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Ochranné přilby, štíty a kukly
Protective helmets, shields and hoods

Obj. č. 
Order No.

Typ 
Type

Poznámka 
Note

150000 Přilba Thermo-Boss (UVEX)
Thermo-Boss helmet

Do horkých provozů, odolnost kontaktnímu teplu do 150 ºC
Helmet suitable for hot environments, 150 ºC of the contact heat

150005 Přilba Intex (VOS-HELME)
Intex helmet

Do horkých provozů, odolnost kontaktnímu teplu do 150 ºC
Helmet suitable for hot environments, 150 ºC of the contact heat

150190 Štít se zlatou reflexní úpravou
Shield with golden reflective treatment

Štít z polykarbonátu pro ochranu před sálavým teplem
Polycarbonate shield for protection against radiant heat

150191 Štít se zlatou reflexní úpravou – zelený 
Shield with golden reflective adjustement – green

Štít z polykarbonátu pro ochranu před sálavým teplem
Polycarbonate shield for protection against radiant heat

150193 Štít – čirý
Shield – clear

Štít z polykarbonátu pro ochranu před mechanickými riziky
Polycarbonate shield for protection against mechanical risks

150200 Hliníkový držák štítu 
AL – shield holder

Hliníkový držák pro všechny typy štítů, upevňuje se na přilbu
Aluminium shield holder for all types of shields, attachable to a helmet

150201 Plastový držák štítu 
Plast – shield holder

Slouží pro uchycení vybraných typů štítů bez použití přilby
Plast shield holder for select types of shields, without of helmet

360 Průzor čirý polykarbonát 175x270 mm
Visor – clear polycarbonate 175x270Visor – clear polycarbonate 175x270Visor – clear poly mm

Ochranný průzor do kukel oděvu HR1, HR4, HR5
Protective visor for HR 1, HR4, HR5 suit masks

362 Průzor pokovené sklo 100x200 mm
Visor – metalized glass 100x200 mm

Ochranný průzor do kukel oděvu HR1, HR2, HR4, HR5
Protective visor for HR 1, HR2, HR4, HR5 suit masks

378 Průzor čiré sklo 100x200 mm
Visor – clear glass 100x200 mm

Ochranný průzor do kukel oděvu HR1, HR4, HR5
Protective visor for HR 1, HR4, HR5 suit masks

363 Rámeček AL 100 x 220 mm
AL frame 100x220 mm

Hliníkový rámeček pro skleněný průzor
Aluminium frame for glass peephole

21.200 Fluid super plus - sprej
Fluid super plus - spray

Zamezuje zamlžení průzoru (nepotivá úprava)
Antifog
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Ochranné přilby, štíty a kukly
Protective helmets, shields and hoods

Obj. č. 
Order No.

Typ 
Type

Poznámka 
Note

150301 Bochumské brýle 300x180 / 60x120 mm
Bochum glasses, 300x180 / 60x120 mm

S průzorem, ochrana před sál. teplem a postřikem taveninou
With visor, protection against radiant heat and melt-spraying

150303 Bochumské brýle 300x180 mm
Bochum glasses, 300x180 mm

Ochrana před sál. teplem a postřikem taveninou
Protection against radiant heat and melt-spraying

150304 Drátěný štít 500x300 mm
Wire shield 500x300 mm

Ochrana před sál. teplem a postřikem taveninou
Protection against radiant heat and melt-spraying

150306 Drátěný štít 500x250/60x120 mm
Wire shield 500x250/60x120 mm

S průzorem, ochrana před sál. teplem a postřikem taveninou 
With visor, protection against radiant heat and melt-spraying

150308 Drátěný štít 500x250 mm
Wire shield 500x250 mm

Ochrana před sál. teplem a postřikem taveninou
Protection against radiant heat and melt-spraying

365 Náhradní sklo Infrazor 4-7 - 60x120  mm
Glass Infrazor 4-7 DIN - 60x120  mm

Infrazor - je nově vyvinuté sklo pro nahlížení do pecí a dalších tepelných zařízení pro tavení, tepelné zpracování, 
výpal, ohřev, kalení apod. Není vhodné pro sváření elektrickým obloukem. Nahlížení jinými skly (např. Kobaltová) 
nezaručuje ochranu zraku proti oslnění a hlavně účinkům infračerveného záření.
Infrazor - glass for protective shields. It is against infra-red radiance only. The glass has a blue colour. It is pos-Infrazor - glass for protective shields. It is against infra-red radiance only. The glass has a blue colour. It is pos-Infrazor
sible to make with gold layer too. It is not for welding.

368 Náhradní sklo Infrazor 4-8 - 60x120 mm
Glass Infrazor 4-8 DIN - 60x120  mmGlass Infrazor 4-8 DIN - 60x120  mmGlass Infr

120 818 950 Devold® kukla SPIRIT dvouvrstvá
Devold® hood SPIRIT, double layer

50% Lenzing FR®, 50% Merino vlna, dvouvrstvý úplet, gramáž 230 g/m2

50% Lenzing FR®, 50% Merino wool, two layer knit, weight 230 g/m2

120 817 950 Devold® kukla SPIRIT dvouvrstvá dvojitá
Devold® hood SPIRIT, double, double layer

50% Lenzing FR®, 50% Merino vlna, dvouvrstvý úplet, gramáž 460 g/m2

50% Lenzing FR®, 50% Merino wool, two layer knit, weight 460 g/m2

392 NOMEX® kukla dvojitá
NOMEX®NOMEX®NOMEX  hood, double

Jeden otvor pro obličej
One opening for face

391 NOMEX® kukla dvojitá
NOMEX®NOMEX®NOMEX  hood, double

Dva otvory pro oči
Two eyes

395 GoodPRO kukla HR3 PETR
GoodPROGoodPROGood hood HR3 PETR

Ochrana před extrémním sálavým teplem, 4-vrstvý NOMEX® a pohliníkované zesílení
Protection against extreme radiant heat, 4-layers NOMEX®Protection against extreme radiant heat, 4-layers NOMEX®Protection against extreme radiant heat, 4-layers NOMEX  and aluminized reinforcement
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