mVisor 7001
Przyłbica ochronna

mVisor 7001 - mShield - profesjonalna przyłbica ochronna zapewnia skuteczną ochronę twarzy i dróg oddechowych przed
skutkami kaszlu i kichania osób znajdujących się w pobliżu. Ekran przyłbicy (osłona) jest wykonany z elastycznego poliwęglanu,
który zapewnia lekkość oraz skuteczną ochronę przed rozbryzgami cieczy, a jednocześnie jest trwały, odporny na zarysowania i
skutki uderzeń. Poliwęglan zapewnia również bardzo wysoką przeźroczystość ekranu, nie wpływa na pogorszenie warunków
widoczności oraz eliminuje przykry efekt parowania od wewnątrz. Przyłbica jest regulowana w pionie i poziomie, umożliwiając
komfortowe dopasowanie. Gruba warstwa pianki zapewnia wygodę używanie przez dłuższy okres czasu.

mVisor 7001
Przyłbica ochronna
Regulacja dwukierunkowa
Elastyczne i miękkie paski zapewniają
optymalne dopasowanie i
zabezpieczają przed zsuwaniem się.

Pasek przytrzymujący
wyściełany pianką
Umożliwia długie i komfortowe
noszenie, nie pozostawiając śladów
na czole, nawet po kilku godzinach.
Nie powoduje potliwości.

Odporna na zarysowania
i uderzenia

Wygodne używanie

Dystans od twarzy umożliwia noszenie
okularów, przy jednoczesnym
zapobieganiu parowaniu.

Kształt ekranu frontowego
przyłbicy powstał w oparciu
o rekomendacje pracowników
szwedzkiej służby zdrowia.

Tarcza poliwęglanowa
o doskonałej przeźroczystości
Szeroki zakres ochrony tarczy
ukształtowany w ten sposób aby
zabezpieczać przed transmisją
kropelkową z dołu oraz od ucha do ucha.

Unikalne ukształtowanie dolne

mVisor 7001 | Charakterystyka produktu:

• Ekran wykonany z poliwęglanu, formowany wtryskowo, dolne zaokrąglenie.
• Zabezpieczenie czołowe wykonane z pianki poliuretanowej, nie powoduje podrażnień.
Nadaje się do czyszczenia i sterylizacji.
• Paski wykonane z elastycznego i miękkiego polipropylenu. Nie uciskają. Posiadają
regulację zapewniającą dokładne dopasowanie i komfort noszenia.
• Zgodny z normą CE EN 166:2001, ochrona przed rozbryzgami cieczy.
• Grubość ekranu: 1.6 milimetra (bardzo trwały materiał). Nie matowieje.
• Waga: 182 gram.
• Wymiary: szerokość 36 cm | długość: 23 cm.
• Doskonała przeźroczystość produktu (99%), porównywalna do szkła.
• Materiały nadające się do pełnego recyklingu.
• Wysoka jakość produktu zapewnia długi czas używania.
• Wszystkie części przyłbicy mogą być czyszczone środkami o wysokim stężeniu alkoholu.
• Zaprojektowana i wykonana w Szwecji.

Skontaktuj się z nami

Wyprodukowane przez: mShield Markaryd, Sweden
Sprzedaż: Sweden Safe
Mail: mai@swedensafe.com
www.swedensafe.com

