
Fire Helmet
Duurzame en verstelbare vlamvertragende helm met nekbescherming en 

vervangbaar vizier.
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Ontdek onze 
producten

FIRE HELMET 2MZP

 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Lederen nekbescherming om nek, oren en delen van de kaken te beschermen tegen vlammen, vonken, 

stoom en vloeistoffen.

• Impactbescherming van de volledige oppervlakte en isolatie tegen de hitte over de gehele binnenkant 

van de helm.

• Nomex kinriem (met 3-punts bevestiging) met snelle ontsluitingsgesp

• Universele helm die past op hoofdmaat 52-65 cm

• Vervangbaar vizier

• Intern en extern omhulsel afneembaar voor inspectie, reiniging en onderhoud

BESCHIKBARE MATEN:
• Universal

GECERTIFICEERD:
• SOLAS

• EN 443:2008 Type A E2 E3 * * * * C

KLEUR:
• Y14 Geel

ARTIKEL NUMMER:
2MZPA2XXX
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