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Fejvédelem a Honeywelltől

Újdonság
Honeywell North védősisak, rövid silddel 
Jobb teljesítmény, egész napos kényelem, tartósság – a Honeywell North rövid ellenzős védősisak 
a két világszerte ismert márka örökségét ötvözi egy új, költséghatékony, tanúsított fejvédelmi 
megoldásban. Többé nem kell mérlegelnie, hogy az ár vagy a minőség fontosabb. Kiváló választás, 
amellyel költséghatékonyan tanúsított védelmet biztosíthat alkalmazottai számára. Olyan terüle-
ten is ajánlott, ahol általános a személyzet nagymértékű rotációja. 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
• építőipar, hajóépítés, gyártás 
• bányászat, olaj- és gázipar  
• közlekedésbiztonság, közművek 

ELŐNYÖK/KIVITELEK 
• ergonomikus kialakításának és a 4 pontos 

racsnis belső szerkezetnek köszönhetően 
illeszkedése tetszés szerint állítható (52 és 
63 cm közötti fejkerülethez)  

• a kettős rögzítőmechanizmus megakadá-
lyozza, hogy a dolgozó normál körülmények 
között elveszítse a sisakot 

• a sisak rendkívül könnyű (mindössze 410 g 
tömegű), így megszünteti a nyak fáradását, 
és fokozza a produktivitást 

• Honeywell PPE adapterekkel – arc- és hallás-
védők – kompatibilis 

• opcionális négypontos állszíj 
• szellőző, ill. nem szellőző változat 
• tanúsítvány: CE/EN EN 397:2012 +AI:2012, 

EN 50365:2002 

ANYAG 
• nagy sűrűségű polietilén (HDPE) 

ELÉRHETŐ SZÍNEK
• fehér, sárga, narancs, zöld, szürke, fekete, 

piros, sötétkék 

Rendkívül tartós és kiemel-
kedően ütésálló ABS héj

Négypontos állszíj 
(opcionális)

Kettős rögzítőmechanizmus

Négypontos racsnis 
belső szerkezet 

https://shop.haberkorn.hu/munkavedelem/fejvedelem-sisakok/epitoipari-es-ipari-vedosisak/epitoipari-sisakok/1644220-vedosisak-north-roevid-silddel/9?l=3
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Honeywell Fibre-Metal  
munkavédelmi sisak 
Az új Honeywell Fibre-Metal munkavédelmi sisak extra biztonságot 
garantál. Mindig a helyén marad, tökéletesen elnyeli az ütéseket, má-
sodlagos szemvédőként szolgál, megfelelő látómezőt biztosít, egész nap 
kényelmesen viselhető, és a stílus sem szorul háttérbe.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
• építőipar, kivitelezők 
• közművek, arbantartók 
• faipari munkálatok
• gyártás
• bányászat, olaj- és gázipar

ELŐNYÖK/KIVITELEK 
• extra biztonság és kényelem: a racsnis belső szerkezet biztonságos 

illeszkedést és az eddigieknél jobb állíthatóságot kínál, 52 és 63 cm 
közötti fejkerülethez alkalmas 

• az alacsony profil és megfelelő súlyeloszlás csökkenti a nyak terhelé-
sét, és kényelmesebbé teszi a viselést 

• a tanúsított polikarbonát rostély a munkavédelmi szemüveg kiegészí-
téseként még jobban védi a szemet a törmelékektől, széltől, portól és 
egyéb részecskéktől 

• az ABS anyagból készült héj kiváló ütéselnyelést biztosít, és a -30 °C 
és +50 °C közötti tartományban még az extrém hőmérsékletekkel 
szemben is ellenálló 

• szellőző, ill. nem szellőző kivitel 
• tanúsítványok: EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002 (FSH100E); 

EN 166:2001 (a rostélyhoz)

ELÉRHETŐ SZÍNEK
• fehér, sárga, narancs, zöld, szürke, fekete, piros, sötétkék, grafikus 

szürke

Rendkívül tartós és kiemel-
kedően ütésálló ABS héj Extra védelmet nyújtó, tanú-

sított polikarbonát rostély

Racsnis méretigazítás

Hatpontos belső szerkezet az 
ütések tökéletes elnyeléséért

https://shop.haberkorn.hu/munkavedelem/fejvedelem-sisakok/epitoipari-es-ipari-vedosisak/ipari-sisakok/1651132-ipari-vedosisak-fibre-metal/20?l=3
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Honeywell ütésvédő sapka 
Ismerje meg a Honeywell ütésvédő sapkáinak új generációját. Használja ki az ütközésveszéllyel 
szembeni fokozott védelem előnyeit és a kiváló kényelmet munka közben és azt követően is. Él-
vezze a kiváló minőséget, rendkívüli teljesítményt és stílusos megjelenést olyankor, amikor nincs 
szükség kemény sisakokra. Biztonságos, kényelmes, stílusos. 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
• autóipar, gyárak
• elosztóközpontok, kereskedelmi fuvarozás, 

raktárak, szerelőműhelyek
• forgalmazói piacok, ipari konyhák
• csőszerelők, villanyszerelők, festők
• mezőgazdasági munka
• szállítás
• barkácsolás 

ELŐNYÖK/KIVITELEK 
• nagyteljesítményű anyagok, stílusos, ele-

gáns, karcsú formatervezés 
• az oldalsó nylonhálós betétek maximális 

szellőzést biztosítanak
• tépőzáras méretbeállítási lehetőség
• tartós, vízálló bevonat

• fényvisszaverő oldalsó és hátsó részek, vala-
mint szemellenző szegély

• puha habbetét a nagyobb kényelemért 
• tömege mindössze 180 gramm, így nem fá-

rasztja el a nyakat, és növeli a produktivitást

ANYAG 
• pamut / poliészter (kézzel mosható)
• polipropilén héj
• Nylon hálós betét
• fényvisszaverő feltétek 

ELÉRHETŐ SZÍNEK 
• piros, kék, szürke, fekete, narancs

A Honeywell ütésvédő sapka az EN 812 szab-
vány szerinti tanúsítással rendelkezik.

A polipropilén héj tökéletes 
védelmet biztosít

Vízálló és kézzel moható 
bevonat (pamut/poliészter)

Nylon hálós betét – 
maximális szellőzés

Rövid (5,5 cm-es) ellenző, amely 
kevésbé akadályozza a látást

Fényvisszaverő anyag  
a jobb láthatóságért

Tépőzárral méretre igazítható

A rendkívül puha szivacs 
extra kényelmet nyújt
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