
Nasza przyłbica ochronna PAC-Guard zapewnia pełną 
ochronę twarzy przed kropelkami unoszącymi się w 
powietrzu, zapewniając jednocześnie nieograniczoną 
widoczność. Lekka konstrukcja unisex jest łatwa do złożenia 
i zawiera w pełni regulowaną opaskę na głowę z piankową 
podkładką, zapewniającą wygodne mocowanie z okularami 

• Okalająca konstrukcja zapewnia pełną ochronę twarzy.
• Łatwa do złożenia i czyszczenia.
• Dostępna w dwóch rozmiarach z w pełni regulowaną opaską na głowę.
• Piankowa opaska na głowę zapewnia pewne i wygodne mocowanie.
• Zabezpieczenie zapobiegające zaparowaniu przyłbicy podczas  

użytkowania.
• Wykonana z materiału PET osłona o dużej przejrzystości w 100%  

nadaje się do recyklingu.

PRZYŁBICA OCHRONNA
PAC-GUARD ©:

albo maską lub bez. Przyłbica jest dostępna w dwóch 
rozmiarach, jest w pełni regulowana, łatwa do czyszczenia 
i posiada zabezpieczenie zapobiegające zaparowaniu 
podczas użytkowania. Osłona przyłbicy jest wykonana z 
materiału PET o dużej przejrzystości, który w 100% nadaje 
się do recyklingu.

• Fabryk
• Warsztatów
• Branży motoryzacyjnej
• Przetwórstwa żywności
• Punktów sprzedaży detalicznej
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Państwa osoba do kontaktu:

WŁ AŚCIWOŚCI I 
Z A LETY

materiałwymiarykolor liczba sztuk w kartonie

• Zabezpieczenie zapobiegające zaparowaniu przyłbicy  
podczas użytkowania zapewnia nieograniczoną widoczność.

• Jest w 100% wykonana z materiału PET i w pełni nadaje się  
do recyklingu.

• Piankowa opaska na głowę zapewnia pewne i wygodne moco-
wanie oraz miejsce na okulary i maskę.

• Osłona z materiału PET chroni całą twarz przed rozpryskami i 
cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu.

wygodna i dopasowana 
do twarzy

nie ogranicza  
widoczności

w pełni przetwarzalna

dostępna w dwóch 
rozmiarach

pasek pianki może być  
biały lub szary

PRZYŁBICA OCHRONNA PAC-GUARD

KOD ARTYKUŁU  OPIS

 94549   Średnia przyłbica (45 cm – 62 cm)* Przezroczysta 750 × 250 mm PET 100

 94541   Duża przyłbica (45 cm – 62 cm)* Przezroczysta 750 × 270 mm PET 100

* Podane wymiary mogą się różnić o +/- 2 mm.  


