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PV74 - Přilba Skyview Safety
Kolekce: Ochrana hlavy
Řada: OPP
Materiál: ABS, Polycarbonát

Informace o produktu
Přiba Skyview je jedinečně vyrobena ze dvou
d r u h ů  m a t e r i á l ů :  A B S  s k o ř e p i n y  a
polykarbonátové  špice.  Tato  inovativní  směs
nabízí  všechny  výhody  prémiové  skořepinové
přilby ABS s inovativním prvkem průhledného
kouřového vrcholu, který nabízí lepší viditelnost
a ochranu před UV paprsky. Moderní a odlišný
styl  je  speciálně  navržen  pro  outdoorové
pracovníky. Je vybaven pohodlným 6 bodovým
textilním postrojem, nastavitelným kolečkem a
4bodovým  podbradním  páskem  pro  pohodlné
nošení.

EN 397 (-30°C / +50°C, LD, 440 VAC)
EN 50365 Class:0

Ochrana hlavy
Naše  PW řada  pro  ochranu  hlavy  kombinuje
nejaktuálnější styly a normy v oblasti ochrany
hlavy bez ohledu na zaměstnání nebo umístění.
K dispozici je také široká škála kompatibilního
příslušenství. Pro vaši snadnější volbu uvádíme
vlastnosti  a  výkony  jednotlivých  částí
příslušenství.

OPP
Portwest  OPP  pro  ochranu  hlavy  splňují
nejnovější  standardy,  které  poskytují  nejvyšší
úroveň  ochrany.  Vaše  bezpečnost  je  naše
priorita.

Části
CE v kategorii 3●

6bodové textilní upevnění●

Včetně upínacího popruhu●

Životnost 7 let od data výroby●

Nastavitelná velikost kolečkem●

Včetně měkkého pěnového potního pásku●

K dispozici v širokém výběru firemních barev●

Průsvitný kšilt chrání proti UV záření●

  Barvy
Řada

žlutá HiVis -
oranžová
HiVis -

bílá -
středně
modrá -
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PV74 - Přilba Skyview Safety
Komoditní kód: 6506101000

Zkušební organizace
Dolomiticert Scarl     (Pověřená osoba číslo.: 2008)
Zona Industriale Villanova, 7/A
, Italy
Kontakt: TOMMASO MORANDIN
číslo cert.: 19-0333

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
PV74RBR Stredne modra 57.0 45.0 46.0 0.4250 0.1180 5036108325924 15036108814715


