PROTEÇÃO DA CABEÇA
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0201001

Capacetes de proteção

EN 397

Capacete de segurança ventilado, em
ABS de alta resistência, tratamento anti
UV, arnês têxtil com 4 pontos de fixação,
banda de suor e regulação manual.
Casco de seguridad ventilado en ABS de
alta resistencia, estabilización UV, arnés
textil con 4 puntos de anclaje, banda para
el sudor y ajuste manual.

FLUOR

0201002
EN 397

Capacete de segurança ventilado, em
ABS de alta resistência, tratamento anti
UV, arnês têxtil com 4 pontos de fixação,
banda de suor e aperto ajustável com
roda dentada.

Capacetes de proteção

Casco de seguridad ventilado en ABS de
alta resistencia, estabilización UV, arnés
textil con 4 puntos de anclaje, banda para
el sudor y ajustable con rueda dentada.

FLUOR

0201003

Casco de seguridad en polietileno, arnés
de 6 puntos de fijación, banda de sudor y
ajuste manual.

Capacetes de proteção

EN 397

Capacete de segurança em polietileno,
arnês com 6 pontos de fixação, banda de
suor e regulação manual.

0201004

Capacetes de proteção

EN 397
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Capacete de segurança em polietileno,
arnês com 6 pontos de fixação, banda de
suor e aperto ajustável com roda dentada.

Casco de seguridad en polietileno, arnés
de 6 puntos de fijación, banda de sudor y
ajustable con rueda dentada.

0201006

Capacetes de proteção

EN 397

Casco de seguridad ventilado para
trabajos en altura, en ABS. Arnés
comprende una pieza interior de PPE alta
consistencia que permite una excelente
capacidad de aislamiento. Barbuquejo
textil con mentonera y 4 puntos de anclaje.

FLUOR

0202001

Capacetes de proteção
com acessórios

EN 397
EN 166

0202002

Capacetes de proteção
com acessórios

EN 397
EN 1731

0202003
EN 397
EN 352-3

Capacetes de proteção
com acessórios

Capacete de segurança ventilado para
trabalhos em altura, em ABS.
Arnês composto por uma peça interior de
PPE de grande consistência permitindo
uma excelente capacidade de isolamento.
Francalete têxtil com queixal e 4 pontos
de regulação.

Capacete de segurança em polietileno,
arnês com 6 pontos de fixação, banda de
suor e aperto ajustável com roda dentada
+ viseira em policarbonato incolor com
320x 190 mm.
Casco de seguridad en polietileno, arnés
con 6 puntos de anclaje, banda de sudor
y ajuste con rueda dentada + pantalla de
policarbonato incolor con 320x190 mm.

Capacete de segurança em polietileno,
arnês com 6 pontos de fixação, banda
de suor e aperto ajustável com roda
dentada + viseira de rede metálica com
200x320mm.
Casco de seguridad en polietileno, arnés
con 6 puntos de anclaje, banda de sudor
y ajuste con rueda dentada + pantalla de
malla con 200 x 320 mm.

Capacete de segurança em polietileno,
arnês com 6 pontos de fixação, banda de
suor e aperto ajustável com roda dentada
+ protetor auricular.
Casco de seguridad en polietileno, arnês
con 6 puntos de anclaje, banda de sudor
y ajuste con rueda dentada + protector
auditivo.
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0202004
EN 397
EN 1731
EN 352-3

Capacete de segurança em polietileno,
arnês com 6 pontos de fixação, banda de
suor e aperto ajustável com roda
dentada + viseira de rede metálica com
200 x 320mm + protetor auricular.

Capacetes de proteção
com acessórios

Casco de seguridad en polietileno, arnés
con 6 puntos de anclaje, banda de sudor
y ajuste con rueda dentada + pantalla
de malla con 200 x 320 mm + protector
auditivo.

0204001

Boné antichoque tipo baseball, têxtil
poliéster/algodão. Equipado com uma
concha interna em polietileno e espuma
em EVA para amortecer os choques.

EN 812

Boné de proteção

Gorra anti-golpes tipo baseball, tejido
poliéster/algodón. Equipado con una
carcasa interna en polietileno y una
espuma en EVA para amortiguar los
golpes.

0204002
EN 812

Boné antichoque tipo baseball, em tecido
poliéster/algodão e rede. Equipado
com uma concha interna em polietileno
e espuma em EVA para amortecer os
choques.

Boné de proteção

Gorra anti-golpes tipo baseball, en tejido
poliéster/algodón y rejilla. Equipado con
una carcasa interna en polietileno y una
espuma en EVA para amortiguar los
golpes.

0204003
EN 812

Boné antichoque tipo baseball, em tecido
poliéster/algodão e rede. Equipado
com uma concha interna em polietileno
e espuma em EVA para amortecer os
choques.

Boné de proteção

Gorra anti-golpes tipo baseball, en tejido
poliéster/algodón y rejilla. Equipado con
una carcasa interna en polietileno y una
espuma en EVA para amortiguar los
golpes.
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0205004

Arnês de plástico com 6 pontos de
fixação, banda de suor e regulação
manual.

Acessórios para capacete
de proteção

Arnés de plástico con 6 puntos de
anclaje, banda de sudor y ajuste manual.

0205005

Arnês de plástico com 6 pontos de
fixação, banda de suor e aperto ajustável
com roda dentada.

Acessórios para capacete
de proteção

Arnés en plástico con 6 puntos de
anclaje, banda de sudor y ajuste con
rueda dentada.

0205006

Arnês têxtil com 4 pontos de fixação,
banda de suor e regulação manual.

Acessórios para capacete
de proteção

Arnés textil con 4 puntos de anclaje,
banda de sudor y ajuste manual.

0205007

Arnês têxtil com 4 pontos de fixação,
banda de suor e aperto ajustável com
roda dentada.

Acessórios para capacete
de proteção

Arnés textil con 4 puntos de anclaje,
banda antisudor y ajuste con rueda
dentada.
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0205008
27dB

Protector auditivo flexible adaptable en el
casco.
SNR=27 H=29 M=25 L=19

0205003

Viseira em policarbonato incolor
adaptável a capacete, com 320x190mm.

EN 166

Pantalla en policarbonato incolor
adaptable en el casco, con 320x190mm.

Acessórios para capacete
de proteção

Acessórios para capacete
de proteção

EN 352-3

Protetor auricular flexível com adaptação
para capacete.

0205011

Pantalla en malla adaptable en el casco,
con 200x320mm.

Acessórios para capacete
de proteção

EN 1731

Viseira em rede metálica adaptável a
capacete, com 200x320mm.

0205001

Acessórios para capacete
de proteção

EN 169
EN 175
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Máscara de soldador em poliamida com
adaptação para capacete, écran rebatível
e filtro DIN12 com 110X55mm.
Filtros disponíveis desde a tonalidade 8
a 12.
Pantalla de soldador en poliamida con
adaptación para el casco, écran rebatible
y filtro DIN12 con 110x55mm.
Filtros disponibles desde la tonalidad 8 a
12.

0205009

Francalete para capacete.

Acessórios para capacete
de proteção

Barbuquejo para casco.

0205010

Francalete para capacete, com proteção
de queixo.

Acessórios para capacete
de proteção

Barbuquejo para casco, con mentonera.

0205002

Banda de suor para capacete.

Acessórios para capacete
de proteção

Banda antisudor para cascos.

Acessórios para capacete
de proteção

0205014

Lanterna para capacete com 8 LEDS de
5mm e 3 níveis de iluminação. Resistente
à água. Bateria: 3xAAA (Não incluídas).
Autonomia: 100h (1 led), 45h (3 leds),
30h (8 leds).
Linterna para casco con 8 LEDS de 5mm
y 3 niveles de iluminación. Resistente
al agua. Batería: 3xAAA (no incluidas).
Autonomía: 100h (1 led), 45h (3 leds),
30h (8 leds).
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