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PS52 - Casca Full Brim Future
Colectie:  Protectia Capului
Gama:  Echipamente Individuale de Protectie
Materiale:  Polipropilena, Polietilena
Pachet exterior:  20

Informatii despre produs
Produs nou, usor cu carcasa PP. Caracteristici: protectie solara, impotriva
ploii si lichidelor netoxice, carcasa din poliuretan de densitate joasa cu 4
puncte  de  suspesie,  catarama ajustabila  52-63  cm,  absorbtie  umezeala
incluse.

Protectia Capului
Portwest a extins rapid gama de produse penntru protectia capului pentru
a permite clientilor sa beneficieze de modele si standarde moderne pentru
protectia  capului,  indiferent  de  locul  de  munca  sau  locatie.  Căști
inovatoare, confortabile și ușoare disponibile pentru utilizări multiple.

Echipamente Individuale de Protectie
Echipament  de  protectie  personala  pentru  cap  conform  ultimelor
standarde, oferind protectie maxima, Mai mult,  acestea ofera confort si
sunt foarte usoare pentru a permite utilizatorului folosirea pe parcursul mai
multor ore. Securitatea dumneavoastra este misiunea noastra. Siguranța ta
este misiunea noastră.

Standarde
EN 397 (-10°C/+50°C)
ANSI/ISEA Z89.1 Tipul 1 (Class E )

Caracteristici
Casaca cu boruri largi ofera protecti impotriva soarelui, ploii,●

reziduurilor si a stropilor non-toxici

Harnașament cu suspensie din plastic în 4 puncte pentru confortul●

purtătorului, siguranță și curățare ușoară

Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet●

Banda din spuma moale pentru transpiratie inclusa●

Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in●

conditii optime)
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PS52 - Casca Full Brim Future
Cod de comoditate: 6506101000

Organism de testare
INSPEC International B.V.     (Organism notificat nr.: 2849)
Beechavenue 54 - 62
, Netherlands
Numarul certificarii: PPE20162115

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
PS52WHR Alb 64.0 42.0 55.0 0.4000 0.1478 5036108258925 15036108748157


