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hlavový oblouk nauszniki z pałąkiem na głowę
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33 dB
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SNR
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ED 3H EAR DEFENDER

452

457

SNR

3M PELTOR X3A

454

SNR

455

3M PELTOR X5A

upevnění na přilbu nauszniki na hełmowe

25 dB

26 dB

SNR

458

ED 1C EAR DEFENDER

3M PELTOR X1P3

31 dB

458

459

SNR

H510P3E-405-GU OPTIME I

32 dB

SNR

ED 3C EAR DEFENDER

26 dB

SNR

32 dB

SNR

3M PELTOR X3P3

459

461

SNR

3M PELTOR X4P3

460

29 dB
SNR

ED 2C EAR DEFENDER

458

30 dB

459

H520P3E-410-GQ OPTIME II 461

SNR

3M PELTOR X2P3

34 dB

SNR

36 dB

SNR

H540P3E-413-SV OPTIME III 461

30 dB

SNR

3M PELTOR X5P3

460

s nákrčním obloukem nauszniki z opaską na kark

30 dB
SNR

ED 2N EAR DEFENDER

462

audio/rádio a komunikační Auido/radio i komunikacja

26 dB

29 dB

SNR

MT16H210F-478-GN
SPORT TAC

450

463

31 dB

SNR

ED RESPONSE

463

SNR

ED TUNEUP EAR
DEFENDER

462

31 dB

32 dB

SNR

MT53H7A440B LITE
COM III

464

32 dB

SNR

HRXS7A-01

464

SNR

MT15H7A2 SV PRO
TAC II

463

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU
SET ŠTÍT A SLUCHÁTKA ZESTAW OSŁONA I NAUSZNIKI

25 dB

26 dB

SNR

465

FORESTRY SET

26 dB

SNR

466

G500V5FH510-GU

467

HY100A
HYGIENICKÉ PODLOŽKY 467
PODKŁADKI HIGIENICZNE

37 dB

37 dB

G500V5CH510-OR

27 dB

SNR

466

30 dB

SNR

464

PELTOR PEL LES

SNR

465

BUSHMASTER

DOPLŇKY AKCESORIA

ED 1, 2, 3
HYGIENICKÝ SET
ZESTAW HIGIENICZNY

467

HYX1, HYX2, HYX3,
HYX4, HYX5, HY51,
HY52, HY54, HY6
HYGIENICKÝ SET
ZESTAW HIGIENICZNY

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU ZATYCZKI DO USZU

37 dB
SNR

468

ED COMFORT PLUG

SNR

ED COMFORT PLUG
CORDED

30 dB

469

SNR

PELTOR TRI FLANGE

23 dB

469

468

E-A-R CLASSIC

468

E-A-R SOFT

28 dB

28 dB

470

E-A-R CLASSIC CORDED 470

471

E-A-R BAND

471

E-A-R CABOFLEX

471

473

E-A-R
ZÁSOBNÍK ZÁTEK
POJEMNIK ZATYCZEK

472

E-A-R
NÁHRADNÍ NÁPLŇ
ZAPAS ZATYCZEK

472

E-A-R SOFT CORDED

468

SNR

E-A-R ULTRAFIT
CORDED

25 dB

470

3M 1261

21 dB

SNR

SNR

ARTIFLEX DS
NÁHRADNÍ ZÁTKY
ZAPASOWE ZATYCZKI

471

E-A-R BAND
NÁHRADNÍ ZÁTKY
ZAPASOWE ZATYCZKI

471

ED
DÁVKOVAČ
DOZOWNIK

472

E-A-R
DÁVKOVAČ
DOZOWNIK

473

469

25 dB

SNR

23 dB

SNR

32 dB

SNR

SNR

21 dB

SNR

36 dB

SNR

SNR

21 dB

SNR

ED ARTIFLEX DS

ED COMFORT PLUG
DETECT

29 dB

SNR

ED 4FIT

468

36 dB

SNR

SNR

470

3M 1271

25 dB
SNR

E-A-R CABOFLEX
NÁHRADNÍ ZÁTKY
ZAPASOWE ZATYCZKI

471

DOPLŇKY AKCESORIA

ED COMFORT PLUG
NÁPLŇ
OPAKOWANIE
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26 dB
SNR

EU

ED 1H EAR
DEFENDER
0402 0073 99 999
MOQ

1

30 dB

made in

20 

SNR

EU

ED 2H EAR DEFENDER
0402 0074 99 999
MOQ

1

33 dB

made in

20 

SNR

made in

EU

ED 3H EAR DEFENDER
0402 0075 99 999
MOQ

1

20 

NORMY: EN 352-1: 2002

NORMY: EN 352-1: 2002

NORMY: EN 352-1: 2002

Dielektrický mušlový chránič sluchu s odolným,
snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým
hlavovým obloukem s měkkým, širokým hlavovým
polštářkem pro zvýšené pohodlí, pěnou plněnými
těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení mušlí
k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech. Hmotnost 227 g.

Výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu
s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým
hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí, pěnou
plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení
mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech. Hmotnost 248 g.

Vysoce výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu
s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým
hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí, pěnou
plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení
mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech. Hmotnost 277 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu z wytrzymałym,
łatwym do regulowania i stabilnym pałąkiem
teleskopowym na głowę wykończonym miękką,
szeroką opaską zwiększającą komfort użytkowania. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje
ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach. Waga 227 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych
parametrach ochronnych, z wytrzymałym, łatwym
do regulowania i stabilnym pałąkiem teleskopowym na głowę wykończ onym miękką, szeroką
opaską zwiększającą komfort użytkowania.
Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich
przestrzeniach. Waga 248 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o wysokim
współczynniku tłumienia, z wytrzymałym, łatwym
do regulowania i stabilnym pałąkiem teleskopowym na głowę wykończonym miękką, szeroką
opaską zwiększającą komfort użytkowania.
Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich
przestrzeniach. Waga 277 g.
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made in

3M™ PELTOR™ X1A
0402 0087 99 999
MOQ

1

10

EU

27 dB
SNR

BAREVNOST KOLOR: zelená zielony
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku
a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce
náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před
lehkým průmyslovým hlukem, používají se při sekání trávy, vrtání atp.
Verze s náhlavní páskou. Hmotnost 184 g.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami
i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu
zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska
jest elektrycznie odizolowane. Zapewniają ochronę przed hałasem
przemysłowym o lekkim natężeniu, podczas koszenia trawników,
wiercenia etc. Wersja na pałąku. Waga 184 g.

made in

3M™ PELTOR™ X2A
0402 0089 99 999
MOQ

1

EU

31 dB
SNR

10

BAREVNOST KOLOR: žlutá żółty
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku
a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce
náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před
střední až vysokou hladinou hluku, včetně mnohých průmyslových
aplikací, jako jsou práce na silnici, výstavba atd. Verze s náhlavní
páskou. Hmotnost 220 g.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego
drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość.
Opaska jest elektrycznie odizolowane. Ochrona przed hałasem
o natężeniu od umiarkowanego do wysokiego włącznie zastosowaniem w przemyśle, przy pracach drogowych, na budowach itp.
Wersja na pałąku. Waga 220 g.
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EU

33 dB
SNR

3M™ Peltor™ X3A
0402 0091 99 999
MOQ

1

10 

barevnost kolor: červená czerwony
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku
a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce
náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před
hlukem v lesnictví, na letištích, v těžkém strojírenství atd. Verze
s náhlavní páskou. Hmotnost 245 g.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami
i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu
zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska
jest elektrycznie odizolowane. Ochrona przed hałasem w leśnictwie,
na lotniskach, w przemyśle ciężkim itp. Wersja na pałąku. Waga 245 g.

made in

EU

best

seller

33 dB
SNR

3M™ Peltor™ X4A
se štíhlou mušlí
ze smukłymi czaszami
0402 0093 99 999
MOQ

1

10 

barevnost kolor: fluorescenční žlutozelená fluorescencyjny żółto-zielony
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními
polomaskami 3M. Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce náhlavního pásku
nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je
elektricky izolovaný (DI-EL). Pro použití při vysoké úrovni hluku v různých
odvětvích průmyslu. Hmotnost 234 g. X4 dokážou, při velmi nízkém profilu a hmotnosti, dosáhnout neuvěřitelně vysokého útlumu 33 dB SNR.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami
i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu
zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest
elektrycznie odizolowane. Ochrona przed hałasem o wysokim natęzeniu
w różnych gałęziach przemysłu. Waga 234 g. X4 to niezwykle smukłe
i bardzo lekkie nauszniki ochronne o wyjątkowo wysokich właściwościach tłumiących 33 dB SNR.

Výjimečně štíhlé, vysoký výkon
wyjątkowo smukłe, wysoka wydajność
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made in

made in

37 dB

31 dB

EU

EU

SNR

SNR

27 dB
SNR

made in

EU

Bez nutnosti používat dvojí ochranu!
nie ma potrzeby używania podwójnej ochrony!

3M™ Peltor™
X5A
0402 0095 99 999

MOQ

1

10 

barevnost kolor: černá czarny
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky
na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M.
Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce náhlavního pásku
nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost.
Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro použití v prostředích s extrémně vysokou úrovní hluku,
kde je obvykle nutná dvojitá ochrana, tj. při těžbě,
dobývání, v papírnách atd. Hmotnost 351 g. X5 nabízí
unikátní útlum SNR 37 dB – NEJVYŠŠÍ HODNOTA
NA TRHU S MUŠLOVÝMI CHRÁNIČI.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami
3M.Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego
drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest elektrycznie odizolowane. Stosowane w środowiskach o bardzo
wysokim natężeniu hałasu, gdzie wymagana jest
podwójna ochrona np. w górnictwie, w papierniach itp. Waga 351 g. X5 to nauszniki ochronne
zapewniające niezrównane właściwości tłumiące SNR 37 dB – NAJWYŻSZY STOPIEŃ TŁUMIENIA NA RYNKU NAUSZNIKÓW OCHRONNYCH.

H510A-401-GU
OPTIME I
0402 0023 99 999
MOQ

1

20 

H520A-407-GQ
OPTIME II
0402 0024 99 999
MOQ

1

20 

barevnost kolor: žlutá żółte

barevnost kolor: tm. zelená ciemnozielone

Lehký žlutý mušlový chránič sluchu, pěnou plněný
hlavový oblouk a těsnící polštářky hmotnost 150 g,
vhodný pro použití v průmyslu.

Výkonný střední tmavě zelený mušlový chránič
sluchu, s hlavovým obloukem, kapalinou a pěnou
plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 210 g, tlumí
dobře i nízké frekvence, vhodný pro hlučné prostředí.

Lekkie, żółte ochronniki słuchu. Miękkie poduszki
uszczelniające wewnątrz sprężyny dociskowej,
masa 150 g, wykorzystanie – w przemyśle.

Efektywny, średniej wielkości, zielony ochronnik słuchu, metalowa sprężyna dociskowa, poduszki uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją pianki
i płynu, masa 210 g, doskonale tłumi dzwięki o niskiej
częstotliwości, przy dużym zagrożeniu hałasem.

455
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EU

31 dB
SNR

H520F-409-GQ
OPTIME II
0402 0051 99 999
MOQ

1

20 

barevnost kolor: tm. zelená ciemnozielone
Výkonný střední zelený mušlový chránič sluchu, se
skládacím obloukem, kapalinou a pěnou plněnými
těsnícími polštářky, hmotnost 210 g, tlumí dobře i nízké
frekvence, vhodný pro hlučná prostředí.
Efektywne, średniej wielkości nauszniki przeciwhałasowe ze składanym kabłąkiem, poduszki uszczelniające
wypełnione pianką i cieczą, masa 210 g, tłumią dobrze
również hałas o niskiej częstotliwości, nadają się
do środowisk z wysokim poziomem hałasu.

made in

EU

35 dB
SNR

H540A-411-SV
OPTIME III
0402 0025 99 999

MOQ

1

20 

barevnost KOLOR: černá-červená czarno-czerwony
Vysoce výkonný černo-červený chránič sluchu, s hlavovým obloukem a pěnou plněnými těsnícími polštářky,
s dvojitou stěnou mušlí, hmotnost 265 g, tlumí výborně v celém rozsahu frekvencí.
Bardzo efektywny, czarno-czerwony ochronnik słuchu
ze sprężyną dociskową, szerokie pierścienie uszczelniające wypełniane pianką, podwójna ściana nauszników, masa 265 g, maksymalne tłumienie dźwięków
o wszystkich częstotliwościach.

456

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

H515FB-516-SV
BULL’S EYE I
0402 0050 99 999
MOQ

1

made in

EU

27 dB
SNR

20 

barevnost kolor: černá czarny
Velmi plochý zelený mušlový chránič sluchu,
se skládacím obloukem.
Bardzo płaskie czarne ochronniki słuchu,
ze składanym pałąkiem.

LA 3001

0402 0021 XX 999
MOQ

1

50 

NORMY: EN 352-1

made in

EU

23 dB
SNR

barevnost kolor:
10
20 40

Velmi lehký dielektrický mušlový chránič sluchu
o hmotnosti 163 g.
Bardzo lekki, dielektryczny ochronnik słuchu
o masie 163 g.

GS-01-001

0402 0082 20 999
MOQ

1

27 dB
SNR

50 

NORMY: EN 352-1
Ochranná sluchátka GS-01-001
Velmi lehká dielektrická sluchátka.
Nauszniki ochronne GS-01-001
Bardzo lekkie nauszniki dielektryczne.
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29 dB
SNR

25 dB
SNR

31 dB

EU

0402 0076 99 999
1

EU

made in

ED 1C EAR
DEFENDER
MOQ

made in

20 

SNR

ED 2C EAR
DEFENDER
0402 0077 99 999
MOQ

1

20 

made in

EU

ED 3C EAR
DEFENDER
0402 0078 99 999
MOQ

1

20 

NORMY: EN 352-3: 2002

NORMY: EN 352-3: 2002

NORMY: EN 352-3: 2002

Dielektrický mušlový chránič sluchu s upevněním
na ochrannou přilbu (štěrbina 30 mm), se snadno
nastavitelným a stabilním teleskopickým upravením velikosti, s pěnou plněnými těsnícími polštářky.
Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro snížení
rizika zachycení ve stísněných prostorech i v pohotovostní pozici sluchátek. Hmotnost 252 g.

Výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu
s upevněním na ochrannou přilbu (štěrbina 30 mm),
se snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým
upravením velikosti, s pěnou plněnými těsnícími
polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro
snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech
i v pohotovostní pozici sluchátek. Hmotnost 271 g.

Vysoce výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu
s upevněním na ochrannou přilbu (štěrbina 30 mm),
se snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým
upravením velikosti, s pěnou plněnými těsnícími
polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro
snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech
i v pohotovostní pozici sluchátek. Hmotnost 300 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu mocowane do kasków bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym
i stabilnym teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z elementem mocującym
do kasku minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji
gotowości do pracy. Waga 252 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych
parametrach ochronnych, mocowane do kasków
bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym
i stabilnym teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z elementem mocującym
do kasku minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji
gotowości do pracy. Waga 271 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o wysokim współczynniku tłumienia, mocowane do kasków bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym i stabilnym
teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czasze
wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil
łączenia czasz z elementem mocującym do kasku
minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody
w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji gotowości do pracy. Waga 300 g.
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30 dB
SNR

made in

EU

26 dB
SNR

EU

3M™ Peltor™
X1P3
0402 0088 99 999

MOQ

1

32 dB

made in

SNR

3M™ Peltor™
X2P3
0402 0090 99 999
MOQ

1

10 

made in

EU

3M™ Peltor™
X3P3
0402 0092 99 999
MOQ

1

10 

10 

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky
na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M.
Pro ochranu před lehkým průmyslovým hlukem, používají se při sekání trávy, vrtání atp. Hmotnost 185 g.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami
ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Zapewniają ochronę przed hałasem przemysłowym
o lekkim natężeniu, podczas koszenia trawników,
wiercenia etc. Waga 185 g.

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky
na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M.
Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce náhlavního pásku
nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL).
Pro ochranu před střední až vysokou hladinou hluku,
včetně mnohých průmyslových aplikací, jako jsou
práce na silnici, výstavba atd. Hmotnost 220 g.

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky
na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M.
Pro ochranu před hlukem v lesnictví, na letištích,
v těžkém strojírenství atd. Hmotnost 247 g.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami
ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M.
Ochrona przed hałasem w leśnictwie, na lotniskach, w przemyśle ciężkim itp. Waga 247 g.

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna
konstrukcja pałąka podwójnego drutu zapewnia
lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość.
Opaska jest elektrycznie odizolowane. Ochrona przed hałasem o natężeniu od umiarkowanego do wysokiego włącznie zastosowaniem w przemyśle, przy
pracach drogowych, na budowach itp. Waga 220 g.

459

WWW.CERVA.COM

32 dB
SNR

EU

3M™ Peltor™
X4P3
0402 0094 99 999
MOQ

1

10 

Výjimečně štíhlé, vysoký výkon
wyjątkowo smukłe, wysoka wydajność
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Pro použití při vysoké úrovni hluku v různých
odvětvích průmyslu. Hmotnost 236 g. X4 dokážou, při velmi nízkém profilu a hmotnosti, dosáhnout neuvěřitelně vysokého
útlumu 32 dB SNR.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami
i półmaskami 3M. Ochrona przed hałasem o wysokim natęzeniu w różnych gałęziach przemysłu. Waga 236 g. X4 to niezwykle smukłe
i bardzo lekkie nauszniki ochronne o wyjątkowo wysokich
właściwościach tłumiących 33 dB SNR.
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36 dB

made in

SNR

made in

EU

3M™ Peltor™
X5P3
0402 0096 99 999
MOQ

1

20 

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku
a filtračními polomaskami 3M. Pro použití v prostředích s extrémně vysokou úrovní hluku, kde je obvykle nutná dvojitá ochrana,
tj. při těžbě, dobývání, v papírnách atd. Hmotnost 353 g. X5 nabízí
unikátní útlum SNR 36 dB – NEJVYŠŠÍ HODNOTA NA TRHU
S MUŠLOVÝMI CHRÁNIČI.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku
filtrami i półmaskami 3M. Stosowane w środowiskach o bardzo
wysokim natężeniu hałasu, gdzie wymagana jest podwójna ochrona
np. w górnictwie, w papierniach itp. Waga 353 g. X5 to nauszniki
ochronne zapewniające niezrównane właściwości tłumiące SNR 37 dB – NAJWYŻSZY STOPIEŃ TŁUMIENIA NA RYNKU
NAUSZNIKÓW OCHRONNYCH.

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

26 dB

30 dB

34 dB

made in

made in

made in

H520P3E-410-GQ OPTIME II
0402 0044 99 999

H540P3E-413-SV OPTIME III
0402 0045 99 999

SNR

SNR

EU

H510P3E-405-GU
OPTIME I
0402 0043 99 999
MOQ

1

20 

Lehký žlutý mušlový chránič sluchu, s upevněním na ochrannou přílbu LAS S14 a S17, krčním
obloukem a pěnou plněnými těsnícími polštářky,
hmotnost 180 g, vhodný pro použití v průmyslu.
Lekkie, żółte nauszniki przeciwhałasowe mocowane
do kasku ochronnego LAS S14 i S17, pałąk na szyi,
poduszki uszczelniające wypełnione pianką, masa
180 g, nadają się do środowisk przemysłowych.

SNR

EU

MOQ

1

20 

EU

MOQ

1

20 

Středně výkonný zelený mušlový chránič sluchu,
s upevněním na ochrannou přílbu LAS S14 a S17,
kapalinou a pěnou plněnými těsnícími polštářky,
hmotnost 240 g, tlumí dobře i nízké frekvence,
vhodný pro hlučná prostředí.

Vysoce výkonný černo-červený chránič sluchu,
s dvojitou stěnou mušlí, upevněním na ochrannou
přílbu LAS S14 a S17, pěnou plněnými těsnícími
polštářky, hmotnost 295 g, tlumí výborně v celém
rozsahu frekvencí.

Efektywne, średniej wielkości nauszniki przeciwhałasowe mocowane do kasku ochronnego
LAS S14 i S17, poduszki uszczelniające wypełnione
pianką i cieczą, masa 240 g, tłumią dobrze również
hałas o niskiej częstotliwości, nadają się do środowisk przemysłowych.

Bardzo efektywne, czarno-czerwone nauszniki
przeciwhałasowe z podwójną ścianą czaszy
nausznika, mocowane do kasku ochronnego LAS
S14 i S17, poduszki uszczelniające wypełnione
pianką, masa 295 g, tłumią znakomicie hałas
w całym zakresie częstotliwości.
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30 dB

ED 2N EAR DEFENDER
0402 0079 99 999
MOQ

1

20 

SNR

NORMY: EN 352-1: 2002
Výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu s pevným, pružným
krčním obloukem zajišťujícím optimální rozložení váhy a přítlak mušlí,
s měkkou nastavitelnou páskou přes hlavu pro zvýšené pohodlí,
pěnou plněnými těsnícími polštářky. Hmotnost 215 g.
Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych parametrach
ochronnych, z mocnym, elastycznym pałąkiem na szyję zapewniającym dobre wyważenie i równomierny rozkład wagi oraz optymalne
i komfortowe dopasowanie czasz do głowy. Miękka, regulowana
rzepem taśma na głowę zwiększająca komfort użytkowania. Czasze
wypełnione miękką pianką. Waga 215 g.

AM/FM
radio

made in

EU

31 dB
SNR

ED TuneUp Ear
Defender
0402 0099 99 999
MOQ

1

10 

NORMY: EN 352-1: 2002
Mušlový chránič se zabudovaným AM / FM stereo přijímačem
s velkými ovládacími prvky umožňuje rychlé a jednoduché naladění
stanice. Sluchátka disponují vstupem pro MP3 přehrávač, mobilní
telefon atd. Ergonomický design, snadno nastavitelný a stabilní
teleskopický hlavový oblouk, pěnou plněné těsnící polštářky pro
zvýšené pohodlí i při nošení brýlí. Nabíjení na 2 AA baterie vydrží
až 300 hodin. Hmotnost 380 g.
Ochronniki słuchu z wbudowanym radiem AM / FM wysokiej jakości,
z dużymi pokrętłami umożliwiającymi szybkie i łatwe strojenie radia.
Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak mp3 czy
telefon komórkowy. Ergonomiczny kształt, łatwe dopasowanie,
stabilny, teleskopowy pałąk, czasze wypełnione pianką, wygodne
nawet przy jednoczesnym użytkowaniu okularów. 2 baterie typu AA
zapewniają 300 godzin czasu pracy. Waga 380 g.
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OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

ED RESPONSE
0402 0100 99 999
MOQ

1

10

NORMY: EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
Mušlový chránič se zabudovaným AM / FM stereo přijímačem s velkými
ovládacími prvky umožňuje rychlé a jednoduché naladění stanice. Elektronicky řízený odposlech okolí. Sluchátka disponují vstupem pro MP3
přehrávač, mobilní telefon atd. Ergonomický design, snadno nastavitelný
a stabilní teleskopický hlavový oblouk, pěnou plněné těsnící polštářky
pro zvýšené pohodlí i při nošení brýlí. Nabíjení na 2 AA baterie vydrží až
300 hodin. Hmotnost 403 g, EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8.
Ochronniki słuchu z wbudowanym radiem AM / FM wysokiej jakości,
z dużymi pokrętłami umożliwiającymi szybkie i łatwe strojenie radia.
Posiadają elektroniczną regulację izolacji od hałasu pochodzącego
z otoczenia. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak
mp3, czy telefon komórkowy. Ergonomiczny kształt, łatwe dopasowanie,
stabilny, teleskopowy pałąk, czasze wypełnione pianką,MOQ wygodne
nawet przy jednoczesnym użytkowaniu okularów. 2 baterie typu AA
zapewniają 300 godzin czasu pracy. Waga 403 g, EN 352-1, EN 352-4,
EN 352-6, EN 352-8.

made in

EU

NEW
29 dB
SNR

made in

EU

MT16H210F478-GN
SPORT TAC

26 dB
SNR

0402 0052 99 999
MOQ

1

10

BAREVNOST KOLOR: tm. zelená ciemnozielone
Mušlový zelený chránič sluchu, s velmi plochými mušlemi, skládacím
obloukem, elektronikou tlumící hluk a zesilující mluvenou řeč dle potřeby
a s možností připojení na komunikační systémy, vhodný pro střelce.
Zielony ochronnik słuchu, z bardzo płaskimi czaszami, składanym
pałąkiem, z urządzeniem elektronicznym tłumiącym hałas zewnętrzny
i wzmacniającym mowę ludzką, z możliwością połączenia z systemami
komunikacyjnymi. Odpowiednie na strzelnicę.
made in

EU

MT15H7A2 SV PRO TAC II
0402 0035 99 999
MOQ

1

10

32 dB
SNR

BAREVNOST KOLOR: černá czarny
Mušlový černý chránič sluchu, s elektronikou tlumící hluk a zesilující mluvenou řeč dle potřeby a s možností připojení na komunikační systémy.
Czarny ochronnik słuchu, z urządzeniem elektronicznym tłumiącym hałas
zewnętrzny i wzmacniającym mowę ludzką, z możliwością połączenia
z systemami komunikacyjnymi.
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31 dB
SNR

MT53H7A440B LITE COM III
0402 0063 99 999
MOQ


1

10 

Barevnost kolor: černá czarny
Bezdrátová černá komunikační souprava v mušlových chráničích sluchu, kombinovatelná s jinými komunikačními systémy, s CD přehrávačem nebo FM radiopřijímačem, elektronicky řízeným hlukovým filtrem,
hlavovým obloukem, hmotnost 436 g, s frekvencí 446, 00625-446,
09375 MHz, 8 kanály, 38 podkanály, výkonem 150 / 25 mW ERP, dosahem až 2000 m, na dva 1,5 V AA monočlánky.
Ochronniki słuchu z bezprzewodowym zestawem komunikacyjnym,
z możliwością połączenia z innymi systemami komunikacyjnymi,
odtwarzaczem CD lub radiem FM; elektroniczny filtr zakłóceń; pałąk,
waga 436 g; częstotliwość pracy: 446, 00625–446, 09375 MHz, 8
kanałów i 38 podkanałów, moc wyjściowa 150 / 25 mW ERP, zasięg
2.000 m, zasilanie:
2 baterie 1,5 V typu AA
made in

EU

32 dB
SNR

HRXS7A-01
0402 0030 99 999
MOQ


1

FM
radio

10 

Barevnost kolor: červená czerwone
Mušlový červený chránič se zabudovaným FM stereo přijímačem
a vstupem pro MP3, hmotnost 340 g.
Czerwone ochronniki słuchu z wbudowanym odbiornikiem FM stereo
i wejściem na MP3, masa 340 g.
made in

EU

28 dB
SNR

PELTOR PEL LES
0601 0023 99 999
MOQ

1

1 

Lesnická sada skládající se z přilby Peltor G2000 a mušlového chrániče
sluchu H31P3K s odklopnou drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku.
Zestaw dla leśników - kask Peltor G2000 + ochronnik słuchu H31P3K
z uchylaną siatką drucianą i osłoną szyi.
VÍCE
SPRAWDŽ
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OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

25 dB

FORESTRY SET

SNR

0601 0079 99 999
MOQ

1

1 

30 dB

BUSHMASTER

SNR

0402 0072 99 999
MOQ

1

12 

normy: EN 397, EN 50365, EN 352-3 a EN 1731.

normy: EN 352: 2002, EN 1731

Lesnický komplet skládající se z: oranžové helmy EVOLite s posuvnou sponou,
držáku štítu, drátěného štítu a integrovaných sluchátek InterGP (SNR: 25)
a výstražné plachetky na zátylku.

Designováno pro maximální komfort a optimální ochranu pro uživatele,
kteří nepotřebují zároveň ochranu hlavy (helmu). Měkký hlavový polštářek
a těsnící polštářky. Sluchátka splňují normu EN 352:2002, SNR: 30. Drátěný štít
splňuje normu EN 1731.

Cieszący się popularnością zestaw dla leśników składający się z: pomarańczowego kasku EVOLite z zapieciem przesuwanym, z osłony twarzy wykonanej z drucianej siatki i zintegrowanych nauszników InterGP (SNR: 25) oraz
z wysokiej widoczności osłony karku. Zestaw spełnia wymogi.

Osłona twarzy wraz z nausznikami zaprojektowana, by zapewnić uzytkownikowi optymalną ochronę tam, gdzie ochrona głowy nie jest obligatoryjna. Poduszki i pałąk wypełnione miękkim tworzywem. Nauszniki są zgodne z normą
EN 352:2002, SNR: 30. Osłona twarzy zgodna z normą EN 1731.
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G500V5CH510-OR
0402 0097 99 999
MOQ

1

10 

barevnost kolor: oranžová-černá pomarańczowy-czarny
Kombinace náhlavního systému 3M™ G500 s drátěným obličejovým
štítem z nerezové oceli 5C a sluchátky OPTIME I SNR: 26 dB.
Zestaw nagłowny 3MTM G500 z siatkową osłoną twarzy wykonaną
z nierdzewnej stali wraz z nausznikami: OPTIME I SNR: 26 dB.
Vlastnosti a výhody Wydajność i korzyści
Čelní kryt Daszek ochronny
Větrání pro zvýšené pohodlí. Čelní kryt je také navržen jako držák kabelů pro
kombinaci s komunikačními produkty Peltor.
Wentylacja dla większej wygody. Pokrywa przednia jest zaprojektowana jako
posiadacza kablową o połączeniu z produktów PELTOR komunikacyjnych.
Obličejový štít Osłona twarzy
5C síťový z nerezové oceli se zvýšenou mechanickou odolností (S)
5F-1 polykarbonátový štít s ochranou proti vysokorychlostním částicím (A, BT)
5C siatkowa osłona twarzy wykonana ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności mechanicznej 5F-1 poliwęglanowa osłona twarzy chroniąca przed uderzeniem
cząstek o dużej prędkości (BT)

26 dB
SNR

made in

EU

Integrované brýle Zintegrowane okulary ochronne
Pro lepši ochranu zraku lze systém G500 vybavit řadou integrovaných brýlí (V6*),
dostupných v čirém, šedém a žlutém odstínu.
W celu zwiększenia ochrony wzroku, zestaw nagłowny G500 może być wyposażony
w okulary ochronne (serii V6*), dostępne w kolorze bezbarwnym, szarym i żółtym.
Ochrana sluchu Ochrona słuchu
Díky robustní konstrukci náhlavního pásku lze systém G500 používat s chrániči
sluchu i bez nich. Otvor má velikost 30 mm a je kompatibilní s chrániči sluchu
Peltor P3E.
Dzięki stabilnej konstrukcji nagłowie G500 może być używane zarówno z nausznikami, jak i bez nich. Gniazdo ma średnicę 30 mm i jest kompatybilne z nausznikami
przeciwhałasowymi serii Peltor P3E.
Náhlavní pasek Więźba
Robustní konstrukce upravená pro upevnění chráničů sluchu s dotahovacím
kolečkem.
Stabilna i wytrzymała konstrukcja dająca możliwość łączenia z nausznikami
ochronnymi.

G500V5FH510-GU
0402 0098 99 999
MOQ

1

10 

barevnost kolor: žlutá-černá żóto-czarny
Kombinace náhlavního systému 3M™ G500 s čirým polykarbonátovým
obličejovým štítem a sluchátky OPTIME I SNR: 26 dB.
made in

EU
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26 dB
SNR

Zestaw nagłowny 3MTM G500 z poliwęglanową osłoną twarzy wraz
z nausznikami: OPTIME I SNR: 26 dB.

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

HYGIENICKÝ SET ED
ZESTAW HIGIENICZNY ED
0403 0035 99 999 ED 99400 sluchátka ED 1, 2 do nauszników ED 1, 2
0403 0036 99 999 ED 99401 sluchátka ED 3 do nauszników ED 3
MOQ

1

made in

EU

50 

HYGIENICKÝ SET X-SERIES 3M
ZESTAW HIGIENICZNY X-SERIES 3M
0403 0040 99 999 HYX1
0403 0041 99 999 HYX2
0403 0042 99 999 HYX3
0403 0043 99 999 HYX4
0403 0044 99 999 HYX5
MOQ

1

10 

HYGIENICKÝ SET peltor
ZESTAW HIGIENICZNY PELTOR
0403 0014 99 999 HY51, sluchátka H510 do nauszników H510
0403 0011 99 999 HY52, sluchátka H520 do nauszników H520
0403 0009 99 999 HY54, sluchátka H540 do nauszników H540
0403 0010 99 999 HY6, sluchátka H6 do nauszników H6
MOQ

1

20 

HYGIENICKÉ PODLOŽKY HY100A – univerzální
PODKŁADKI HIGIENICZNE HY100A – uniwersalne
0403 0008 99 999
MOQ

1

100 
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37 dB

37 dB

SNR

SNR

ED COMFORT
PLUG CORDED

ED COMFORT
PLUG DETECT

MOQ 250

MOQ

0401 0078 99 999
1 

0401 0079 99 999
1

250 

normy: EN 352-2

normy: EN 352-2

Jednorázové zátkové chrániče sluchu z velmi měkké PU pěny s ergonomickým designem pro snažší
zavádění do zvukovodu a dokonalé přilnutí k jeho
stěnám pro vysoký komfort použití.

Jednorázové zátkové chrániče sluchu z velmi
měkké PU pěny v modré barvě, s lankem a kovovou kuličkou detekovatelnou detektorem kovů,
s ergonomickým designem pro snažší zavádění
do zvukovodu a dokonalé přilnutí k jeho stěnám
pro vysoký komfort použití. Vhodné pro použití
v potravinářském průmyslu.

Jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z bardzo
miękkiej pianki poliuretanowej, o ergonomicznym
kształcie ułatwiającym wprowadzenie i optymalne
dopasowanie do kanału słuchowego, zapewniające
wysoki komfort i stopień ochrony.

ED COMFORT PLUG
0401 0077 99 999
MOQ 250

1 

Varianta bez lanka.
Wariant bez sznurkiem.

468

Jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z bardzo
miękkiej pianki poliuretanowej w kolorze niebieskim, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym
wprowadzenie i optymalne dopasowanie do kanału
słuchowego, zapewniające wysoki komfort i stopień ochrony. Połączone sznurkiem oraz wyposażone w metalowe kulki możliwe do wykrycia przez
wykrywacze metali. Rekomendowane do przemysłu
spożywczego.

36 dB
SNR

E·A·R SOFT
CORDED
0401 0043 99 999

MOQ 200

1 

Jednorázové tvrarovatelné zátkové chrániče sluchu
z velmi měkké PU pěny, s oblým zakončením,
vydávájí minimální a rovnoměrný tlak na stěnu
sluchovodu. Dodávány se šňůrkou.
Jednorazowe, plastyczne zatyczki przeciwhałasowe
z bardzo miękkiej pianki poliuretanowej, z okrągłą
końcówką, powodują powstawanie minimalnego, równomiernego nacisku na ścianę kanału
słuchowego. Dostarczane wraz ze sznurkiem.

E·A·R SOFT
0401 0038 99 999
MOQ 250

1 

Varianta bez šňůrky.
Wariant bez sznurkiem.

made in
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OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU
odnímatelný provázek
odpinany kabel

made in

EU

29 dB
SNR

E·A·R ULTRAFIT
CORDED
0401 0049 99 999
MOQ

50

1 

Tvarované omyvatelné zátkové chrániče sluchu
spojené bezpečnostním vinylovým vláknem, se
zaváděcí rukojetí a třemi velmi jemnými lamelami
(stromečkové), v univerzální velikosti.
Zatyczki przeciwhałasowe mające wzór z uchwytem i trzema kryzami wkładki, połączone
winylowym sznurkiem, możliwość mycia, wielkość
uniwersalna.

pletené
pleciony sznurek

30 dB

32 dB

SNR

SNR

ED 4FIT

0401 0081 99 999
MOQ

6

120 

Normy: EN 352-2
Tvarované omyvatelné zátkové chrániče sluchu
spojené lankem, se zaváděcí rukojetí a čtyřmi velmi jemnými lamelami velmi příjmenými k pokožce
a vhodnými pro téměř každou velikost zvukovodu,
s vysokým útlumem SNR 30 dB, včetně čirého pouzdra k uložení s možností připevnění na opasek.

PELTOR Tri
flange
0401 0051 99 999
MOQ 100

1 

Zátky s třemi jemnými lamelami, zaváděcí rukojetí
a se spojovacím vláknem (pletené), omyvatelné.
Zatyczki przeciwhałasowe z trzema delikatnymi
lamelkami, praktyczny uchwyt połączony linką
winylowym sznurkiem, możliwość mycia.

Specjalnie ukształtowane, zmywalne zatycznki
do uszu połączone sznureczkiem, z uchwytem
ułatwiającym wprowadzenie do kanału słuchowego. Wykonane z bardzo miękkiego materiału
o specjalnym, czterolistkowym kształcie zapewniającym dopasowanie do niemal każdego rozmiaru
ucha. Przyjamne dla skóry, zapewniające wysoki
poziom tłumienia hałasu SNR 30 dB, dostarczane
w przezroczystym, plastykowym pudełku do przechowywania, wyposażonym w klips do mocowania
przy pasku.
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unikátní materiál
wyjątkowy materiał

praktické pouzdro s úchytem za opasek
praktyczna obudowa z klipsem do paska

29 dB

25 dB

SNR

E·A·R CLASSIC CORDED

3M 1261

MOQ 200

MOQ

0401 0041 99 999
1 

0401 0027 99 999
50

1 

Jednorázové tvarovatelné zátkové chrániče sluchu ze speciální PVC
pěny, nedráždí pokožku, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé
přilnutí ke stěně zvukovodu, snadné a pohodlné použití.

Zátkové chrániče sluchu z měkkého materiálu pro vícenásobné
použití, snadné zavedení do zvukovodu díky novému vzhledu, se
skladovacím pouzdrem včetně spony na opasek.

Jednorazowe, plastyczne zatyczki przeciwhałasowe ze specjalnej pianki
PVC, nie drażnią skóry, pamięć plastyczna umożliwia stopniowe i bardzo
dokładne przylgnięcie do kanału słuchowego, łatwe i wygodne w użyciu.

Zatyczki przeciwhałasowe z miękkiego materiału do wielokrotnego
użytku, dzięki nowemu kształtowi łatwo wprowadza się je do kanału
słuchowego, w komplecie pojemnik i spinka na pasek.

E·A·R CLASSIC
0401 0035 99 999

3M 1271
0401 0028 99 999

MOQ 250

MOQ

1 

50

1 

velmi pohodlné
bardzo wygodne

Varianta bez šňůrky.
Wariant bez sznurka.

28 dB
SNR
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SNR

Varianta bez pouzdra.
Wariant bez pojemnika.

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

ED ARTIFLEX DS

23 dB

0401 0082 99 999
MOQ

1

SNR

100 

Náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI
0401 0083 99 999

normy: EN 352-2
Tvarované zátkové chrániče sluchu z PU uzavírající pouze zevní ústí
zvukovodu, s velmi lehkým, pružným omyvatelným a elegantním
plastovým obloukem, praktické – lze zavěsit kolem krku v případě, že
nejsou potřeba. Vhodné do provozů, kde není třeba stálé používání
(návštěvy), snadno vyměnitelné zátky.

MOQ

10

100 

Poliuretanowe, bardzo lekkie, stożkowe zatyczki do uszu nie wymagające wprowadzenia do kanału słuchowego. Połączone elastycznym,
stylowym, zmywalnym wodą, plastikowym łukiem ułatwiającym
zawieszenie na szyi w sytuacji, gdy nie są potrzebne. Znakomite
do środowisk o dużym natężeniu hałasu, gdzie użytkowanie ochron
słuchu w sposób ciągły nie jest wymagane (goście); końcówki zatyczek łatwe do wymiany.

E·A·R Band
0401 0058 99 999
MOQ

1

20 

Polštářkové omyvatelné tvarované zátkové chrániče sluchu,
uzavírají pouze zevní ústí zvukovodu, s lehkým pružným plastikovým obloukem a vyměnitelnými zátkami, vhodné pro krátkodobé
návštěvy hlučných provozů.
Zatyczki przeciwhałasowe w kształcie poduszeczek, zamykające
jedynie zewnętrzne ujście kanału słuchowego, z lekkim i sprężystym
pałąkiem i wymienianymi końcówkami, odpowiednie przy krótkotrwałym obciążeniu słuchu.

Náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI
0403 0027 99 999
MOQ

50

made in

EU

21 dB
SNR

10 

Náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI
0403 0022 99 999

E·A·R Caboflex
0401 0048 99 999
MOQ

1

40 

MOQ

50

1 

Kónické omyvatelné zátkové chrániče sluchu z jemného pěnového
polymeru, s vrstvou silikonu, vyměnitelnými zátkami a lehkým spojovacím obloukem pod bradu (ideální pro současné použití ochranné
přilby a brýlí), vhodné pro opakované vstupy do hlučných provozů.
Zatyczki przeciwhałasowe w kształcie stożków, z delikatnej pianki
polimerowej, z warstwą silikonu. Końcówki można wymieniać, lekki
kabłąk pod brodę (idealne w sytuacji, kiedy trzeba używać równocześnie okularów ochronnych i kasku. Są dobrym rozwiązaniem, kiedy
konieczne jest częste wchodzenie na obszary o wysokim poziomie
hałasu i opuszczanie ich.

21 dB
SNR
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E·A·R ZÁSOBNÍK ZÁTEK
E·A·R POJEMNIK
ZATYCZEK
0401 0039 99 999
MOQ 500

4 

Náplň 500 párů chráničů sluchu E·A·R Soft pro dávkovač E·A·R.
Opakowanie zastępcze zawierające 500 par zatyczek przeciwhałasowych E·A·R
soft do zastosowania w dozowniku E·A·R.

28 dB
SNR

E·A·R DÁVKOVAČ
E·A·R DOZOWNIK ZATYCZEK
0403 0020 99 999
MOQ

1

4 

Dávkovač zátkových chráničů sluchu E·A·R soft,
snadná obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky chráničů.
Dozownik zatyczek E·A·R soft, łatwa obsługa jedną
ręką, łatwo wymienialne wkłady (zapas).
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E·A·R NÁHRADNÍ NÁPLŇ
E·A·R ZAPAS ZATYCZEK
0401 0040 99 999
MOQ 500

4 

Náhradní náplň 500 párů do zásobníku E·A·R SOFT.
Zapas zatyczek do dozownika E·A·R SOFT zawierający 500 par.

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

ED dávkovač
Dozownik
do zatyczek ED
0403 0039 99 999
MOQ

1

4 

•
•
•
•

základna v černé barvě
zásobník na 500 párů
možnost upevnění na zeď
dodáváno bez náplně

•
•
•
•

czarna podstawa
pojemnik na 500 par
z możliwością mocowania do ściany
dostarczany z zatyczkami

37 dB
SNR

ED COMFORT PLUG
náplň opakowanie
0401 0080 99 999
MOQ 500 10 
Náplň do dávkovače, 500 párů v sáčku.
Opakowanie do dozownika, 500 par w worku foliowym.
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