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Beden Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL 10 / 100

Beden Ambalaj / Çift
7/S,8/M,9/L,10/XL,11/XXL 10 / 100

Beden Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL 10 / 100

EN 388
:2003

EN 407 EN 420
:2003

2142X X2XXXX +

EN 388
:2003

EN ISO 
374-1

EN 
374-3

EN 420
:2003

2001X Type B - JKLOT AKL +
EN 388:2003 EN 420:2003

3131X +

2094140 - DEXGRIP Örme Eldiven2095020 POWERCOAT® 950-20 NEOFIT 2100250 - PU Eldiven

Avuç içi ve parmak uçları mavi renkli buruşuk lateks ile kaplanmıştır. 
Uzunluk: 26 cm. Örme tekniği ele sıkıca oturan ve el becerisi iyi 
olan bir eldiven elde etmeye yardımcı olur. Eldiven maksimum 
konfor ve ilave sağlamlık sunar. Pamuk ipliği teri emer ve böylelikle 
ilave rahatlık sağlar. Havalandırmalı arka kısım eldivenin nefes 
alabilirliğini artırır. Kırışık lateks kaplama, aşınmaya ve delinmeye 
karşı direnç ve mükemmel bir tutuş sağlar. 

Siyah neopren desteksiz eldiven, Pamuklu iç kısım ve
elmas kaplamalıdır. Neopren yüksek esneklik sunar. Pamuklu 
iç kısım kullanıcıya daha fazla konfor sağlar ve eldivenin içinde 
kaymasını kolaylaştırır. Elmas kaplaması, nemli bir ortamda daha iyi 
bir tutuş sağlar. Neopren kimyasal ve mekanik direnç sağlar.
Asitlere, bazlara ve solventlere ve endüstriyel yapıştırıcılara karşı 
dayanıklıdır. Çok çeşitli kimyasallar için uygundur. Sabit kalite için 
Kategori III eldiven. Manşet, ön kolun büyük bir bölümünü korumaya 
yardımcı olur. Uzunluk: 33 cm  Kalınlık: 0,72 mm    

Avuç içi ve parmak uçları gri poliüretan kaplama eldivendir. Kuru, 
az yağlı ve kirli hassas işler için maksimum konfor ve ekstra 
dayanıklılık. Poliüretan kaplamalı polyamid mükemmel aşınma ve 
yırtılma direnci sağlar. Poliüretan kaplama mükemmel tutuş sağlar. 
Sıkı örgü kir ve yağın el içe girmesini sınırlar ve iyi bir dokunuş 
sunar. Havsız poliamid hassas işler için uygundur. Silikon içermez, 
boya işlerinde kullanılabilir. Polyamid astarlıdır.

5.74$7.63$ 3.47$
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1011728 Falcon Düşüş Tutucu 6.2m

1011750 Falcon Düşüş Tutucu 20m 1016795 Falcon Düşüş Tutucu 6m

Kendiliğinden geri çekilen cankurtaran hattı, inşaat, endüstriyel, 
depo, kamu hizmeti, madencilik ve sınırlı alan uygulamaları için 
ideal düşme koruma çözümüdür. Neredeyse tahrip edilemez, yüksek 
darbeye dayanıklı naylon gövde, galvanizli çelik kablo ve vidalı 
karabinadan oluşmaktadır.

Kendiliğinden geri çekilen cankurtaran hattı, inşaat, endüstriyel, 
depo, kamu hizmeti, madencilik ve sınırlı alan uygulamaları için 
ideal düşme koruma çözümüdür. Neredeyse tahrip edilemez, yüksek 
darbeye dayanıklı naylon gövde, galvanizli çelik kablo ve vidalı 
karabinadan oluşmaktadır.

Hızlı devreye giren fren mekanizması, bir düşüşü santimetre içinde 
durdurur. Hafif olması kullanıcıya konfor sağlar. Kendiliğinden geri 
çekilen cankurtaran hattı, inşaat, endüstriyel, depo, kamu hizmetleri, 
madencilik ve sınırlı alan uygulamaları için ideal düşme koruma 
çözümüdür. 

Kendiliğinden geri çekilen cankurtaran hattı, inşaat, endüstriyel, 
depo, kamu hizmeti, madencilik ve sınırlı alan uygulamaları için 
ideal düşme koruma çözümüdür. Neredeyse tahrip edilemez, yüksek 
darbeye dayanıklı naylon gövde, galvanizli çelik kablo ve vidalı 
karabinadan oluşmaktadır.

Kendiliğinden geri çekilen cankurtaran hattı, inşaat, endüstriyel, 
depo, kamu hizmeti, madencilik ve sınırlı alan uygulamaları için 
ideal düşme koruma çözümüdür. Neredeyse tahrip edilemez, yüksek 
darbeye dayanıklı naylon gövde, galvanizli çelik kablo ve vidalı 
karabinadan oluşmaktadır.

1011742 Falcon Düşüş Tutucu 10m 1011746 Falcon Düşüş Tutucu 15m

Ağırlık Ambalaj / Adet
4,1 kg 1

Ağırlık Ambalaj / Adet
7,7 kg 1

Ağırlık Ambalaj / Adet
1.58 kg 1

Ağırlık Ambalaj / Adet
5 kg 1

Ağırlık Ambalaj / Adet
6,7 kg 1

EN 360
+

EN 360
+

EN 360
+

EN 360
+

EN 360
+917.98$

1.240,91$ 592.59$

990.39$ 1.129,06$
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1011160 Miller Yatay Yaşam Hattı 20m

ECB100001 TITAN HD Emniyet Kemeri

Dokuma geçici statik hat kiti. Hızlı ve kolay kurulum için cırcırlı gergi 
ile tamamlanan 20 metrelik hat. Mandallı gergiye sahiptir ve bağlantı 
için hattın her iki ucunda yumuşak göz bulunur. 
Dokuma: 35 mm polyester 

Gün boyu rahatlık ve güvenilirlik için hafif, dayanıklı polyester 
dokumadan üretilmiştir. Tek beden herkese uyacak şekilde 
ayarlanabilir. Rahat bir oturuş için geri kayan D halkası mevcuttur. 
Rahat - Alt pelvik kayış kullanıcıyı dik tutar. Metal tokalı 45 mm 
göğüs kemeri bulunur. Maliyeti düşürmek açısından çok iyi bir 
seçimdir. 

Ambalaj / Adet
1

Ambalaj / Adet
1

EN795 Sınıf B
+

EN361 - EN358
+

375.04$

71.60$

1032388 Çift Kollu Ara Lanyard 1,5m

Düşme önleyici lanyardlar, işçinin düşmesine izin verir,  ancak (eğer 
iyi takılmışsa) yer gibi bir sonraki alt  seviyeye vurmasını engeller. 
Düşme durumunda 6 KN’nin  altında kalmak için vücuda uygulanan 
kuvvetleri dağıtan bir amortisör içerir. 
Uzunluk: 1,5 metre  -  Kırılma Dayanımı: > 22 KN

Ambalaj / Adet
1

EN 362: 2004 EN 355 / VG 11 PFE 11.074
+ +237.22$

1032387 Çift Kollu Ara Lanyard 1m

Düşme önleyici lanyardlar, işçinin düşmesine izin verir,  ancak (eğer 
iyi takılmışsa) yer gibi bir sonraki alt  seviyeye vurmasını engeller. 
Düşme durumunda 6 KN’nin  altında kalmak için vücuda uygulanan 
kuvvetleri dağıtan bir amortisör içerir. 
Uzunluk: 1 metre  -  Kırılma Dayanımı: > 22 KN

Ambalaj / Adet
1

EN 362: 2004 EN 355 / VG 11 PFE 11.074
+ +236.56$
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1035101-VS Verishield 1035103-VS Verishield

1035145-VS Verishield 1035122-VS Verishield

1035115-VS Verishield

Çok çeşitli kafa boyutlarına rahatça uyar. Yastıklı kafa bandına 
sahip çelik telli yapı ve kulak çevresine tam olarak oturması için 
tasarlanmış hassas mikro ayarlamalar. Daha fazla konfor ve 
hafiflik için daha yoğun,daha yumuşak ve yeni benzersiz hafızalı 
köpük kupa. Baş üzerindeki bant sıkma basıncını azaltır ve konforu 
artırır. Sağlam yapı ve Geniş kupa açıklığına sahiptir.

Çok çeşitli kafa boyutlarına rahatça uyar. Yastıklı kafa bandına 
sahip çelik telli yapı ve kulak çevresine tam olarak oturması için 
tasarlanmış hassas mikro ayarlamalar. Daha fazla konfor ve 
hafiflik için daha yoğun,daha yumuşak ve yeni benzersiz hafızalı 
köpük kupa. Baş üzerindeki bant sıkma basıncını azaltır ve konforu 
artırır. Sağlam yapı ve Geniş kupa açıklığına sahiptir.

Çok çeşitli kafa boyutlarına rahatça uyar. Yastıklı kafa bandına 
sahip çelik telli yapı ve kulak çevresine tam olarak oturması için 
tasarlanmış hassas mikro ayarlamalar. Daha fazla konfor ve 
hafiflik için daha yoğun,daha yumuşak ve yeni benzersiz hafızalı 
köpük kupa. Baş üzerindeki bant sıkma basıncını azaltır ve konforu 
artırır. Sağlam yapı ve Geniş kupa açıklığına sahiptir.

Çok çeşitli kafa boyutlarına rahatça uyar. Yastıklı kafa bandına 
sahip çelik telli yapı ve kulak çevresine tam olarak oturması için 
tasarlanmış hassas mikro ayarlamalar. Daha fazla konfor ve 
hafiflik için daha yoğun,daha yumuşak ve yeni benzersiz hafızalı 
köpük kupa. Baş üzerindeki bant sıkma basıncını azaltır ve konforu 
artırır. Sağlam yapı ve Geniş kupa açıklığına sahiptir.

Çok çeşitli kafa boyutlarına rahatça uyar. Yastıklı kafa bandına 
sahip çelik telli yapı ve kulak çevresine tam olarak oturması için 
tasarlanmış hassas mikro ayarlamalar. Daha fazla konfor ve 
hafiflik için daha yoğun,daha yumuşak ve yeni benzersiz hafızalı 
köpük kupa. Baş üzerindeki bant sıkma basıncını azaltır ve konforu 
artırır. Sağlam yapı ve Geniş kupa açıklığına sahiptir.

SNR Ambalaj / Adet
25 dB 1

SNR Ambalaj / Adet
27 dB 1

SNR Ambalaj / Adet
27 dB 1

SNR Ambalaj / Adet
30 dB 1

SNR Ambalaj / Adet
30 dB 1

EN 352-1
+

EN 352-1
+

EN 352-1
+

EN 352-3
+

EN 352-1
+46.54$ 51.06$

46.54$ 48.13$

40.80$
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3301172 Howard Leight Quite

1011239 SmartFit Kulak Tıkacı 1006186 303L Köpük Kulak Tıkacı 1013046 Köpük Kulak Tıkacı 

Tekrar kullanılabilir bir kulak tıkacıdır. Mükemmel koruma, rahatlık  
ve tüm gün kullanımda tutarlılık sağlar. Yuvarlanma gerektirmez. 
Esnek gövdesi yerleştirme kolaylığı ve anında rahatlık sağlar. 
Pürüzsüz, tahriş edici olmayan dokusu gün boyu rahatlık sağlar 
ve uzun süre kullanım için sabun ve su ile temizlenmesi kolaydır. 
Plastik poşet içerisindedir.

PU Yumuşak köpük, üstün uzun süreli kullanım rahatlığı ve sağlam 
performans sağlar. Kir veya diğer maddelerin ciltte birikmesini veya 
kulak kanalına girmesini önler. Kulak tıkacında mevcut olan en 
iyi korumayı ve konforu talep eden yüksek gürültüyü engellemesi 
gereken çalışanlar için idealdir. 300 serisi kulak tıkacı, tek kullanımlık 
bir kulak tıkacında üstün gürültü engelleme performansı sunar. 

PU Yumuşak köpük, üstün uzun süreli kullanım rahatlığı ve sağlam 
performans sağlar. Kir veya diğer maddelerin ciltte birikmesini veya kulak 
kanalına girmesini önler. Kulak tıkacında mevcut olan en iyi korumayı 
ve konforu talep eden yüksek gürültüyü engellemesi gereken çalışanlar 
için idealdir. ÇAN ŞEKİLLİ TASARIM takılması daha kolaydır ve kulak 
kanalından dışarı çıkmaya karşı direnç gösterirken, daha yumuşak 
köpüğü üstün uzun süreli kullanım rahatlığı sağlar ve çalışanlarınızın 
güvenebileceği sağlam bir performans sunar. 

SNR Ambalaj / Çift
28 dB 100

SNR Ambalaj / Çift
30 dB 50

SNR Ambalaj / Çift
33 dB Paket: 200 Çift

SNR Ambalaj / Çift
37 dB Paket: 200 Çift

EN 352-2
+

EN 352-2
+

EN 352-2
+

EN 352-2
+

0.543$

1,519$ 46.00$ 44,45$

1000106 Bilsom 304L Kulak Tıkacı

Yumuşak köpük yapısı uzun süreli kullanımda rahatlık ve yüksek 
performans sağlar. Bilsom 300 Serisi kulak tıkaçları, yüksek koruma 
seviyesi ve rahatlığı kullanıcıya sunar. Avrupa’da en çok kullanılan 
poliüretan kulak tıkacı olan 300 serisi kulak tıkaçları, üstün gürültü 
engelleme performansı sağlamaktadır. Tek kullanımlıktır.

SNR Ambalaj / Çift
33 dB 100

EN 352-2
+0.83$

1028457 Quite Kulak Tıkacı

Tekrar kullanılabilir bir kulak tıkacıdır. Mükemmel koruma, rahatlık  
ve tüm gün kullanımda tutarlılık sağlar. Yuvarlanma gerektirmez 
- yerleşik esnek gövdesi yerleştirme kolaylığı ve anında rahatlık 
sağlar. Pürüzsüz, tahriş edici olmayan dokusu gün boyu rahatlık 
sağlar ve uzun süre kullanım için sabun ve su ile temizlenmesi 
kolaydır. Plastik saklama kutusu içerisindedir.

SNR Ambalaj / Çift
28 dB 500

EN 352-2
+2.06$

PAKET FİYATI PAKET FİYATI

CONFORMING MATERIAL TECHNOLOGY™ Termoplastik 
Elastomer (TPE), daha kişiselleştirilmiş bir uyum için kulak kanalının 
hatlarına uyum sağlar, taktıkça daha iyi hissettirir. Kulak kanalının 
şekline uyum sağlamak için vücut ısısını kullanır. Sökülebilir bir 
kablo sistemi ve HearPack ambalajıyla, günümüzün çeşitli çalışma 
ortamları için ultra akıllı seçimdir. FLAT FIN SEAL Kulak kanalı 
içinde daha iyi ve daha rahat bir sızdırmazlık sağlar. FLANŞLI KOL 
Kolay kullanım için. SÖKÜLEBİLİR KABLO İpli veya kordonsuz 
kullanım için izin verilir.
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1035641 HON SVP400 Antifog 1035643 HON SVP400 Antifog 1035644 HON SVP400

Tam koruma ve daha iyi alan görüşü için 9 tabanlı saran lens. 
Kauçuk, çift malzemeli, kaymaz sap uçları ile geliştirilmiş konfor. 
Yastıklı burun köprüsü. K&N kaplamalı polikarbonat lens: buğu 
önleyici ve / veya çizilmez. 

Tam koruma ve daha iyi alan görüşü için 9 tabanlı saran lens. 
Kauçuk, çift malzemeli, kaymaz sap uçları ile geliştirilmiş konfor. 
Yastıklı burun köprüsü. K&N kaplamalı polikarbonat lens: buğu 
önleyici ve / veya çizilmez. 

Tam koruma ve daha iyi alan görüşü için 9 tabanlı saran lens. 
Kauçuk, çift malzemeli, kaymaz sap uçları ile geliştirilmiş konfor. 
Yastıklı burun köprüsü. 

Ambalaj / Adet
8 / 80

Ambalaj / Adet
8 / 80

Ambalaj / Adet
8 / 80

EN 166
+

EN 166
+

EN 166
+14.56$ 14.56$ 9.96$

1015361 Şeffaf Sert Kaplama 1015362 Gri Sert Kaplama 

Kamu hizmetleri ve hafif üretim gibi iç mekan uygulamaları için 
çok uygundur. Ekonomik fiyata kaya gibi sağlam koruma ve sportif 
tasarım sunar. Spor saplar ve yumuşak şakak uçlu pedler ile hafif 
bir üründür. Burun köprüsü mükemmel uyum ve gün boyu rahatlık 
sağlar. 8 bazlı polikarbonat aşınmaya dayanıklı lensler, 180°‘lik 
geniş görüş alanı sağlar. 

Kamu hizmetleri ve hafif üretim gibi iç mekan uygulamaları için 
çok uygundur. Ekonomik fiyata kaya gibi sağlam koruma ve sportif 
tasarım sunar. Spor saplar ve yumuşak şakak uçlu pedler ile hafif 
bir üründür. Burun köprüsü mükemmel uyum ve gün boyu rahatlık 
sağlar. 8 bazlı polikarbonat aşınmaya dayanıklı lensler, 180°‘lik 
geniş görüş alanı sağlar. 

Ambalaj / Adet
10 / 200

Ambalaj / Adet
10 / 200

EN 166
+

EN 166
+5.22$ 6.10$

1015360 Clear / Şeffaf

Mükemmel çevresel görüş ve koruma için 10 tabanlı, etrafı saran tek 
lens. Kolay oturması için kalıplanmış, evrensel burunluk. Gün boyu 
rahatlık için hafif tasarım ve ince, şekilli saplar. Çeşitli uygulamalar 
için açık, gri ve iç mekan-dış mekan gümüş aynalı lens tonlarında 
mevcuttur. Maksimum dayanıklılık için çizilmez Hardcoat lensler. 
İsteğe bağlı Fog-Ban® buğu önleyici kaplama mevcuttur (şeffaf 
lens).

Ambalaj / Adet
10 / 200

EN 166
+6.61$
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1015351 A700 Grey Frame Anti-Fog

Genel kullanım ve darbeye karşı koruma (45m / s). Kamu hizmetleri 
ve hafif üretim gibi iç mekan uygulamaları için çok uygundur. 
Ekonomik fiyata kaya gibi sağlam koruma ve sportif tasarım. 
Spor saplar ve yumuşak şakak uçlu pedler ile hafif tasarım. 
Burun köprüsü güven, uyum ve gün boyu rahatlık sağlar. 8 bazlı 
polikarbonat aşınmaya dayanıklı lensler, 180°‘lik distorsiyonsuz 
görüş alanı sağlar. Fog-Ban lensler lens buğulanmasını en aza 
indirir.

Ambalaj / Adet
10 / 200

EN 166
+7.07$

1028861  XV102 Clear / Şeffaf

Mükemmel çevresel görüş ve koruma için 10 tabanlı, etrafı saran tek 
lens. Kolay oturması için kalıplanmış, evrensel burunluk. Gün boyu 
rahatlık için hafif tasarım ve ince, şekilli saplar. 
Genel kullanım ve darbeye karşı koruma (45m/s)
Kamu hizmetleri, hafif ve ağır imalat, biyo teknoloji, gemi inşaatı, 
inşaat ve otomotiv imalatı gibi uygulamalar için çok uygundur.

Ambalaj / Adet
10 / 200

EN 166
+6.96$

1028862  XV103 Clear / Şeffaf

Mükemmel çevresel görüş ve koruma için 10 tabanlı, etrafı saran tek 
lens. Kolay oturması için kalıplanmış, evrensel burunluk. Gün boyu 
rahatlık için hafif tasarım ve ince, şekilli saplar. Çeşitli uygulamalar 
için açık, gri ve iç mekan-dış mekan gümüş aynalı lens tonlarında 
mevcuttur. Maksimum dayanıklılık için çizilmez Hardcoat lensler. 
İsteğe bağlı Fog-Ban® buğu önleyici kaplama mevcuttur (şeffaf 
lens).

Ambalaj / Adet
10 / 200

EN 166
+5.71$

 1029691  XV104 Yellow / Sarı

Mükemmel çevresel görüş ve koruma için 10 tabanlı, etrafı saran tek 
lens. Kolay oturması için kalıplanmış, evrensel burunluk. Gün boyu 
rahatlık için hafif tasarım ve ince, şekilli saplar. 
Genel kullanım ve darbeye karşı koruma (45m/s)
Kamu hizmetleri, hafif ve ağır imalat, biyo teknoloji, gemi inşaatı, 
inşaat ve otomotiv imalatı gibi uygulamalar için çok uygundur.

Ambalaj / Adet
10 / 200

EN 166
+6.19$

1029692  XV101 Gray / Gri

Mükemmel çevresel görüş ve koruma için 10 tabanlı, etrafı saran tek 
lens. Kolay oturması için kalıplanmış, evrensel burunluk. Gün boyu 
rahatlık için hafif tasarım ve ince, şekilli saplar. 
Genel kullanım ve darbeye karşı koruma (45m/s)
Kamu hizmetleri, hafif ve ağır imalat, biyo teknoloji, gemi inşaatı, 
inşaat ve otomotiv imalatı gibi uygulamalar için çok uygundur.

Ambalaj / Adet
10 / 200

EN 166
+4.78$

1028860  XV100 Clear / Şeffaf

Buzlu Çerçeve Şeffaf Lens, Çizilmez Kaplama 
Mükemmel çevresel görüş ve koruma için 10 tabanlı, etrafı saran tek 
lense sahiptir. Kolay oturması için kalıplanmış, evrensel burunluğu 
mevcuttur. Gün boyu rahatlık için tasarlanmış ince ve şekilli saplara 
sahiptir. Maksimum dayanıklılık için çizilmez Hardcoat lensleri vardır. 
İsteğe bağlı Fog-Ban® buğu önleyici kaplama mevcuttur.

Ambalaj / Adet
10 / 200

EN 166
+5.08$
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1005509 LG20 Antifog 1006196 V-MAXX Antifog

İyi darbe direncine (120 m / s) ve geniş görüş alanına sahip ekonomik 
gözlükler. LG 20 gözlükler dolaylı havalandırmaya sahiptir (4 
havalandırma deliği), sıvı damlacıklarına karşı koruma sağlar. Uçan 
parçacıklara, kaba tozlara, sıvı damlacıklarına, sislere ve spreylere 
karşı mükemmel koruma için darbeye dayanıklı polikarbonat (PC) 
lens. Hafif tasarım.Yumuşak sızdırmazlık ve kolayca ayarlanabilen 
kafa bandı, çok çeşitli çalışanlara uyar.

Daha fazla kullanıcı kabulü için sportif bir tarz Bozulmadan uzak 
çevresel görüş için 180 ° görüş alanı. Dönen kayış ekleri. Çok çeşitli 
işçilere uyar ve reçeteli gözlüklerin üzerine ve yarım maskeli solunum 
maskeleri ile takılabilir. Kayış takma sistemi baretlerde daha kolay 
kullanım sağlar. 

Ambalaj / Adet
1

Ambalaj / Adet
1

EN 166
+

EN 166
+10.20$ 25.93$

1032178 Millennia 2G Antifog 1032179 Millennia 2G Antifog 1032180 Millennia 2G Antifog

En sık karşılaşılan tehlikelere karşı göz korumasının gerekli olduğu 
ve buğulanmanın olduğu kapalı alanda kullanım için uygundur. Bir 
kordon ile satılmaktadır. Millennia 2G, Honeywell’in “Tak ve Devam 
Et” kategorisinde yenidir. Uzatma sapları, burun parçası ayarlamaları 
veya cırcır sapları konusunda endişelenmenize gerek yok. Ürünü 
paketinden çıkarın, takın ve elinizdeki işe odaklanın!

En sık karşılaşılan tehlikelere karşı göz korumasının gerekli olduğu 
ve buğulanmanın olduğu kapalı alanda kullanım için uygundur. Bir 
kordon ile satılmaktadır. Millennia 2G, Honeywell’in “Tak ve Devam 
Et” kategorisinde yenidir. Uzatma sapları, burun parçası ayarlamaları 
veya cırcır sapları konusunda endişelenmenize gerek yok. Ürünü 
paketinden çıkarın, takın ve elinizdeki işe odaklanın!

En sık karşılaşılan tehlikelere karşı göz korumasının gerekli olduğu 
ve buğulanmanın olduğu kapalı alanda kullanım için uygundur. Bir 
kordon ile satılmaktadır. Millennia 2G, Honeywell’in “Tak ve Devam 
Et” kategorisinde yenidir. Uzatma sapları, burun parçası ayarlamaları 
veya cırcır sapları konusunda endişelenmenize gerek yok. Ürünü 
paketinden çıkarın, takın ve elinizdeki işe odaklanın!

Ambalaj / Adet
10 / 200

Ambalaj / Adet
10 / 200

Ambalaj / Adet
10 / 200

EN 166
+

EN 166
+

EN 166
+16.63$ 12.63$ 12.63$
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1028640 SP1000 2G Antifog 1028643 SP1000 2G Antifog

Darbeye, rüzgara, toza ve havadan taşınan döküntülere karşı 
koruma sağlar. Taşlama, ufalama, tıraşlama ve zımparalama gibi 
kirli, yüksek partiküllü çalışma ortamları için idealdir. Yumuşak ve 
esnek burun parçası sayesinde çeşitli yüz profillerine uygundur ve 
kaymayı en aza indirir. Sahip olduğu geniş kafa bandı gözlüklerin 
başa sabitlenmesini sağlar ve kulanıcı konforunu arttırır.

Darbeye, rüzgara, toza ve havadan taşınan döküntülere karşı 
koruma sağlar. Taşlama, ufalama, tıraşlama ve zımparalama gibi 
kirli, yüksek partiküllü çalışma ortamları için idealdir. Yumuşak ve 
esnek burun parçası sayesinde çeşitli yüz profillerine uygundur ve 
kaymayı en aza indirir. Sahip olduğu geniş kafa bandı gözlüklerin 
başa sabitlenmesini sağlar ve kulanıcı konforunu arttırır.

Ambalaj / Adet
1

Ambalaj / Adet
1

EN 166
+

EN 166
+42.98$ 42.98$


