
Beütés elleni
védelem

FIRST BASE+

Színválaszték és
emblémázás
Színválaszték

Tengerészkék
Királykék
Sötétzöld
Fekete
Szürke
Piros

Egyedi megrendelés esetén (minimum
2000 db) más színekben is igényelhető.

Kombinálható termék
A First Base + standard 
hallás- és szemvédő 
viselete esetén is 
kényelmes.
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F O R G A L M A Z Ó

A szállított eszköz műszaki jellemzői a termékek folyamatos fejlesztésének
eredményeként eltérhetnek az e kiadványban leírtaktól.

Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire WN8 9RA
England
Ügyfélszolgálat:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
scott.sales.uk@tycoint.com
www.scottsafety.com

ISO 9001:2000
Minősítés száma:

FM 00932

CE minősítés

0086

Személyi 
Védőeszköz

Emblémázás

A First Base baseball sapkák nagy részét kiváló minőségű, céges 
emblémával ellátva szállítjuk. A First Base+ viselete kényelmes és egyben 
hozzájárul a vállalati identitás kifejezéséhez.

A homlokrész varrás 
nélküli, hogy az embléma 
a lehető legjobban 
látszódjon.

Kiváló minőségű, hímzett 
emblémával.

Minimum rendelési 
mennyiség: 40 darab.



Az alapárban van 
széles és kiváló 
nedvszívó frottír 
izzadságszalag.

A Protector First Base+ beütés elleni baseball sapka tervezésekor fő szempont volt, hogy a termék egyaránt tökéletesen megfeleljen 
a kényelem és az esztétika követelményének. A termék piacra kerülését ötéves, fejre vonatkozó ütésvédelmi termékfejlesztés előzte meg. 

A fejbeütés ellen védő baseball sapkák már számos kereskedelmi és ipari területen bizonyították alkalmazhatóságukat, azonban a 
legmodernebb technológiai újításokat felhasználó First Base+ lényegesen többet nyújt a korábbi modelleknél.

FIRST BASE+: Extra kényelem – Széleskörű alkalmazás

FŐ JELLEMZŐK

Minősítés: CE minősítés az EN812 szabvány
szerint

Színválaszték: tengerészkék, királykék, fekete 
piros, sötétzöld, szürke

Beállítható fejméret 52-65 cm

Súly: 150 g

Tisztítása könnyű: mosógépben mosható, 60 fokos 
programmal

Kétféle szemellenző 
méret: 77 mm-es és 

50 mm-es 
szemellenző hossz

Biztonság DIVATOSAN
A First Base+ baseball sapka tökéletes ütésvédelmet
nyújt számtalan alacsony kockázattal járó 
alkalmazási területen.

CE minősítés az EN812 szabvány szerint.

Szabadalmazott, tartós ABS műanyagból 
készülő rugalmas sisakhéj-kialakítás.

A jól lélegző anyagnak és a sok 
szellőzőnyílásnak köszönhetően 
használat közben nem melegszik 
be, így viselete kényelmes.

Szennyeződésmentes anyagszerkezetének köszönhetően 
nem jelent veszélyt a gyártási eljárásra ezért különösen 
ideális olyan területeken, mint a precíziós gépgyártás és 
az élelmiszeripar.

Bár egy méretben készül,
52-65 cm között a fejméret-
nek megfelelően szabályoz-
ható, ami növeli a baseball 
sapka nyújtotta biztonságot.

Valamennyi színben választható standard és 
rövid méretű ellenzővel.

A baseball sapka 
korszerű textil-
anyagból készül.

DIVAT ÉS KÉNYELEM
A First Base+ sapka kialakításából adódóan maximális
kényelmet biztosít használójának, de nem csökkenti 
a kilátást. Ezt a fejbeütés ellen védő sapkát bárki 

szívesen viseli.

Megkülönböztető, diszkrét kialakítás.

A szemellenző merevítése 
műanyag, a sapka 

mosógéppel mosható.

Préselt habszivacs 
betéttel a maximális 
kényelem érdekében.


