PV50 - Peak View Helm Ventilerend
Collectie: Hoofdbescherming
Lijn: PBM
Materialen: 100% Polycarbonaat, Polyester
Buitenste Karton: 20

Productinformatie
Een exclusief door Portwest ontworpen en gepatenteerd ontwerp.
Transparante helm om door de klep en de zijden heen te kijken: het geeft
de drager de mogelijkheid omhoog te kijken zonder de helm op te hoeven
tillen of het hoofd in de nek te hoeven leggen. Extra sterk en toch zeer licht
van gewicht polycarbonaat schelp, met UV bescherming, 6 punts textiel
binnenwerk, verstelbare maat. Geventileerd voor extra luchtstroom.

Hoofdbescherming
PW snel groeiende assortiment van hoofdbeschermingsproducten heeft als
doel om onze klanten te laten profiteren van de combinaties van de meest
actuele stijlen en normeringen voor de hoofdbescherming, voor elke functie
en op iedere locatie. Er is een brede selectie van compatibele accessoires
beschikbaar. Een volledige uitleg van de functies en prestaties worden
gegeven om u te helpen een weloverwogen keuze te maken.

kenmerken
●

CE gecertificeerd

●

Exclusief Portwest ontwerp en gepatenteerd model

●

Doorzichtige helm om door de klep en opzij te kunnen kijken

●

Extra sterke en toch ultra lichtgewicht polycarbonaat buitenzijde

●

PBM
Portwest Hoofd beschermingslijn voldoet aan de hoogste normeringen, om
het hoogste niveau van bescherming te bieden. Bovendien, comfortabel en
licht van gewicht garanderen dat het plezierig draagt , zelfs als u het
urenlang gebruikt. Uw veiligheid is onze missie.

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

Ventilerende helm zorg voor een verfrissende luchtstroom rond het
hoofd

●

UV 400 gestabiliseerd

●

6 punts textiel harnas

●

Verstelbare gesp voor goede pasvorm

●

Inclusief zachte foam zweetband

●

Bijpassende accessoires leverbaar

Beschikbare kleuren
Lijn
Donker

-

Blauw

-

Helder

-

Geel

-

Groen

-

Rood

-

Oranje

-

Roze

-
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PV50 - Peak View Helm Ventilerend
Commodity Code: 6506101000
Test Omgeving
BSI Group The Netherlands B.V. (Notified Body No.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Certificaat nummer: CE 722820

DOOS AFMETING/GEWICHT
Artikel
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PV50BLU
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59.0
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