Fire Helmet
Duurzame en verstelbare vlamvertragende helm met nekbescherming en
vervangbaar vizier.

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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Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen.
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden.
Al onze technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of
stijlkenmerken van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken.
Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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