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Photo / Foto

Description / Opis

FOLIA STRETCH

Size /
Rozmiar
szt.

Przeźroczysta folia stretch
0,23mm
szer. 0,5m
stretch 150%

CZYŚCIWO

1,5 kg
2,5 kg
3 kg

op.

- Czyściwo bawełnaniane
- Pakowane w workach po 10kg
10 kg

TAŚMA PAKOWA

szt.

- Długość: 60m
- Typ kleju: Solvent

1,5 kg
2,5 kg
3 kg

TAŚMA ZNAKUJĄCA

szt.

Taśma znacząca
Długość 33m
Szerokość 50mm

-
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OSZ-LINE

op.

Zatyczki do uszu wykonane z pianki poliuretanowej połączone przewodem.
- wygłuszenie: H=36dB, M=34dB, L=33dB, SNR=37dB
- jednorazowe zatyczki do uszu łączone linką
- w pudełku znajduje się 200 par, każda zapakowana w oddzielną torebeczkę
- pudełko może służyć za podajnik
- spełniają wymagania normy EN352-2

OSZ-500

op.
(200par.)

op.

Jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z pianki poliuretanowej.
- wygłuszenie: H=36dB, M=34dB L=33dB, SNR=37dB
- w opakowaniu znajduje się 500 par
- idealne do OSZ-500-BOX
- spełniają wymagania normy EN352-2
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OO-INDIANA
Okulary ochronne.
- klasa optyczna 1
- przyciemniane szybki
- czerwony kolor ramek
- od wewnątrz okularów ochronna pianka z możliwością wyjęcia jej,
zapewnia wygodę i komfort użytkowania oraz odpowiednie dopasowanie
okularów
- możliwość wypięcia ramion i zastąpienia ich regulowanymi paskami, w
zależności od upodobań i potrzeby użytkownika
- chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s
(F)
- spełniają wymagania normy EN166

uni

MCR-CHECKLITE S
Przeciwodpryskowe okulary ochronne w linii CHECKLITE.
- szerokie łączenie szkieł i ramion zapewnia szczelną ochronę na
najwyższym poziomie
- mocne, a zarazem ultralekkie szkła poliwęglanowe blokują w 99,9%
szkodliwe działanie promieni UV
- powleczenie Duramass chroni przed zarysowaniem
- ramiona w kształcie "łopatek" zapewniają stabilność
- uniwersalny kształt nakładek na nos dopasowany dla każdego
- idealne do pracy podczas obróbki metali, drewna, materiałów
ceramicznych itp.
- Soczewki idealne do pracy na wolnym powietrzu, gdzie występuje
niebezpieczeństwo olśnienia
- spełniają wymagania normy EN166
Przepuszczalność
świetlna
(VLT)
12%

uni

MCR-CHECKLITE T
Przeciwodpryskowe okulary ochronne w linii CHECKLITE.
- szerokie łączenie szkieł i ramion zapewnia szczelną ochronę na
najwyższym poziomie
- mocne, a zarazem ultralekkie szkła poliwęglanowe blokują w 99,9%
szkodliwe działanie promieni UV
- powleczenie Duramass chroni przed zarysowaniem
- ramiona w kształcie "łopatek" zapewniają stabilność
- uniwersalny kształt nakładek na nos dopasowany dla każdego
- idealne do pracy podczas obróbki metali, drewna, materiałów
ceramicznych itp.
- sprawdź właściwości szkieł i dobierz najbardziej odpowiednie dla danej
pracy
- spełniają wymagania normy EN166

uni

MCR-DALLAS MN
Przeciwodpryskowe okulary ochronne w linii DALLAS.
- poliwęglanowa ramka w kolorze miedzianym, ramiona w kolorze czarnym
- mocne, a zarazem ultralekkie szkła poliwęglanowe blokują w 99,9%
szkodliwe działanie promieni UV
- zaokrąglone szkła wydłużone na bokach zapewniają maksymalną ochronę
nie tylko z przodu, ale i z boku
- całe ramiona wykonane z gumy, dzięki czemu okulary nie ślizgają się zaprojektowane tak, aby nie uciskać na skronie
- uniwersalna nakładka na nos, zapobiega odgnieceniom i zwiększa komfort
użytkowania
- idealne do pracy podczas obróbki metali, drewna, materiałów
ceramicznych itp.
- Soczewki niebieskie lustrzane. Zabezpieczają przed bezpośrednim
olśnieniem. Redukują olśnienie pochodzące od sztucznych źródeł światła.
- spełniają wymagania normy EN166
- Przepuszczalność świetlna (VLT) 33%
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MAS-MIDI
Półmaska Olympus Midimask.
- wykonana z bardzo miękkiego kauczuku
- przystosowana do pracy z pochłaniaczami Unifit
- bardzo higieniczna (zaworek umieszczony jest w pochłaniaczach wiec jest
wyrzucany po zużyciu filtra, stąd nie przechowujemy bakterii)
- szerokie elastyczne paski oraz nowy kolebkowy zaczep na głowę
zapewniają idealne dopasowanie i komfort
- spełnia wymagania normy EN140

-

MAS-MIDI-FIL-A2

Filtr wymienny Unifit do półmaski Midimask - typ pochłaniacza A2.
- filtr do gazów, oparów związków organicznych z punktem wrzenia powyżej
65oC (klasa 2 - dłuższy czas użytkowania)
- spełnia wymagania normy EN14387

-

Filtr przeciwpyłowy wymienny Unifit do półmaski Midimask - typ P2.
- filtr chroni przed stałymi i płynnymi cząstkami niebezpiecznymi,
mikroorganizmami np. bakteriami i wirusami
- spełnia wymagania normy EN143

-

Filtr wymienny Unifit do półmaski Midimask - typ pochłaniacza ABEK1.
- filtr do gazów, oparów związków organicznych, nieorganicznych i
kwasowych oraz do amoniaku.
- spełnia wymagania normy EN14387

-

MAS-MIDI-FIL-P2

MAS-MIDI-FIL-ABEK
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MAS-MAXI
Półmaska Maximask 2000.
- maska z wytrzymałego i miękkiego kauczuku termoplastycznego
zapewniająca idealne dopasowanie do twarzy
- nowoczesny zaworek zapewnia niski opór wydychania
- w pełni regulowane czteropunktowe zawieszenie widełkowe oferujące
idealne dopasowanie
- wyprofilowane pochłaniacze dla minimalnego ograniczenia pola widzenia
- półmaska bez pochłaniaczy pozwala użytkownikowi na wybranie
odpowiednich filtrów w zależności od zastosowania
- spełnia wymagania normy EN140

-

MAS-MAXI-FIL-ABEK

Filtr wymienny do półmaski Maximask 2000 - typ pochłaniacza ABEK1.
- filtr do gazów, oparów związków organicznych, nieorganicznych i
kwasowych oraz do amoniaku.
- spełniają wymagania normy EN14387
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JETCOBRA
Przyłbica spawalnicza COBRA™
- wykonana z nylonu konstrukcyjnego gat. 66 z bardzo miękką opaską na
głowę dla większego komfortu użytkownika
- wysokiej jakości filtr samościemniający ze stopniem ochrony od 9 do 13
(wg DIN)
- pięć kątów ustawienia
- szybka i łatwa możliwość wymiany ekranu poprzez wciśnięcie zacisków
ramki
- posiada bardzo wydajny, a jednocześnie cichy przepływ powietrza (180 l
powietrza/min.)
- zaprojektowana, by łączyć z urządzeniem filtrującym Jetstream™
- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii
uderzeni do 45 m/s (F)
- spełnia wymagania norm EN12941 TH2, EN379, EN175, EN166 i ANSI
Z87.1

-

OTW-AUTODARK
Osłona spawalnicza z filtrem automatycznym.
- klasa optyczna 1
- światło rozproszone: 3, jednorodność: 3
- wymiary filtra: 90x110x7 mm
- filtr automatyczny, z możliwością regulacji przyciemnienia w zakresie 8-13
DIN
- filtr chroniący przed oślepieniem składa się z nieorganicznego szkła
płynnych kryształów i szklanych płytek ochronnych z filtrami tłumiącymi
promienie UV/IR
- nie wymaga konserwacji i serwisowania - łatwość użycia
- nie wymaga baterii - zasilane ogniwem słonecznym
- możliwość dopasowania do rozmiaru głowy za pomocą pasków i pokrętła
- automatyczny filtr gwarantuje zaoszczędzenie czasu, mniejsze zmęczenie
spawacza i lepszą jakość spawów, dzięki dokładnemu umiejscowieniu łuku
- chroni przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s
(F)
- spełnia wymagania norm EN175, EN169 oraz EN379

OTW

Osłona spawalnicza.
- wymiary filtra: 90x110x2 mm
- stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze
spawaniem w miejscu pracy takim jak plac budowy czy fabryka
- możliwość dopasowania do obwodu głowy za pomocą pasków i pokrętła
- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii
uderzeni do 45 m/s (F)
- spełnia wymagania normy EN175 oraz EN169

OTW-HAND

Tarcza spawalnicza do trzymania w ręku.
- wykonana z polipropylenu
- wymiar filtra: 90x110x2 mm
- stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze
spawaniem w miejscu pracy takim jak plac budowy lub fabryka
- chroni przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s
(F)
- spełnia wymagania norm EN175 oraz EN169
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UNIWER-OTW
Osłona spawalnicza.
- materiał ochrony: polipropylen
- wymiary filtra: 108 mm (szerokość) x 51 mm (wysokość) x 2 mm (grubość)
- odchylany filtr optyczny z dużymi uchwytami zapewnia dodatkową wygodę
- stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze
spawaniem w miejscu pracy takim jak plac budowy czy fabryka
- chroni przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s
(F)
- kompatybilna z hełmem UNIVER-KAS oraz innymi akcesoriami z serii
UNIVER
- w zestawie klips UNIVER-ADAPTER
- spełnia wymagania norm EN175 oraz EN169

NNB

Nagolennik skórzany z nastopkiem.
- skóra bydlęca dwoinowa
- zapinany na metalowe sprzączki
- chroni but, na przykład przed zapaleniem sznurowadeł w momencie
zetknięcia z iskrą, czy też podobnie działającym czynnikiem
- dostępny zarówno w kategorii I i kategorii II (EN470-1)
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