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Przyłbice ochronne są aktualnie stosowane do zabezpieczenia się przed bakteriami i
wirusami.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości tworzyw i nowoczesnych technologii przyłbice ochronne
gwarantują bezpieczeństwo w trakcie pracy specjalistów i zapewniają ochronę przed różnego
rodzaju zakażeniami, a także podczas wizyty w sklepie, spacerze czy podczas biegu.
Ergonomiczny kształt maski medycznej, jej niska waga i bezuciskowe gumy dają 100% komfortu i
wygody nawet podczas wielogodzinnych zabiegów. Przyłbica ochronna to niezbędne wyposażenie
każdego gabinetu stomatologicznego, chirurgicznego czy kosmetycznego. Przyłbice ochronne są

bardzo wytrzymałe, odporne na złamania, a zastosowane w nich folie antystatyczne nie przyciągają
kurzu i gwarantują najwyższą przejrzystość.
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profesjonalna linia produkcyjna
powtarzalnośc egzemplarzy
wysoka jakośc wykonania
pewne podwójne łaczenie
pasek górny stabilizujacy położenie przyłbicy i zabiegajacy zsuwaniu
przystosowana do noszenia w okularach
szybka ochronna wykonana z PET b/b
Zabezpieczenie gąbka amortyzujacą
regolowana przez regulowana gumkę z tyłu
samodzelny montaż
instrukcja w języku polskim ( dostepna równiez w innych wersjach językowych )
certyfikat

Wymiary:
●
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grubość szybki: 0,75 mm
wysokość szybki: 250 mm
szerokość szybki: 300 mm

Szczegóły na: link do produktu
więcej

Nazwa:

Przyłbica ochronna
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30-392 Kraków
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