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Podbradní řemínky

2-, 3- a 4bodové řemínky•
Elastické nebo textilní •
Snadné připojení ke skořepině (a odpojení) pomocí plastových háčků•

Držáky svítilen

3 verze: plastový čelní, kovový čelní, plastový boční•
Profesionální a robustní řešení montované během výroby přilby•

Reflexní nálepky

Pro zvýšení viditelnosti, ve třech barvách a tvarech•

Ochrana zraku

Široký sortiment ochranných brýlí a uzavřených ochranných brýlí MSA•
Integrované sklopné průzory, čiré nebo kouřové•

Přizpůsobení

Kvalitní a odolný potisk na 4 stranách přilby v libovolné barvě•
Jméno konkrétního uživatele na samostatné nálepce•

Držák odznaku

Robustní, ohnivzdorný, vodotěsný pro venkovní použití•
Snadné nasazení a vyjmutí ID štítku, nouzového označení nebo vizitky•

Zátylníky

2 různé zátylníky s možností praní•

Chladicí vložky

Chladicí vložka na temeno nebo s krytím krku poskytující chlazení po dobu •
5-10 hodin

Zimní kukly

10 modelů s různými úrovněmi ochrany: proti teplu, ohni, vodě, elektrickému•
oblouku; kompatibilní s chrániči sluchu

Pro víc doplňků a příslušenství žádejte o podrobný leták. 

MSA Osobní ochranné prostředky Pro celou hlavu

Přilby V-Gard

V-Gard je nejpopulárnější přilba na světě – prodalo se přes 120 milionů kusů•
5 modelů z materiálů: ABS odolné vůči UV záření, HDPE, nylon•
4bodové textilní upínací popruhy: jednou rukou ovládané upínání Fas-Trac s•
kolečkem nebo Staz-On s posuvným nastavením
Výběr z 10 barev skořepiny•
Větrané modely a modely se žlábkem pro odvod vody•
Elektroizolační verze pro 440 V AC podle normy EN 50365•
Verze s vyšší odolností proti bočnímu nárazu LD•
Verze s ochranou proti roztaveným kovům MM•
Antistatické verze podle směrnice ATEX EN 13463•

Použití

Ochrana hlavy, zraku, obličeje, sluchu a dýchacích cest od společnosti MSA byla vyvinuta
a schválena jako integrovaný ochranný systém. Kompatibilita produktů, pohodlí a moderní
design jsou zárukou pozitivního ohlasu uživatelů.

Obličejové štíty a držáky V-Gard

Unikátní 3bodové upínání umožňující rychlé nasazení a sejmutí štítu•
Díky šikmé konstrukci sklouznou nečistoty snadno po držáku.•
Lze použít s chrániči sluchu nebo bez nich•
20 verzí štítu pro veškeré možné aplikace•
Spolehlivá ochrana proti nárazu, postříkání chemikáliemi, vysokým teplotám, •
elektrickému oblouku, UV a infračervenému záření
Volitelné doplňky: prachotěsná zábrana pro důkladné utěsnění a chrániče brady•
Chránič čela V-Gard Headgear se stejným sortimentem obličejových štítů.•

Pasivní a elektronické chrániče sluchu
leftRIGHT

Unikátní chrániče sluchu, které berou v úvahu anatomickou•
jedinečnost uživatele.
3 úrovně tlumení, 4 barvy: žlutá, šedá, bílá, modrá•
Modely pro upevnění na přilbu se 3 různými polohami nošení•
Funkce CutOff závislá na úrovni hluku umožňuje přímou komunikaci•
Duální: Verze s kombinací FM rádia a funkce CutOff•

Ochrana dýchacích cest

Vysoce kompatibilní obličejové masky: celoobličejové masky a polomasky•
Advantage, filtrační polomasky Affinity
Široký sortiment filtrů pro různé aplikace•
Popruhy řady Advantage, které nevadí upínání přilby•
Jednodílný hlavový popruh Advantage 400 zabraňuje vzniku tlakových bodů.•
Advantage 400 popruh pro režimy zavěšení a uzamčení•
Filtrační polomasky Affinity: složená s nízkým profilem (2100) a speciálně•
tvarovaná (1100)

PATENT MSA

PATENT MSA
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