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OCHRONA OCZU I TWARZY
GOGLE

Dostępne kolory i rozmiary:
 57-61 ............................................... 5907522924898

Dostępne kolory i rozmiary:
 57-61 ............................................... 5907522935856

Dostępne kolory i rozmiary:
 57-61 ............................................... 5907522935528

GOG-CIRCLE

GOG-CIRSMA

GOG-DOT

rozmiar : .....................................57-61
normy : ..................... EN175, EN166

rozmiar : .....................................57-61
normy : ..................... EN175, EN166

rozmiar : .....................................57-61
normy : ...................................EN166

  

EN175 EN166

EN166

Gogle spawalnicze z okrągłymi szybkami.
1 klasa optyczna szybek ochronnych zamontowanych z dwóch stron fi ltra• 
odchylane fi ltry optyczne z dużymi uchwytami zapewniają wygodę użytkowania• 
elastyczny pasek mocujący z możliwością regulacji• 
możliwość wymiany szybek• 
przeznaczone do ochrony wzroku i części twarzy przed szkodliwym promieniowa-• 
niem i zgorzeliną przy spawaniu oraz przy przecinaniu łukiem elektrycznym
zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeni do • 
45 m/s
spełniają wymagania norm EN175 oraz EN166• 

Gogle spawalnicze z okrągłymi szybkami.
1 klasa optyczna szybek ochronnych zamontowanych z dwóch stron fi ltra• 
fi ltry optyczne osadzone w muszli ocznej, połączone elastycznym łańcuszkiem• 
wygoda i dopasowanie• 
możliwość wymiany szybek• 
elastyczny pasek mocujący z możliwością regulacji• 
przeznaczone do ochrony wzroku i części twarzy przed szkodliwym promieniowa-• 
niem i zgorzeliną przy spawaniu oraz przy przecinaniu łukiem elektrycznym
zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeni do • 
45 m/s
spełniają wymagania norm EN175 oraz EN166• 

Gogle ochronne przeciwodpryskowe.
klasa optyczna 1• 
zakładane na elastyczną gumkę, z regulacją długości w miejscu mocowania• 
na bokach małe dziurki, zapobiegające parowaniu• 
wymienne szybki, posiadają fi ltry ochronne• 
przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących pod-• 
czas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materia-
łów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp.
spełniają wymagania normy EN166• 

pakow. : ...................................12/120
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................20kg
wym. op. : ...............................40x90x30

pakow. : ...................................20/200
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................18kg
wym. op. : ...............................40x90x35

pakow. : .....................................1/200
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................15kg
wym. op. : ...............................60x46x39
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GOGLE
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I1GOG-RECTANGLE

GOG-VOYAGE

GOG-AIR

Dostępne kolory i rozmiary:
 57-61 ............................................... 5907522924904

Dostępne kolory i rozmiary:
 57-61 ............................................... 5907522940324

Dostępne kolory i rozmiary:
 57-61 ............................................... 5907522924881

rozmiar : .....................................57-61
normy : ..................... EN175, EN166

rozmiar : .....................................57-61
normy : ...................................EN166

rozmiar : .....................................57-61
normy : ...................................EN166

  

EN166

EN166

Gogle spawalnicze z prostokątną szybką.
1 klasa optyczna szybek ochronnych zamontowanych z dwóch stron fi ltra• 
rozmiar szybki 11 cm x 5 cm• 
odchylane fi ltry optyczne z dużymi uchwytami zapewniają dodatkową wygodę• 
elastyczny pasek mocujący z możliwością regulacji• 
możliwość wymiany szybek• 
przeznaczone do ochrony wzroku i części twarzy przed szkodliwym promieniowa-• 
niem i zgorzeliną przy spawaniu oraz przy przecinaniu łukiem elektrycznym
zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeni do • 
45 m/s
spełniają wymagania norm EN175 oraz EN166• 

Gogle ochronne.
pokryte warstwą ANTIFOG• 
koniec zaparowanych szkieł!• 
klasa optyczna 1• 
zakładane na elastyczną gumę• 
regulacja długości gumy• 
możliwość dostosowania do obwodu głowy• 
małe otwory w górnej części gogli dodatkowo zapewniają dostęp powietrza• 
od wewnątrz znajduje się guma, dzięki czemu gogle idealnie dolegają do twarzy• 
możliwość wypięcia paska• 
ramka w kolorze szarym• 
chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s• 
spełniają wymagania normy EN166• 

Gogle przeciwodpryskowe.
klasa optyczna 1• 
zakładane na elastyczną gumkę, dzięki czemu doskonale się dopasowują• 
na bokach małe wypukłe otwory zapobiegające parowaniu wewnątrz gogli• 
przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących pod-• 
czas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materia-
łów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp.
spełniają wymagania normy EN166• 

pakow. : .....................................10/60
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................36x39x57

pakow. : .....................................1/150
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................10kg
wym. op. : ...............................38x40x40

pakow. : .....................................1/200
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................14kg
wym. op. : ...............................46x39x60
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OCHRONA OCZU I TWARZY
OKULARY

Dostępne kolory i rozmiary:
 ......................................................... 5907522935887

Dostępne kolory i rozmiary:
 ......................................................... 5907522940300

Dostępne kolory i rozmiary:
 ......................................................... 5907522935863

OO-MONTANA

OO-MEXICO

OO-DAKOTA

normy : ...................................EN166

normy : ...................................EN166

normy : ...................................EN166

EN166

EN166

Przeciwodpryskowe okulary ochronne.
klasa optyczna 1• 
ciemny kolor ramek• 
regulacja ramion w dwóch kierunkach - długość oraz pochylenie• 
przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących pod-• 
czas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materia-
łów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp.
chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s• 
spełniają wymagania normy EN166• 

Okulary ochronne.
klasa optyczna 1• 
przyciemniane szybki• 
niebieski kolor ramek• 
od wewnątrz okularów ochronna pianka z możliwością wyjęcia jej, zapewnia wy-• 
godę i komfort użytkowania oraz odpowiednie dopasowanie okularów
możliwość wypięcia ramion i zastąpienia ich regulowanymi paskami, w zależno-• 
ści od upodobań i potrzeby użytkownika
bardzo miękkie gumowe zakończenia ramion, przez co nie uwierają w głowę• 
chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s• 
spełniają wymagania normy EN166• 

Przeciwodpryskowe okulary ochronne.
klasa optyczna 1• 
ciemny kolor ramion z pomarańczowymi wstawkami• 
przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących pod-• 
czas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materia-
łów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp.
chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 12 m/s• 
spełniają wymagania normy EN166• 

pakow. : ...................................25/300
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................17kg
wym. op. : ...............................88x70x32

pakow. : .....................................1/300
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................38x40x40

pakow. : ...................................12/300
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................17kg
wym. op. : ...............................88x47x43
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I1OO-VIRGINIA

GOG-ICE

JETCOBRA

Dostępne kolory i rozmiary:
 ......................................................... 5907522935870

Dostępne kolory i rozmiary:
 57-61 ............................................... 5907522924874

Dostępne kolory i rozmiary:
 ......................................................... 5907522948146

Polecamy:

 JET8GV-X-A2 ........................108

 JETMK7VISOR .....................103

normy : ...................................EN166

rozmiar : .....................................57-61
normy : ...................................EN166

normy : ...EN12941, EN379, EN175, 
EN166

EN166

    
EN166

Przeciwodpryskowe okulary ochronne.
klasa optyczna 1• 
okulary przyciemniane z ramkami w ciemny kolorze• 
przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących pod-• 
czas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materia-
łów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp.
chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s• 
spełniają wymagania normy EN166• 

Przeciwodpryskowe okulary ochronne.
klasa optyczna 1• 
wykonane z poliwęglanu• 
szerokie ramiona stanowią ochronę również z boku• 
na końcu ramion małe otwory, do których można doczepić np. sznurek, dzięki • 
czemu można zawiesić okulary na szyi
przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących pod-• 
czas ręcznej i maszynowej obróbki metali,
drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalin • 
itp.
spełniają wymagania normy EN166• 

Przyłbica spawalnicza COBRA™
wykonana z nylonu konstrukcyjnego gat. 66 z bardzo miękką opaską na głowę dla • 
większego komfortu użytkownika
wysokiej jakości fi ltr samościemniający ze stopniem ochrony od 9 do 13 (wg DIN)• 
pięć kątów ustawienia• 
szybka i łatwa możliwość wymiany ekranu poprzez wciśnięcie zacisków ramki• 
posiada bardzo wydajny, a jednocześnie cichy przepływ powietrza (180 l powie-• 
trza/min.)
zaprojektowana, by łączyć z urządzeniem fi ltrującym Jetstream™• 
spełnia wymagania norm EN12941:1999 TH2, EN379, EN 175:1997, EN166 i • 
ANSI Z87.1

pakow. : ...................................12/300
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................17kg
wym. op. : ...............................88x46x43

pakow. : ...................................10/240
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................14kg
wym. op. : ...............................50x33x72

pakow. : .........................................1/9
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................15kg
wym. op. : ...............................28x25x47
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OCHRONA OCZU I TWARZY
OSŁONY TWARZY

Dostępne kolory i rozmiary:
 ......................................................... 5907522948658

Dostępne kolory i rozmiary:
 ......................................................... 5907522954581

Dostępne kolory i rozmiary:
 ......................................................... 5907522928582

OT-BUSHMASTER-ME

OT-BUSHMASTER-VI

OTW

normy : ................... EN1731, EN352

normy : ..................... EN166, EN352

normy : ..................... EN175, EN169

  

  
EN352

  

Osłona twarzy z nausznikami Bushmaster.
składa się z osłony z siatki metalowej, nauszników, nagłowia i zesp. zawiasowe-• 
go
możliwość uniesienia osłony i zablokowania jej pod kątem 90o• 
szybka i łatwa wymiana ekranu• 
osłona twarzy spełnia wymagania normy EN1731• 
nauszniki - wygłuszenie: H=31dB, M=28dB, L=22dB, SNR=30 dB• 
możliwość noszenia nauszników bez osłony• 
nauszniki spełniają wymagania normy EN352• 

Osłona twarzy z nausznikami Bushmaster.
składa się z szybki z poliwęglanu, nauszników, nagłowia i zespołu zawiasowego• 
możliwość uniesienia osłony i zablokowania jej pod kątem 90*• 
szybka i łatwa wymiana ekranu• 
osłona twarzy spełnia wymagania EN166:2001.B• 
nauszniki - wygłuszenie: H=31dB, M=28dB, L=22dB, SNR=30 dB• 
możliwość noszenia nauszników bez osłony• 
nauszniki spełniają wymagania normy EN352• 

Osłona spawalnicza.
wymiary fi ltra: 90x110x2 mm• 
stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze spawaniem • 
w miejscu pracy takim jak plac budowy czy fabryka
możliwość dopasowania do obwodu głowy za pomocą pasków i pokrętła• 
spełnia wymagania normy EN175• 

pakow. : .......................................1/12

j.m. : .........................................szt.
waga op. : ........................................8kg
wym. op. : ...............................52x36x70

pakow. : .......................................1/12

j.m. : .........................................szt.
waga op. : ........................................8kg
wym. op. : ...............................52x36x70

pakow. : .......................................1/40

j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................11kg
wym. op. : ............................47x47x81.2
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I1OTW-AUTODARK

OTW-HAND

OTY

Dostępne kolory i rozmiary:
 ......................................................... 5907522935894

Polecamy:

 WELDOGER ............................13

 KSL..........................................74

Dostępne kolory i rozmiary:
 uni ................................................... 5907522903251

Polecamy:

 YELLOWBEE..........................14

 KSB..........................................73

Dostępne kolory i rozmiary:
 uni ................................................... 5907522910198

normy : ........EN175, EN169, EN379

rozmiar : .........................................uni
normy : ..................... EN175, EN169

rozmiar : .........................................uni
normy : ...................................EN166

   

  
EN169

Osłona spawalnicza z fi ltrem automatycznym.
klasa optyczna 1• 
światło rozproszone: 3, jednorodność: 3• 
wymiary fi ltra: 90x110x7 mm• 
fi ltr automatyczny, z możliwością regulacji przyciemnienia w zakresie 8-13 DIN• 
fi ltr chroniący przed oślepieniem składa się z nieorganicznego szkła płynnych • 
kryształów i szklanych płytek ochronnych z fi ltrami tłumiącymi promienie UV/
IR
nie wymaga konserwacji i serwisowania - łatwość użycia• 
nie wymaga baterii - zasilane ogniwem słonecznym• 
możliwość dopasowania do rozmiaru głowy za pomocą pasków i pokrętła• 
automatyczny fi ltr gwarantuje zaoszczędzenie czasu, mniejsze zmęczenie spawa-• 
cza i lepszą jakość spawów, dzięki dokładnemu umiejscowieniu łuku

Osłona spawalnicza do trzymania w ręku.
wykonana z polipropylenu• 
wymiar fi ltra: 90x110x2 mm• 
stworzona aby chronić oczy oraz twarz podczas prac związanych ze spawaniem • 
w miejscu pracy takim jak plac budowy lub fabryka
spełnia wymagania norm EN175 oraz EN169• 

Osłona twarzy składająca się z szybki przeciwodpryskowej, nagłowia i zespołu za-
wiasowego.

szybka z poliwęglanu• 
wymiary: wys. 203 mm, szer. 394 mm, grubość 1 mm• 
zawiasy umożliwiają odpowiednie ułożenie szybki względem twarzy• 
możliwość dopasowania nagłowia do obwodu głowy• 
ochrania przed rozbryzgami cieczy• 
chroni przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s• 
spełniają wymagania normy EN166• 

pakow. : .........................................1/6
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ........................................6kg
wym. op. : ...............................25x65x75

pakow. : .......................................1/60
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................24kg
wym. op. : ...............................38x40x40

pakow. : .......................................1/25
j.m. : .........................................szt.
waga op. : ......................................11kg
wym. op. : ...............................53x41x45

     

  


