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A Scott légzésvédő álarcok jellemzői:
Félálarcok• 
Teljes álarcok• 
Egyszűrős modellek• 
Ikerszűrős modellek• 
Méretválaszték• 
Anyagválaszték• 
Használati kényelem• 
Könnyű karbantarthatóság• 
Alacsony fenntartási költség• 

A Scott fél- és teljes álarcainak széles választéka egyesíti 
a kényelmet és a védelmet; a nagy szűrőválaszték révén 
pedig számos, a légzőszervekre veszélyes környezetben 
képesek védelmet nyújtani.

A Scott fél- és teljes álarcok tervezése annak ismeretében 
történt, hogy a pontos és hatékony illeszkedés alapvető 
jelentőséggel bír a felhasználók körében a negatív 
nyomású légzéscsatlakozók kiválasztásakor.  Ezért a Scott 
légzésvédők különböző méretekben kaphatóak, többféle 
anyagból és egy- vagy ikerszűrős változatban készülnek, 
ami nagy előnyt jelent a felhasználóknak, és megkönnyíti 
az illeszkedési próbákra vonatkozó előírások betartását.
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 Pro2000 szűrők
Az egyszűrős légzésvédők jellemzően szabványos, 40 
mm-es zsinórmenetes csatlakozással rendelkeznek. A Scott 
termékcsaládból elől vagy oldalt található csatlakozással 
rendelkező légzésvédő is választható, a felhasználó vagy 
az alkalmazási terület szabta igény szerint.

A Scott Pro2000-es szűrőválasztéka költséghatékonyan 
és magas védelmi szinten nyújt megoldást a speciális 
légzésvédelmi kihívásokra. A legszigorúbb minőségi 
előírásoknak megfelelő alapanyagok felhasználásának 
köszönhetően a szűrők, még a legnagyobb igénybevétel 
esetén is, tartós és megbízható teljesítményre képesek. 
Részletek a 10. és 11. oldalon.

Pro2 ikerszűrők
Az ikerszűrős kialakítású álarcokat sokszor a 
viselési hajlandóság növelése érdekében választják, 
mivel ezek a szűrőbetétek jellemzően kisebbek, 
mint az egyszűrősek zsinórmenetes szűrői, és 
súlyuk is egyenletesen oszlik el az álarc két 
oldalán. Tekintettel arra, hogy ezek a szűrők kisebb 
méretűek, a gázszűrésre szolgáló ikerszűrő betétek 
kisebb kapacitással, illetve kisebb használati 
idővel rendelkeznek, mint a zsinórmenetes szűrők 
(erre a csoportra az A1B1E1 jellemzőbb, mint az 
A2B2E2), bár a Scott termékcsalád A2 osztályában 
mindkét szűrőtípus megtalálható.

A Pro2 szűrőbetétek széles választékára jellemző 
a biztonságos bajonettzáras rögzítés, valamint 
a tartósság növelése érdekében alkalmazott, 
egyedülálló szűrőfedelek alkalmazása. Details on 
pages 10 and 11.

Profi le2

Profi le60

Profi le40

Promask2

Sari

Promask

Promask Sil

Vision 1000

Vision 4000

omask Sil
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P R O F I L E ²

4

Cikkszámok:
032072 Profi le 2 S
032071 Profi le 2 M
032070 Profi le 2 L

PRO2 TWIN

A Profi le2 egy korszerű, kedvező árú és könnyen használható 
ikerszűrős félálarc.

Az álarctest szilikon- és latexmentes termoplasztikus elasztomerből 
(TPE) készül. Rendkívül puha, így viselete, még hosszantartó 
használat esetén is kényelmes; továbbá három méretben kapható, hogy 
a lehető legtöbb felhasználó számára megfelelő legyen.

A Profi le2 nagyon jól illeszkedik használója arcához.. Az álarc 
tartópántja egy állítható fej- és nyakpántból áll, a nagy átmérőjű 
szelepeknek köszönhetően pedig a légzési ellenállása kivételesen 
alacsony, ami könnyebbé teszi a légzést, így a felhasználó kifáradása 
később következik be. A rendkívül kedvező árú és minimális 
karbantartást igénylő Profi le2 ötvözi a korszerű formakialakítás és az 
alacsony fenntartási költségek előnyeit.

A Profi le2 a Pro2 szűrőbetétekkel használható, amelyek mindegyike 
rendelkezik a szűrő szerves részét képező szűrőfedéllel, amely 
megvédi a szűrő belsejét a fröccsenő folyadékok, a szikra és a 
szennyeződések ellen, meghosszabbítva ezzel a termékek használati 
idejét

Ikerszűrők (Pro²)• 
TPE álarctest• 
Állítható fejpánt• 
Alacsony fenntartási költség• 
Három méret• 

CE minősítés: EN140
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P R O F I L E 6 0

A Profi le60 egy „Prémium” kategóriájú, ikerszűrős félálarc. 
Folyékony szilikonból (LSR) öntött álarcteste egyesíti a szilikon 
kényelmét és hajlékonyságát a tartóssággal és a hosszú élettartammal.

A széles, lapos tömítőél, melynek kialakítása hasonló a teljes 
álarcokéhoz, hatékony és kényelmes zárást biztosít, míg az orrnál 
és az állnál lévő légzsákok tompítják a fej mozgásának hatását az 
illeszkedésre, biztosítva, hogy ne lépjen fel alászívás használat 
közben.

A Profi le60 festékszórási munkáknál is használható, mivel az 
alkalmazott LSR fröccsöntési eljárásnak köszönhetően nem 
szabadulnak fel részecskék az álarctestből; a „bebújós” fejpánt pedig 
gyors és egyszerű felvételt, illetve kényelmes készenléti pozíciót tesz 
lehetővé.

A Profi le60 a Pro2 szűrőbetétekkel használható, amelyek mindegyike 
rendelkezik a szűrő szerves részét képező szűrőfedéllel, amely 
megvédi a szűrő belsejét a fröccsenő folyadékok, a szikra és a 
szennyeződések ellen, meghosszabbítva ezzel a védőeszköz használati 
idejét.

Ikerszűrők (Pro²)• 
LSR szilikon álarctest• 
Széles, az archoz jól illeszkedő tömítőél• 
A gyors felvételt elősegítő fejpánt• 
Két méret• 

CE minősítés: EN140

Cikkszámok: 
032080 Profi le60 M/L, silicone
032081 Profi le60 S/M, silicone

PRO2 TWIN

NP_RANGE_HU_1_08.indd   5NP_RANGE_HU_1_08.indd   5 16/01/2008   10:27:5716/01/2008   10:27:57



66

P R O M A S K 2

A Promask2 egy rendkívül jól kiegyensúlyozott, alacsony profi lú 
ikerszűrős légzésvédő teljes álarc, amely a lehető legközelebbi 
hozzáférést teszi lehetővé felhasználó számára a munka tárgyához, 
illetve a munkaterülethez.

A Promask2 nagyon kényelmes, T-profi lú tömítőéle anélkül biztosít 
hatékony zárást, hogy az álarcot feszesnek éreznénk. A levegő 
áramlási rendszerét az álarc belsejében úgy alakították ki, hogy a 
látómező ne párásodjon be, a CO2 pedig gyorsan és hatékonyan 
távozzon el, csökkentve ezáltal a felhasználó kifáradását, még a 
hosszú időn keresztül tartó használat esetén is

A Promask2 széles látóterű „panoráma” látómezője a lehető 
legnagyobb kilátást biztosítja, az elől található „beszélőmembrán” 
pedig megkönnyíti a munkatársakkal való kapcsolattartást. Az 
átlátszó belső álarcnak köszönhetően a felhasználók körében egyre 
népszerűbb, és viselőjét könnyen felismerhetővé teszi.

A szürke színű, szilikonból öntöttPromask2 a Pro2 szűrőbetétekkel 
használható, amelyek mindegyike rendelkezik a szűrő szerves részét 
képező szűrőfedéllel, amely megvédi a szűrő belsejét a fröccsenő 
folyadékok, a szikra és a szennyeződések ellen, maximalizálva ezzel a 
termék használati idejét

Alacsony profi l• 
Érthető beszéd• 
Puha, rugalmas szilikon• 
Átlátszó belső álarc• 
Két méret• 

CE minősítés: EN136

Cikkszámok: 
012890 Promask² teljes álarc, szilikon, ikerszűrős Pro² szűrőkhöz

PRO2 TWIN
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P R O F I L E 4 0

A Profi le 40 egyszűrős légzésvédő félálarc az EN 148-1 szabvány 
szerinti, 40 mm-es zsinórmenetes szűrőcsatlakozással rendelkezik. 
Az álarctest tartós, LSR szilikonból készül, belebújós fejpántja pedig 
gyors és egyszerű felvételt tesz lehetővé. Az álarc széles tömítőéle 
hatékony és kényelmes zárást biztosít, az orrnyeregnél és az állnál 
lévő légzsákok pedig tompítják a fej mozgásának hatását, hogy 
használat közben alászívás ne lépjen fel.

A Profi le40 kompatibilis bizonyos szűrőkkel a Pro2000 szűrőbetét 
tokok közül csak a 300 g-nál nem nehezebb szűrőkkel.)

Egy szűrő (40mm-es zsinórmenetes    • 
csatlakozással)
LSR szilikon álarctest• 
Széles, az archoz jól     • 
illeszkedő tömítőél
A gyors felvételt elősegítő     • 
fejpánt
Két méret• 

CE minősítés: EN140

S A R I  N R

A Sari NR egy természetes kaucsukból készült álarc, széles látóterű 
„panoráma” látómezővel rendelkező légzésvédő teljes álarc, központi, 
elől található szűrőcsatlakozóval. Mint minden SCOTT teljes álarcnál, 
a levegő áramlási rendszerét ennek az álarcnak a belsejében is  úgy 
alakították ki, hogy a látómező ne párásodjon be, a CO2 pedig gyorsan 
és hatékonyan távozzon el, nagymértékben erősítve ezzel a viselési 
hajlandóságot és csökkentve a használó fáradtságérzetét

Tartós• 
Gazdaságos• 
Széles, kényelmes tömítőél• 
Középen beszélőmembránnal• 
Elől található szűrőcsatlakozó• 

CE minősítés: EN136

Cikkszámok: 
032082 Profi le40 M/L, szilikon
032083 Profi le40 S/M, szilikon

Cikkszámok:
011680 Sari teljes álarc, természetes kaucsuk (NR)
011987 Sari teljes álarc, természetes kaucsuk (NR) Triplex látómezővel

PRO2000 SINGLE

PRO2000 SINGLE
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P R O M A S K

Hosszú használati idejét a tartós és vegyi anyagokkal szembeni 
nagyfokú ellenállást mutató alapanyagának, a Procomp® 
elasztomernek köszönheti.

·Tartós• 
·Felülkezelt látómező (választható kiegészítő)• 
·Átlátszó belső álarc• 
·Két méret• 
·Bal oldali szűrőcsatlakozó• 
·CBRN alkalmazhatóság• 

CE minősítés: EN136

Copy: A sárga színű hipoallergén tulajdonsággal rendelkező Promask 
Sil kényelmet és hatékonyságot nyújt felhasználójának

Puha, rugalmas szilikon• 
Sárga biztonsági szín• 
Átlátszó belső álarc• 
Két méret• 
Bal oldali szűrőcsatlakozó• 

CE minősítés: EN136

PROMASK BLACKPROMASK SIL

Cikkszámok:
012882 Promask SIL, sárga szilikonból

Cikkszámok:
012681 Promask, fekete
012670 Promask, fekete, kis méret
012684 Promask HC, felülkezelt látómezővel
012980 Promask, fekete, nyakszalaggal (PC látómezővel)
012881 Promask, fekete, adattárolóval.

A számos ipari alkalmazási területen már jól bevált Promask 
légzésvédő teljes álarc T-profi lú tömítőéle hatékony zárást biztosít, így 
az arcra csak minimális nyomást gyakorol. A számítógépes tervezésű 
levegőcsatornáknak köszönhetően különlegesen alacsony az álarc 
légzési ellenállása, ami csökkenti a felhasználó kifáradását, még 
hosszantartó használat esetén is.

A Promask széles látóterű „panoráma” látómezője a lehető legnagyobb 
kilátást biztosítja, az álarc elején elhelyezett beszélőmembrán 
pedig megkönnyíti a munkatársakkal való kapcsolattartást. Létezik 
felületkezelt látómezővel rendelkező változata is, amely nagyon jól 
ellenáll az oldószereknek és a karcolásnak. Az átlátszó belső álarcnak 
köszönhetően a felhasználók körében egyre népszerűbb, és viselőjét 
könnyen felismerhetővé teszi.

A Promask tartós, butil-halogén elasztomerből (Procomp®) vagy puha 
szilikonból, kétféle méretben készül, hogy minél több felhasználónak 
felelhessen meg.

PRO2000 SINGLE
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A Vison 4000 szűrőcsatlakozója az álarctest jobb oldalán található.
98%-os, normál látótér• 
Karc- és oldószerálló felületkezelt látómező• 
LSR szilikon álarctest• 
Három méret• 
Jobb oldali szűrőcsatlakozó• 

CE minősítés: EN136

V I S I O N

A Vision 1000 szűrőcsatlakozója elől, középen van.
98%-os, normál látótér• 
Karc- és oldószerálló felületkezelt látómező• 
LSR szilikon álarctest• 
Három méret• 
Elől található szűrőcsatlakozó• 

CE minősítés: EN136

VISION 4000VISION 1000

A Vision teljes álarc maximális kényelmet nyújt, és teljesen 
megfelel a felhasználók igényeinek.  Három méretben és kétféle 
szűrőcsatlakozási pozícióval kapható, így a teljes álarcok 
kategóriájában lehető legtöbbet képes nyújtani a legkülönbözőbb 
felhasználók és alkalmazások számára.

A Vision látómezője 98%-os látóterével gyakorlatilag teljesen szabad 
kilátást biztosít. Függőleges és vízszintes irányban egyaránt görbül, 
de ennek ellenére optikailag tökéletes, nem okoz semmiféle vizuális 
torzítást. Az álarcok felületkezelt látómezővel rendelkeznek, amelyek 
ellenállnak a karcolásnak és az oldószereknek, csökkentve ezáltal a 
védőeszköz karbantartási költségeit.

Az archoz közel elhelyezkedő szűrő jó súlyelosztást és egyensúlyt 
biztosít. Az álarctest folyékony szilikonból  (LSR) készül, egyesítve 
szilikon rugalmasságát és kényelmét a tartósággal és a hosszú 
élettartammal. A tömítőélek nagy felületen érintkeznek az arccal, 
így anélkül képesek jó zárást biztosítani, hogy a fejpántot túlságosan 
feszesre kellene állítani. Mindezeknek a tulajdonságoknak köszönhető, 
hogy a termék használata rendkívül kényelmes és éppen ezért nagyon 
közkedvelt.

Cikkszámok:
013110 Vision, szilikon, elől található csatlakozás, M/L
013111 Vision, szilikon, elől található csatlakozás, M

Cikkszámok:
013113 Vision, szilikon, oldalsó csatlakozás, M/L
013114 Vision, szilikon, oldalsó csatlakozás, M
013115 Vision, szilikon, oldalsó csatlakozás, S

PRO2000 SINGLE
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A kiváló minőségű szűrők széles választéka számos légzésre ártalmas 
területen nyújt védelmet.

A kis súlyú és alacsony légzési ellenállású Scott Pro2000 szűrők 
gyártása során nagy teljesítményű szűrőanyagokat használnak, ami 
növeli a gáz- és kombinált szűrők nagy adszorpciós kapacitását, 
és a részecskeszűrő páratlan hatékonyságát eredményezi. A Scott 
részecskeszűrői mikroszálas, papír-alapú szűrőt tartalmaznak; a szűrés 
nem elektrosztatikus úton történik.

A Pro2000 szűrők megfelelnek a legújabb EN szabványoknak: 
jogosultak az „R” (többször használható), valamint a CE jelzésre és 
szabványos (EN 148-1), zsinórmenetes csatlakozóval rendelkeznek. 

CE minősítés: EN143, EN14387.

Az ikerszűrős Scott fél- és teljes álarcokhoz illeszthető, párban 
alkalmazott Pro2 szűrőbetétek – széles skálájuknak köszönhetően 
– számos területen képesek védelmet biztosítani a légzőszerveket 
károsító anyagok ellen.

Az előállítás a legmodernebb gyártástechnológiával, a legjobb 
minőségű szűrőanyag felhasználásával történik; továbbá a Pro2 szűrők 
mindegyike rendelkezik egy hátrafelé irányuló, rácsos nyílással 
ellátott védőburkolattal, amely megvédi a szűrő belső részét a 
fröccsenő anyagok, szikrák és a szennyeződések ellen, maximalizálva 
ezzel a szűrők használati idejét A Pro2 részecske- és kombinált 
szűrőknél a részecskék kiszűrése nem elektrosztatikus úton, hanem 
mikroszálas, papír-alapú, szűrőanyag alkalmazásával történik

A Pro2 szűrők teljesen megfelelnek a legújabb EN szabványoknak, 
jogosultak az „R” (többször használható), valamint a CE jelzésre. 
Kapcsolódásuk bajonettzáras megoldással történik

CE minősítés: EN143, EN14387.

P r o ²  s z ű r ő k

P r o 2 0 0 0  s z ű r ő k
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Pro2 szűrők 

Pro2000 típusok

Színjelzés            Cikkszám  Szűrő típusa Alkalmazás
Részecskeszűrő
 053070 Pro2 P3 Szilárd és folyékony, veszélyes és radioaktív részecskék, mikroorganizmusok, 
   pl. baktériumok és vírusok.
Gázszűrők
 044070 Pro2 A1 65ºC feletti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei (1. osztály).
 044071 Pro2 A2 65ºC feletti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei (2. osztály hosszabb ideig történő használatra). 
 044072 Pro2 A1B1E1 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök.
 044073 Pro2 A1B1E1K1 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, továbbá ammónia.
Kombinált szűrők
 044080 Pro2 A1-P3 65ºC feletti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei (1. osztály), illetve veszélyes szilárd és  
   folyékony részecskék.
 044081 Pro2 A2-P3 65ºC feletti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei (2. osztály hosszabb ideig történő  
   használatra), illetve veszélyes szilárd és folyékony részecskék. 
 044082 Pro2 A1B1E1-P3 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, továbbá veszélyes szilárd és    
   folyékony részecskék.
 044083 Pro2 A1B1E1K1-P3 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, továbbá ammónia,    
   veszélyes szilárd és folyékony részecskék.

Színjelzés          Cikkszám Szűrő Alkalmazás       Súly g
Részecskeszűrő
 052670 PF 10 P3 Szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és mérgezőeket is), illetve  74 
   mikroorganizmusok, pl. baktériumok és vírusok.  
 Gázszűrők
 042870 GF 22 A2 65°C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök (pl. oldószerek).  190
 042871 GF 22 B2 Szervetlen gázok és gőzök, pl. klór, kénsav és hidrogén-cianid.  195
 
 042972 GF 32 E2 Savas gázok és gőzök, pl. kén-dioxid.  305
 042873 GF 22 K2 Ammónia és szerves ammóniaszármazékok.  255
 042874 GF 22 A2B2 Szerves és szervetlen gázok és gőzök.  195
 042979 GF 32 A2B2E2K2 Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, továbbá ammónia.  320
 042970 GF 32 AX 65ºC alatti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei.  268
Kombinált szűrők
 042670 CF 22 A2-P3 65°C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök (pl. oldószerek), valamint szilárd és folyékony 230 
 043070 CF 32 A2-P3 részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezőeket is), továbbá mikroorganizmusok.  340
 042671 CF 22 B2-P3 Szervetlen gázok és gőzök (pl. klór, kénsav, hidrogén-cianid, fl uor, cián-klorid, foszgén),  265 
   illetve szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezőeket is),   
   továbbá mikroorganizmusok.  
 043072 CF 32 E2-P3 Savas gázok és gőzök és gőzök (pl. kén-dioxid, hidrogén-fl uorid, hangyasav,   265 
   nitrogén-dioxid), valamint szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és   
   a mérgezőeket is), továbbá mikroorganizmusok 
 042673 CF 22 K2-P3 Ammónia és szerves ammóniaszármazékok, valamint szilárd és folyékony részecskék  370 
   (beleértve a radioaktívakat és mérgezőeket is), továbbá mikroorganizmusok 
 042674 CF 22 A2B2-P3 Szerves és szervetlen gázok gőzök, szilárd és folyékony részecskék (beleértve   265 
   a radioaktívakat és a mérgezőeket is), valamint mikroorganizmusok.   
 042678 CF A2B2E1-P3 Szerves, szervetlen, és savas gázok és gőzök, valamint szilárd és folyékony részecskék  270 
   (beleértve a radioaktívakat és mérgezőket is), továbbá mikroorganizmusok  
 042799 CF 32 A2B2E2K2-P3 Szerves,szervetlen és savas gázok és gőzök, továbbá ammónia, és szerves  370 
 043699 CFR 32 A2B2E2K2-P3 ammónia-származékok, valamint szilárd és folyékony részecskék 

   (beleértve a radioaktívakat és mérgezőeket is), továbbá mikroorganizmusok 
    
 042770 CF 32 AX-P3 65 C° alatti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei, valamint szilárd és folyékony  310 
   részecskék (beleértve a radioaktívakat és mérgezőket is), továbbá mikroorganizmusok 
 
 042777 CF 32 Reactor-Hg-P3 Higany és vegyületei, radioaktív jód és szerves vegyületei (pl. metil-jodid), ózon,   307 
   valamint szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és mérgezőeket is),   
   továbbá mikroorganizmusok  
 043889 CFR32 Reactor-P3 Radioaktív jód és szerves vegyületei (pl. meti-jodid), ózon, valamint szilárd és folyékony  310 
   részecskék (beleértve a radioaktívakat és mérgezőeket is), továbbá mikroorganizmusok  
 042778 CF 22 A1E1Hg-P3 Szerves illetve savas gázok és gőzök, higany, továbbá higanyvegyületek és ózon,   268
   szilárd és folyékony részecskék (beleértve a radioaktívakat és a mérgezőeket is),    
   valamint mikroorganizmusok.  
 042798 CF 32 A2B2E2K2Hg-P3 Szerves, szervetlen és savas gázok és gőzök, továbbá ammónia, és szerves   370. 
   ammóniaszármazékok, higany és vegyületei, valamint szilárd és folyékony részecskék   
   (beleértve a radioaktívakat és mérgezőeket is), továbbá mikroorganizmusok 
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A fenti csomagok mindegyike választható az álarchoz csatolható 
könnyű kámzsával. A kámzsán átlátszó, acetát fi lmből készült 
szemvédő és puha, a nyaknál állítható zár van. A kámzsa anyaga 
védelmet nyújt részecskékkel és fröccsenéssel szemben, továbbá 
ellenáll számos természetes és vegyi anyagnak.

Profi le2 mezőgazdasági 
készenléti csomag
Félálarc A2P3 szűrőkkel, kifejezetten 
mezőgazdasági és kertészeti dolgozók 
számára csomagolva.
CE minősítés: EN140, EN143, 
EN14387.

Profi le2 orvosi   
készenléti csomag
Félálarc P3 szűrőkkel, kifejezetten szociális 
gondozók és egészségügyi dolgozók számára 
csomagolva.

CE minősítés: EN140,   
EN143, EN14387.

Cikkszámok:
032170 S 2 x Pro2 P3
032173 M/L 2 x Pro2 P3
032176 L 2 x Pro2 P3
032181 S 2 x Pro2 A2 P3
032184 M/L 2 x Pro2 A2 P3
032187 L 2 x Pro2 A2 P3
032172 S 2 x Pro2 A1B1E1K1 P3
032175 M/L 2 x Pro2 A1B1E1K1 P3
032178 L 2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

Cikkszámok:
032190 Profi  le² S + Pro² A2P3 mezőgazdasági csomag
032190 Profi  le² S + Pro² A2P3 mezőgazdasági csomag
032190 Profi  le² S + Pro² A2P3 mezőgazdasági csomag

Cikkszámok:
032193 Profi le² S + Pro² P3
032194 Profi le² M + Pro² P3
032195 Profi le² L + Pro² P3

Profi le2 készenléti csomag kámzsával

Uznania CE: EN140, 
EN143, EN14387.

CE minősítés: EN140, EN143, EN14387.

Cikkszámok:
Profi le² P3 készenléti csomag kámzsával
032120 Profi le² S + Pro² P3 + Kámzsa
032121 Profi le² M/L + Pro² P3 + Kámzsa
032122 Profi le² L + Pro² P3 + Kámzsa

Profi le² A2P3 készenléti csomag kámzsával
032123 Profi le² S + Pro² A2P3 + Kámzsa
032124 Profi le² M/L + Pro² A2P3 + Kámzsa
032125 Profi le² L + Pro² A2P3 + Kámzsa

Profi le² ABEK1P3 készenléti csomag kámzsával
032126 Profi le² S + Pro² ABEK1P3 + Kámzsa
032127 Profi le² M/L + Pro² ABEK1P3 + Kámzsa
032128 Profi le² S + Pro² ABEK1P3 + Kámzsa

 
mag
mag

ra 

Profi le2 készenléti csomagok
Kényelmes megoldást nyújt a Profi le2 
félálarcot és szűrőket tartalmazó, gyárilag 
lezárt készenléti csomag, amelyet könnyű 
szállítani és tárolni a felhasználás előtt.

További információk az alábbi címeken:

Egyesült Kiráyság: 
Scott Health & Safety Ltd 
Pimbo Road, West Pimbo, 
Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA
ENGLAND 
Vevőszolgálat:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772 
Email: scott.sales.uk@tycoint.com 

Finnország:
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa
FINLAND
Vevőszolgálat:
Tel.: +358 (0) 6 3244 543, -544
Fax: +358 (0) 6 3244 591
Email: scott.sales.fi n@tycoint.com

www.scottsafety.com 
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