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PS11 - Brýle Tech Look Plus
Kolekce: Ochrana očí
Řada: OPP
Materiál: Polycarbonát, Nylon, EVA pěna
Vnější karton: 300

Informace o produktu
Dielektrické ochranné brýle s moderním designem a dvojitým materiálem
ručiček. Široký elastický pás zajišťuje zlepšené posazení a lze jej snadno
kombinovat s helmou a chráničem sluchu. Odnímatelné EVA pěnové těsnění
umožňuje větší pohodlí a poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a
prachu.

Ochrana očí
Řada pro ochranu očí PORTWEST® zahrnuje ochranné brýle a štíty, které
jsou určeny k ochraně očí  a  obličeje pracovníků před zraněním. Různé
úrovně brýlí vám umožní vybrat nejvhodnější design a tvar pro pohodlné
nošení.  Technické  brýle  vynikají  vysokým  výkonem,  sportovní  brýle  se
vyznačují nízkou hmotností a moderním designem a klasické brýle a štíty
chrání před nebezpečím v pracovním prostředí.

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

Normy
EN 166 (1 FT)
EN 170 (2C-1.2 (clear))
EN 172 (5-3.1 (smoke))
ANSI/ISEA Z87 .1 (+ (CLEAR))
ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 (SMOKE) )

Části

99% UV ochrana●

Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí●

Dvojí použití - s klasickými rameny nebo se širokou gumičkou●

Měkké polštářky na nožičkách pro extra pohodlí●

Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a●

prachu

Flexibilní nožičky pro větší pohodlí●

100% nekovové●

  Barvy
Řada

čirá -
kouřová -
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PS11 - Brýle Tech Look Plus
Komoditní kód: 9004901000

Zkušební organizace
Inspec     (Pověřená osoba číslo.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
číslo cert.: PPE19161611

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
PS11CLR Cira 88.0 35.0 50.0 0.0600 0.1540 5036108273553 15036108763617


