Ochraný odev

ZVÁRAČSKÝ KABÁT LAVA BROVN

Obj.č. OVZ0XX

- hovädzia štiepenka kvality A – hrúbka kože min. 1 mm
EN ISO 11611:2007 Class 2/A1
TÜV BP 60041277 0001
TÜV 21173205 001
KEVLAR® 5 ply
Veľkosť:

ZVÁRACIA BUNDA WELDAS

Obj.č. OVZ0XX

- zakrytie ramien s rukávmi pre zváračov z hovädzej štiepenky (bolero)
- hovädzia štiepenka kvality A – hrúbka kože min. 1 mm
EN ISO 11611:2007 Class 2/A1
TÜV BP 60041277 0001
TÜV 21173205 001
KEVLAR® 5 ply
Veľkosť:

UPÍNACIA ZÁSTERA WELDAS K VESTE
- hovädzia štiepenka kvality A – hrúbka kože min. 1 mm
EN ISO 11611:2007 Class 2/A1
TÜV BP 60041277 0001
TÜV 21173205 001
KEVLAR® 5 ply
Veľkosť:

Obj.č. OVZ0XX

ZVÁRACIA ZÁSTERA VCELKU

Obj.č. OVZ001

Výrobok slúži na ochranu tela zvárača od pliec až pod kolená pred popálením žeravým
kovom alebo iskrou. Tiež chráni pred porezaním ostrými hranami kovu a odev pred
znečistením.
Materiál: koža, hovädzia štiepenka s termostabilnou úpravou

OCHRANNÝ ŠTÍT RUKY

Obj.č. OVZ034

Ochranný štít ruky sa používa v kombinácii so zváracími rukavicami s cieľom zvýšiť ochranu
proti sálavému teplu pri zváraní alebo od iného zdroju žiarenia. Funkcia PFR umelého hodvábu na
zadnej strane spočíva v odrážaní sálavého tepla alebo iného žiarenia. Podstatou výrobku nie je
izolácia tepla ani ochrana pred odstrekmi roztaveného kovu.
• Hovädzia koža
• Hliníková PFR fólia na zadnej strane

ZVÁRACÍ RUKÁV ĽAVÝ

Obj.č. OVZ002

ZVÁRACÍ RUKÁV PRAVÝ

Obj.č. OVZ003

Výrobok slúži na ochranu ramena zvárača od pleca po rukavice pred popálením
žeravým kovom alebo iskrou. Tiež chráni pred porezaním ostrými hranami kovu
a vhodne dopĺňa ochranné vlastnosti zváračskej zástery.
Vyrába sa pravý a ľavý.
Materiál: koža, hovädzia štiepenka s termostabilnou úpravou

POKRÝVKA HLAVY WELDAS

Obj.č. OVZ030

POKRÝVKA HLAVY WELDAS MODRÁ

Obj.č. OVZ046

Kapucňa rady FIRE FOX zo samozhášavej tkaniny, slúžiaca na nosenie pod zváračské
kukly, zapínanie na suchý zips, suchým zipsom sa upevňuje aj na zváračskú kuklu.
Farebné prevedenie: modrá (OVZ046); oranžová (OVZ030)
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ŠATKA NA HLAVU CAMOUFLAGE

Obj.č. OVZ032

Šatka rady FIRE FOX, slúžiaca na ochrana hlavy, s vnútornou podšívkou pre väčšie pohodlie,
stálofarebná, so vzdušnou vložkou pre absorpciu potu a pohodlné nosenie helmy.

ZVÁRAČSKÉ GAMAŠE

Obj.č. OVZ018

Výrobok slúži na ochranu tela zvárača a jeho obuvi pred popálením žeravým kovom alebo iskrou v
oblasti nôh poniže
kolien. Tiež chráni pred porezaním ostrými hranami kovu a vhodne dopĺňa ochranné vlastnosti
zváračskej zástery. Vyrába sa pravá a ľavá.
Materiál: koža, hovädzia štiepenka s termostabilnou úpravou

ZVÁRAČSKÉ GAMAŠE WELDAS LAVA BROWN

Obj.č. XXXXXX

Zváračské gamaše z kvalitnej hovädzej kože, dĺžka 36 cm. Balenie ako jeden pár.
Zváračské gamaše na ochranu od kolien až po prsty, lávovohnedej farby "LAVA
BROWN" šité z teplu a plameňom odolnej hovädzej kože, švy sú dvojito prešité
KEVLAR vláknom, odolné voči vysokým teplotám. Všetky kritické body sú
nitované, alebo spevnené zdvojením kože. Nity a patenty sú z bezpečnostných
dôvodov elektricky nevodivé.
* XXXXXX – na objednávku
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