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PV50 - Przemysłowy hełm ochronny Peak
View wentylowany
Kolekcja: Ochrona głowy
Grupa produktów: Środki ochrony głowy
Materiały: 100% Poliwęglan, Poliester
Karton zewnętrzny: 20

Informacja o produkcie
Wyjątkowy  pod  każdym  względem,  nowoczesny  hełm  ochronny
opatentowany i dostępny wyłącznie w Portwest. Półprzezroczysty daszek
pozwala na patrzenie do góry bez konieczności odchylania głowy do tyłu, co
w sposób znaczący podwyższa bezpieczeństwo użytkownika. Bardzo mocna,
a jednocześnie lekka skorupa poliwęglanowa zatrzymuje promieniowanie
UV. Hełm posiada czteropunktową więźbę z możliwością regulacji. Otwory
wentylacyjne zapewniają swobodny przepływ powietrza.

Ochrona głowy
Szybko rozwijająca się gama produktów ochrony głowy PW ma za zadanie
przyniesienie  maksymalnej  korzyści  naszym klientom łącząc  najbardziej
aktualne  wzornictwo  i  standardy  ochrony  głowy.  Można  ją  stosować
niezależnie od rodzaju pracy lub lokalizacji. Dostępny jest również szeroki
wybór kompatybilnych akcesoriów. Pełne wyjaśnienie funkcji i parametrów
pomoże w dokonaniu jak najbardziej świadomego wyboru.

Środki ochrony głowy
Środki  ochrony  głowy  Portwest  oferują  najwyższy  poziom  wykonania  i
zgodności z odpowiednimi Normami. Są lekkie, wygodne i przyjazne dla
użytkownika.  Naszą  misją  jest  zapewnienie  długookresowego  pełnego
bezpieczeństwa pracownika przez cały czas pracy.

Normy
EN 397 (-20°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II (Class C)

Cechy

Opatentowany wzór produkowany wyłącznie przez Portwest●

Półprzezroczysta skorupa podwyższa widoczność do góry na boki●

Bardzo mocna i bardzo lekka skorupa z poliwęglanu●

Wentylacja pozwala na swobodny przepływ powietrza pod skorupą●

Stabilizacja UV400●

Sześciopunktowa więźba tekstylna●

Regulacja przy pomocy klamry●

Posiada miękki napotnik piankowy●

Dostępne akcesoria●

  
Grupa produktów

Przydymiony -
Niebieski -
Przezroczysty -
Żółty -
Zielony -
Czerwony -
Pomarańczowy -
Różowy -
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Kod produktu: 6506101000

Laboratorium badawcze
BSI Group The Netherlands B.V.     (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Certyfikat numer: CE 722820

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja Kolor Dł Szer Wys Waga (Kg) Sześcienny (m3) EAN13 DUN14
PV50SKR Przydymiony 59.0 47.0 38.0 0.4100 0.1054 5036108266357 15036108756022


