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Ochrona słuchu
3M™ PELTOR™ Elektroniczna wkładka przeciwhałasowa
Chroń swój słuch przed uciążliwym hałasem, zapewniając jednocześnie odsłuch dźwięków
otoczenia, dzięki wkładkom przeciwhałasowym 3M™ PELTOR™
Stosując je, można bez problemu rozmawiać z osobami w pobliżu, a także słyszeć dźwięki
otoczenia, dbając jednocześnie o odpowiednią ochronę słuchu.
•

bezprzewodowe wkładki przeciwhałasowe o regulowanym poziomie tłumienia do ochrony
przed głośnymi dźwiękami

•

zaprojektowane z myślą o poprawie świadomości sytuacyjnej i komunikacji

•

w zestawie z kompaktowym etui do ładowania przez USB; czas pracy 16 godzin;
ładowanie około 180 minut

•

intuicyjna obsługa jednym przyciskiem

•

mała i lekka konstrukcja poprawia ogólny komfort
użytkownika oraz sprawia, że są kompatybilne
z hełmami.

•

wymienne końcówki douszne zapewniają komfort
i umożliwiają dostosowanie poziomu ochrony

Ochrona wzroku
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100
•

smukły, sportowy kształt soczewek

•

niebieskie oprawki, przezroczyste soczewki

•

powłoka odporna na zarysowanie

•

opatentowana konstrukcja zauszników umożliwia samoczynne
dostosowanie się do różnych wielkości głowy

•

stylowy wygląd

•

komfort podczas noszenia przez dłuższy czas

•

20 szt./opakowanie

kolor oprawek

soczewki

symbol 3M

niebieskie

jasnoszare,
odporne na zarysowanie

SF107AF-BLU-EU

niebieskie

przezroczyste,
odporne na zarysowanie

SF101AF-BLU-EU
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Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 200
•

ekonomiczne, lekkie (18 gramów) okulary ochronne

•

innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™
Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku
zapewnia komfortowe dopasowanie

•

powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog
zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu
i zarysowaniu

•

zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega
zsuwaniu się

•

płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami
przeciwhałasowymi

•

łatwe do czyszczenia

•

dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie
oczu na pyły unoszące się w powietrzu

kolor oprawek

soczewki

symbol 3M

niebieskie

przezroczyste , odporne na
zarysowanie/zaparowanie

SF201SGAF-BLU-EU

przezroczyste

przezroczyste,
odporne na zarysowanie

SF201AS-EU

przezroczyste

przezroczyste, odporne na
zarysowanie/zaparowanie

SF201AS/AF

czarne

szare, odporne na
zarysowanie/zaparowanie

SF202AS/AF-EU

zółte

żółte, odporne na
zarysowanie/zaparowanie

SF203AS/AF-EU

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700
•

seria okularów nakładkowych (OTG) 3M™ SecureFit™ została
zaprojektowana, aby zapewnić możliwość całodziennego noszenia
przez pracowników użytkujących okulary korekcyjne

•

innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™
Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku
zapewnia komfortowe dopasowanie

•

regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie
soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów

•

miękka część nosowa, która poprawia komfort i dopasowanie

•

dostępne modele w opcji z miękką osłoną brwi, która zapewnia więcej
miejsca w razie potrzeby na niektóre okulary korekcyjne
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Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400
•

komfortowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkim regulowanym
noskiem i miękkimi zausznikami zwiększają komfort i polepszają dopasowanie

•

innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™ Pressure
Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe
dopasowanie

•

powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia
doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność
w wybranych modelach)

•

dostępne w szerokiej gamie kolorów soczewek

•

zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega
zsuwaniu się

•

płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami
przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną

•

bezpieczne, ścisłe dopasowanie

•

panoramiczna soczewka poliwęglanowa

•

ochraniacz brwi z elastomeru

•

bezramkowe oprawki

•

ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB 99.9%
kolor oprawek

soczewki

symbol 3M

czarno/zielone

przezroczyste, odporne na
zarysowanie/zaparowanie

SF401AS/AF-EU

czarno/zielone

szare, odporne na
zarysowanie/zaparowanie

SF402AS/AF-EU

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X
•

komfortowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkim regulowanym
noskiem i miękkimi zausznikami zwiększają komfort i polepszają dopasowanie

•

innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™ Pressure
Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe
dopasowanie

•

powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia
doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność
w wybranych modelach)

•

dostępne w szerokiej gamie kolorów soczewek

•

zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega
zsuwaniu się

•

płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami
przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną

•

ochraniacz brwi z elastomeru

•

panoramiczna soczewka poliwęglanowa

•

bezramkowe oprawki

•

ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB 99.9%
kolor oprawek

soczewki

symbol 3M

żółto/czarne

żółte, odporne na
zarysowanie/zaparowanie (K i N)

SF403XSGAF-YEL-EU

niebiesko/szare

szare, odporne na
zarysowanie/zaparowanie

SF402XSGAF-BLU-EU

niebiesko/szare

przezroczyste, odporne na
zarysowanie/zaparowanie

SF401XSGAF-BLU-EU
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Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500

SF501SGAF-BLK-EU

•

eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™
z regulowanymi zausznikami, aby dostosować soczewki do rysów twarzy
i pozycji okularów, zaprojektowane, aby pomóc w lepszym ustawieniu
podczas noszenia z maskami

•

innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™ Pressure
Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia
komfortowe dopasowanie

•

powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia
doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu
(dostępność w wybranych modelach)

•

ochrona przed promieniowaniem UV o długości fali do 400 nm

•

zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega
zsuwaniu się

•

płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami
przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną

•

łatwe do czyszczenia

•

dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu
na pyły unoszące się w powietrzu

•

regulacja kąta soczewki, soczewka poliwęglanowa

•

ochrona przed promieniowaniem UV 99.9%

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600
•

solidne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z częściowymi
oprawkami i podwójnymi soczewkami zapewniającymi optymalne
parametry optyczne

•

innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M™ SecureFit™
Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku
zapewnia komfortowe dopasowanie

•

powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog
zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu
i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

•

dostępne są spolaryzowane i zielone filtry podczerwieni

•

zawijana konstrukcja zwiększa bezpieczeństwo dopasowania
i zapobiega zsuwaniu się

•

dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć
narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

•

dostępne kolory soczewek:
przezroczysty, szary, soczewka do użytku w pomieszczeniach
/ poza pomieszczeniem, polaryzacyjne, przyciemnienie 1.7
przyciemnienie 3.0 IR, przyciemnienie 5.0 IR, żółty

SF601SGAF/FI-EU

IR,
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Ochrona głowy
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000

X5001VE

•

bezpieczna i wygodna ochrona głowy podczas pracy na wysokości i innych
niebezpiecznych pracach w przemyśle

•

więźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion

•

unikalny system 3M z 4-punktowym paskiem podbródkowym posiada
przełącznik, który sprawia, że w zależności od tego jak zostanie ustawiony,
hełm spełnia wymagania normy EN 12492 (kaski dla alpinistów) lub normy
EN 397 (przemysłowe hełmy ochronne)

•

6-punktowa więźba z regulacją śrubową umożliwia regulację na kilku
poziomach w pionie, a tym samym zapewnia lepsze dopasowanie hełmu
do głowy

•

inspirowana kaskami wspinaczkowymi konstrukcja hełmu z krótkim
daszkiem zapewnia dobrą widoczność do góry

•

gniazda i klipsy akcesoriów pasują do osłon twarzy, nauszników i innych
akcesoriów 3M

•

opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi,
kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod
wpływem działania promieni UV

•

spełnia wymagania normy EN 12492 lub EN 397 (w zależności od
konfiguracji paska podbródkowego) oraz wymagania normy EN 50365
(1000 V)

•

spełnia wymagania dotyczące odporności na odkształcenie boczne (LD)

•

ABS stabilizowany UV

•

kolor: czarny, niebieski, zielony, zielony neonowy, pomarańczowy, czerwony, biały, żółty

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500

X5501NVE

•

bezpieczna, wygodna ochrona głowy przed spadającymi, drobnymi
przedmiotami oraz do ogólnego zastosowania w przemyśle

•

więźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion

•

4-punktowa więźba z regulacją śrubową, dzięki kilku poziomom regulacji,
pozwala sprawnie dopasować hełm do głowy

•

inspirowana kaskami wspinaczkowymi konstrukcja hełmu z krótkim
daszkiem zapewnia dobrą widoczność do góry

•

gniazda i klipsy akcesoriów pasują do osłon twarzy, nauszników i innych
akcesoriów 3M

•

opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi,
kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod
wpływem działania promieni UV

•

spełnia wymagania dotyczące odporności na odkształcenie boczne (LD)
i odporności na kontakt z cząstkami stopionego metalu (MM)

•

izolowany elektrycznie do 1000 V i 440 V

•

ABS stabilizowany UV

•

kolor: czarny, niebieski, zielony, zielony neonowy, pomarańczowy, czerwony, biały, żółty
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