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PV60 - Capacete Translúcido Peak View
com Rolete
Colecção: Protecção de Cabeça
Gama: EPI
Materiais: 100% policarbonato, Poliéster
Cartão Exterior: 20

Informação do Produto
O Capacete Peak View com Rolete é um design exclusivo da Portwest e um
modelo patenteado. O seu revestimento translúcido aumenta o campo de
visão  permitindo  ao  utilizador  olhar  para  cima  sem a  necessidade  de
inclinar a cabeça.  Fabricado em policarbonato extra forte e ultra leve,
oferece também protecção contra raios UV. Outras características incluem
um arnês têxtil de 6 pontos, rolete de ajuste e um casco ventilado para uma
ventilação extra.

Protecção de Cabeça
A PW em rápida expansão, visa beneficiar os nossos clientes, combinando
os estilos e normas mais actualizadas, independentemente do trabalho ou
localização. Uma ampla selecção de acessórios compatíveis está também
disponível. Uma explicação completa de características e desempenho são
dadas com o objectivo de ajudá-lo a fazer uma escolha mais informada.

EPI
A linha  de  PPE  Portwest  Head  aplica  os  padrões  mais  recentes  para
oferecer o mais alto nível de protecção. Confortável e leve, a linha PPE
garante um desgaste agradável, mesmo por longos períodos de uso. Sua
segurança é nossa missão.

Normas
EN 397 (-20°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II (Class C)

Características

Design exclusivo Portwest e modelo patenteado●

Casco translúcido para ver através da pala e dos lados●

Casco em policarbonato extra forte, mas ultra leve●

Capacete ventilado permitindo um fluxo de ar refrescante em torno da●

cabeça

UV 400 estabilizado●

Arnês de suspensão em têxtil●

Rolete de ajuste para fácil montagem●

Banda de suor de espuma macia incluída●

Acessórios compatíveis disponíveis●

  
Gama

Fumado -
Azul -
Incolor -
Amarelo -
Verde -
Vermelho -
Laranja -
Rosa -
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PV60 - Capacete Translúcido Peak View com Rolete
Código de Mercadoria: 6506101000

Casa de Testes
BSI Group The Netherlands B.V.     (Organismo Notificado Nº.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Certificado nº: CE 722820

DIMENSõES / PESO DA CAIXA

Artigo Cor Comp Larg Alt Peso (Kg) Cubicagem (m3) EAN13 DUN14
PV60BLU Azul 59.0 47.0 38.0 0.4100 0.1054 5036108275502 15036108765598


