Chráníme
VÁŠ svět
Srdečně Vás zveme na naši preze
prezentaci do Loosova sálu
v objektu zámečku (viz mapka nníže).
Přijďte se podívat na 3MTM OOPP novinky z oblasti ochrany
sluchu, dýchacích orgánů, hlavy a ještě mnohem více!
Pro hosty je připraveno malé občerstvení, dárečky
a tombola o hodnotné ceny – výrobky společnosti
3M (svářečská kukla a mnoho dalších).
Kdy: 13. – 14. 9. 2012
od 9 h do 18 h (ČT)
od 9 h do 16 h (PÁ)
Kde: BVV Veletrhy Brno, Loosův sál
(přízemí objektu Zámeček - viz. mapa)

Těšíme se na Vás!

NO
NOVINKY
OV
CELOOBLIČEJOVÁ MASKA ŘADY 3MTM FF-400
Velký zorník s ošetřením ScotchgardTM:
+ exkluzivní povrchová úprava 3MTM
ScotchgardTM odpuzuje nečistoty
a následně umožňuje i snazší údržbu zorníku
+ odolnost proti poškrábání
+ nejvyšší optická třída 1 dle EN 166

Odolný upínací systém:
+ systém šesti popruhů umožňuje snadné
a správné upevnění masky
+ pružnost popruhů byla podrobena
testování s počtem
opakování 1 milión

Mluvítko pro lepší komunikaci:
+ jasnější komunikace mezi pracovníky

3MTM Cool FlowTM výdechový
ventilek:
+ nízký výdechový odpor
+ umožňuje snazší dýchání
+ odvádí nahromaděné horko a vlhko

OCHRANNÝ OBLIČEJOVY ŠTÍT G500
-5°C – +55°C
dmínky: -20º C - +55º C, vlhkost <85%
adovatelnost: 5 let.

Přední kryt
Odvětrání pro zvýšené pohodlí.
Přední kryt je zkonstruován také jako držák kabelu
pro kombinaci s komunikačními produkty Peltor

Náhlavní páska
Robustní konstrukce připravená
pro připojení mušlových chráničů

54 do 62 cm
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Integrované ochranné brýle
Pro zvýšenou ochranu zraku je možné
do produktu G500 zabudovat integrované
ochranné brýle řady V6*, které jsou
v dispozici v barvě čiré, šedé a žluté.

Čirý obličejový štít
Žluté V6C

A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE…

Ochrana sluchu
Díky robustní konstrukci náhlavní pásky je
možné soupravu G500 použít s mušlovými
chrániči nebo bez nich. Mezera je 30 mm
a je možné do ní nasunout držák Peltor P3E.

Materiál 5F-1 (polykarbonát), ochrana
stupně BT/A proti vysokorychlostním
částicích podle EN166.
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