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...rozwiązania, które przekonują

Artykuły ochronne firmy HAUPA 
Artykuły ochronne stanowiły zawsze ważną część  naszego asortymentu.

Obok bogatego programu narzędzi do pracy pod napięciem oferuje HAUPA wszystko co ma wpływ na bez-
pieczeństwo na stanowisku pracy:

odzież ochronna, hełmy, ekrany ochronne twarzy, maski przeciwpyłowe, uchwyty zabezpieczające, buty
gumowe oraz szeroki wybór okularów i nauszników ochronnych zabezpiecza kompletną ochronę od stóp
do głowy.

Nowość w programie:

Art. nr. Cięźar Sztuk
12 00 82 28 1
12 00 84Wkładka korekcyjna do okularów (w pokrowcu) 28 1

Okulary ochronne “x-tra” według EN 166
Szerokie okienko z zakrzywieniem na 9 dioptrii oferuje nadzwyczajnie szeroki przegląd zawartości kasetki,
regulowany na wysokość i długość pałąk umożliwia indywidualne dopasowanie, szczególnie giętkie 
obramowanie zapewnia komfort użytkowania, miękki materiał TPE we wszystkich częściach ramki mający
styczność z twarzą lub głową

Wkładka korekcyjna do okularów, łatwy 
montaż dzięki zaciskowemu pałąkowi,
przeznaczona wyłącznie do okularów ochronnych
12 00 82

Nowość

Szerokie okienko z 
zakrzywieniem na 9 dioptrii

miękki materiał TPE we
wszystkich częściach ramki
mający styczność z twarzą
lub głową

regulowany na wysokość i 
długość pałąk umożliwia 
indywidualne dopasowanie
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Okulary ochronne “Maxima” według EN 166
Czarne, z miękką ramką od strony wewnętrznej z elastomeru termoplastycznego,
zapewniającego doskonałą amortyzację uderzeń i wysoki komfort noszenia. 
Odporne na zarysowanie, odporne na chemikalia, absorbujące promieniowanie UV,
antystatyczne, niełamliwe, wykonanie z 
poliamidu 6,3T

Nauszniki ochronne według EN 352
Z pałąkiem uniwersalnym, miękkimi poduszkami na uszy,
do długotrwałego, komfortowego użytkowania,
stopień ochrony akustycznej SNR: 23 dB

Art. nr. Cięźar Sztuk
12 00 90 35 1

Art. nr. kolor Cięźar Sztuk
12 01 11 czerwony 200 1

Stoper do uszu
wielkość uniwersalna, materiał dopasowuje się do każdego ucha, łatwe w użyciu,
wielokrotnego użytku poziom sygnału do szumu: 30 dB

Art. nr. kolor Cięźar Sztuk
12 01 15 zielony 200 1

Nowość

Nowość

Nauszniki ochronne według EN 352
W wersji dielektrycznej do pracy w środowisku niebezpiecznych 
oddziaływań elektrycznych, bardzo miękkie poduszki 
pozwalające na długotrwałe komfortowe użytkowanie,
trzy pozycje do noszenia umożliwiają łatwe 
kombinacje z kaskiem ochronnym, ochraniaczami 
twarzy i dróg oddechowych i innymi środkami 
ochrony osobistej BHP. Stopień ochrony 
akustycznej SNR: 26 dB

Art. nr. kolor Cięźar Sztuk
12 01 12 niebieska 200 1

Art. nr. Cięźar Sztuk
12 00 81 30 1

Okulary ochronne “Pro” według EN 166
gogle sportowe według  EN166, o wysokim komforcie noszenia dzięki niewielkiej
wadze (30g), długość pałąka i pochylenie regulowane, szyba utwardzana  po-
wierzchniowo nadająca się do pracy w warunkach roboczych przy odpryskujących
cząstkach obrabianego materiału

Art. nr. Cięźar Sztuk
12 00 83 30 1

Okulary ochronne “Sport” według EN 166
Gogle o optymalnym zakrzywieniu na 9 dioptrii, poprzez to zakrzywienie pole widze-
nia jest szersze niż w zwykłych okularach ochronnych, obraz jest bez zniekształceń
i z tego powodu wzrok się nie męczy i możliwe jest ich noszenie przez długi czas.
Pochylenie regulowane, szkło utwardzane powierzchniowo nadające się do pracy w
warunkach roboczych przy odpryskujących cząstkach obrabianego materiału

Art. nr. Cięźar Sztuk
12 00 80 28 1

Nowość

Okulary ochronne według EN 166
z nowoczesnym designem, komfort noszenia i najwyższe bezpieczeństwo, w wersji
w kolorze czarnym

Nowość


