejní jednotky 4005546727257

Hmotnost balení (brutto) 2861 G

Země původu PL

Popis produktu
• Obličejový štít je v souladu s normou CE a splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP/PPE) kategorie II
• Štít zakrývá ústa, nos a oči, ale výraz obličeje zůstává viditelný
• Vhodné i pro nositele brýlí díky dostatečné vzdálenosti mezi obličejem a štítem, optimální cirkulace vzduchu také omezuje zamlžování štítu
• Lze nosit i společně s ochranou úst a nosu
• Obličejový štít lze vyklopit nahoru (umožňuje např. práci na počítači)
• Dostatečná volnost pohybu i se skloněnou hlavou
• Přiložená a samolepicí jmenovka pro označení osobního obličejového štítu
• Detaily o produktu – čelenka:
• Snadné zapínání čelenky pomocí patky s drukem
• Vhodné pro obvod hlavy 53–62 cm (zahrnuje > 90 % všech osob)
• Optimální pohodlí při nošení díky polstrování čelenky
• Detaily o produktu – fólie štítu:
• 250 mμ fólie štítu
• Štít s druky pro snadné upevnění a výměnu
• Dezinfikovatelný a opakovaně použitelný
• Ochranná fólie na štítu zabraňující poškrábání při transportu

Vlastnosti produktu

Značka DURABLE

Speciální barva křišťálově čirý

Typ zapínání čelenky plastové zapínání na patentku
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Produktový list

Obličejový štít 
Pro obvod hlavy 53-62 cm

Zvedací hledí app.yes

Vyměnitelné hledí app.yes

Vhodné pro lidi s brýlemi app.yes

S popisovacím polem app.yes

Certifikace osobních ochranných prostředků nach (EU) 2016/425 

Opakovaně použitelný app.yes

Země původu Vyrobeno v EU
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