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Přilba
Plastová skořepina s vysokou odolností proti UV záření
a chemikáliím, nastavitelný šestibodový textilní tlumicí
systém, odolává nízkým teplotám do -30 °C, elektrická
izolace do 440 VAC

Přilba s mušlovými chrániči
Bílá přilba 3M1465 osazená mušlovými chrániči sluchu
3M1450

1466 - Podbradník pro přilbu 1465

1467 - Vnitřní postroj k přilbě 1465

1468 - Potní páska k přilbě 1465
objednací č. barva

603M1460 ●

code No. colour
objednací č. produkt

603M1466 podbradník

603M1467 vnitřní postroj

603M1468 potní páska

code No. product

objednací č. barva

603M14651 ●

603M14652 ●

603M14653 ●

603M14654 ●

603M14655 ●

603M14656 ●

code No. colour
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objednací č. barva

6141 ●

6142 ●

6143  ●

6144   ●

6145   ●

6146   ●

code No. colour

objednací č. barva

6171 ●

6172  ●

6173  ●

6174   ●

6175   ●

6176   ●

code No. colour

LASOGARD LP 2017
Lehká polyetylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem,
zavěšená v šesti bodech na PE náhlavním kříži, velikost 52–62, celková
hmotnost 310 g, pro práci do 1000 V a -30 °C, životnost 5 let

Light polyethylene facetted shell with scruff extension, suspended
at 6 points, PE suspension cross, sizes 52–62, total weight 310 g,
approved for 1000 V and -30 °C, service-life 5 years

61700
Potní páska k přilbě LP 2017
Sweatband to helmet LP 2017

61701
Vystýlka přilby LP 2017
Inner for LP 2017

Lasogard LP 2014
Lehká polyetylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem,
zavěšená ve čtyřech bodech na textilních páscích, velikost 52–62,
celková hmotnost 310 g, pro práci do 1000 V a -30 °C, životnost 5 let

Light polyethylene facetted shell with scruff extension, suspended
at 4 points, textile bands, sizes 52–62, total weight 310 g, approved for
1000 V and -30°C, service-life 5 years

61401
Vystýlka přilby LP 2014

Inner for helmet LP 2014
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Podbradní pásek/Chin strap
podbradní pásek k přilbám

chin strap for helmets

objednací č.

613-4 

613-41

code No.

Lasogard LP 2002
Lehká polyetylénová skořepina zavěšená ve čtyřech bodech na textilních
páscích, velikost 52 - 62, celková hmotnost 335 g, pro práci do 1000 V 
a -30 °C, životnost 5 let

Light polyethylene shell suspended at 4 points, textile bands, sizes 52 - 62,
total weight 335 g, approved for 1000 V and -30 °C, service-life 5 years

61101 
Vystýlka přilby LP 2002
Inner for LP 2002

objednací č. barva

6111 ●

6112  ●

6113  ●

6114   ●

6115   ●

6116   ●

code No. colour

61100
Potní páska k přilbě LP 2002
Sweatband to helmet LP 2002
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Peltor PEL LES
Lesnický komplet - přilba Peltor G2000 + mušlový chránič
H31P3K s odklopnou drátěnou mřížkou a plachetkou na
zátylku

Forest set - Peltor G2000 helmet + H31P3K hearing protector,
flip mesh visor and neck cover

643-3 
Drátěný štít k lesnickému kompletu 6417
Wire mesh shield to forestry set 6417

643-5 
Plachetka k lesnickému kompletu 6417
Neck cover for forestry set 6417

643-6 
Vystýlka přilby pro lesnický komplet 6417
Inner 6417

643-7 
Sluchátka k lesnickému kompletu 6417
Ear-muffs for forestry set 6417

objednací č. barva

6417   ●

code No. colour

objednací č.

643-3

643-5

643-6

643-7

code No.
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Pokrývka hlavy/Headgear
Lehká polyethylenová pokrývka hlavy,
ochrana před skalpováním a nečistotami

Light polyethylene headgear, protection
against scalping and dirt

BIRRONG
Bavlněná čepice s pevným kšiltem
a plastovou vnitřní výztuhou,
nastavitelná velikost, EN812

Cotton cap with stiff eyeshade and
plastic, adjustable size, EN812

objednací č. barva

6691 ●

6692  ●

6694  ●

6695   ●

6696   ●

6697   ●

code No. colour

objednací č. barva

6621   ●

code No. colour

SAFETY CAP
Bavlněná čepice s pevným kšiltem a plastovou
vnitřní výztuhou, nastavitelná velikost, EN812

Cotton cap with stiff eyeshade and 
plastic, adjustable size, EN812

objednací č. barva

6672 ●

6674 ●

code No. colour


