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DAY &
NIGHT
PROTECTION...
Hmotnost nižší než 300 g

Waży mniej niż 300 g

Vysoce reflexní

Intensywna Odblaskowość

Integrovaná ochrana očí

ZINTEGROWANA OCHRONA OCZU

O 20% méně než helma splňující standard EN397

Třída R2 – vysoce reflexní material

20% mniej niż typowy hełm spełniający wymagania normy EN397
Materiał Intensywnie Odblaskowy klasy R2

EVO Spec EN166.1.F dostupné ve variantách
bezbarvé & kouřové

EVOSpec EN166.1.F dostępne przezroczyste i przyciemniane

BROWSE OUR FULL RANGE AT
the natural selection

the natural selection

the natural selection

the natural selection

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

MK 8 EVOLUTION™
0601 0044 xx 999
MOQ

1

Nejodolnější přilba v portfoliu
Najbardziej odporny kask w asortymencie

8 

service-life
5 YEARS

Zkoušky prováděné dle požadavků normy EN 14052:
2005 3-násobně převyšují požadavky normy EN 397
Wysokiej jakości wyściółka pluszowa i napotnik Próby
przeprowadzone według wymagań normy EN 14052:
2005 3-krotnie przewyższają wymogi normy EN 397

Na objednávku
na zamówienie
Normy: EN 14052, EN 397
BAREVNOST KOLOR:

EN 14052

80

70

40

bílá
biały

žlutá
żółty

modrá
niebieski

Hmotnost: 550g • materiál: polyethylen HDPE • životnost:
5 let • uchycení: textilní 4bodové s nadstandardní plyšovou
výstelkou • s ventilací • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až
+50 °C • ochrana proti bočnímu nárazu • přilba má dodatečnou vložku z polystyrenu • potní páska ze speciální měkčené
tkaniny • ochrana proti roztavenému kovu (MM) • nastavení
obvodu hlavy pomocí otočného kolečka
Ochrana hlavy se neustále vyvíjí. JSP je jedinou společností,
která vytvořila helmu splňující vysoké požadavky na ochranu dle normy EN 14052, která nově 3-násobně převyšuje
požadavky normy EN 397. Helma je navržena s použitím
nejnovějších materiálů a technik výroby. EVO8 nabízí skutečně komplexní ochranu a nedostižné pohodlí. Vysoce kvalitní
průmyslová přilba se zvýšeným stupněm ochrany je vhodná
pro práce v rizikovém prostředí např. hornictví, tunelování,
demolice, stavby, rafinerie atd. Žádná jiná bezpečnostní
helma nenabízí tuto úroveň ochrany. Tento produkt je
designován pro ochranu života, pokud berete bezpečnost
skutečně vážně, budete nosit přilbu EVO8 od společnosti JSP.
Nastavitelná velikost v rozpětí 53–64 cm. S odvětráním.
Velká plocha vhodná pro potisk logem.
Waga: 550 g • materiał: HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 4 punktowa tekstylna więźba z dodatkową pluszową wyściółką • wentylowany – odporność termiczna: -40 °C do +50 °C
• znacznie wyższa ochrona przed uderzeniami z góry niż
hełmy z EN 397 oraz dodatkowa ochrona przed uderzeniami
bocznymi – napotnik • ochrona przed odpryskami- metal
(MM) – szeroki zakres regulacji więźby pokrętłem
Ochrona głowy rozwija się nieustannie. JSP jest jedyną firmą,
której udało się stworzyć kask spełniający wysokie wymagania ochrony głowy według normy EN 14052, która obecnie
3-krotnie przewyższa wymagania normy EN 397. Kask jest
zaprojektowany przy użyciu najnowocześniejszych materiałów i technik produkcji. EVO8 oferuje rzeczywiście kompleksową ochronę i maksymalną wygodę. Kask przemysłowy
o wysokiej jakości i podwyższonym stopniu ochrony jest
dostosowany do pracy w najbardziej ryzykownych środowiskach pracy, takich jak górnictwo, drążenie tuneli, rozbiórki,
budowy, rafinerie itd. Żaden inny kask ochronny nie oferuje
takiego poziomu ochrony. Produkt ten jest zaprojektowany
do ochrony życia. Jeżeli bezpieczeństwo jest dla Państwa
naprawdę ważne, wybiorą Państwo kask EVO8 firmy JSP.
Regulowany rozmiar w zakresie 53–64cm. Z wentylacją.
Duża powierzchnia do nadruku logo.

ODOLNOST PROTI NÁRAZU
(schopnost tlumení nárazu). Při každé zkoušce se zkouší dva
nárazy na jednu přilbu. Jeden náraz je veden do oblasti o poloměru do 35 mm od vrcholu přilby 5 kg závažím z výšky 2 metrů.
Druhý náraz je veden mimo vrchol v jakémkoli úhlu mezi 15 °
a 60 ° 5 kg závažím z výšky 1 metru.
ODOLNOST PROTI PRŮRAZU
Při každé zkoušce se zkouší dva nárazy na jednu přilbu. První
náraz razníkem o hmotnosti 1kg z výšky 2,5 metrů je veden
na vrchol přilby. Druhý náraz je veden mimo vrchol pod úhlem
15 ° a 60 ° z výšky 2 metrů.
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE
(zdolność tłumienia uderzenia) Przy każdej próbie przeprowadzane są dwa uderzenia na jeden kask. Pierwsze uderzenie
prowadzone jest do okolicy o promieniu 35 mm od wierzchołka
kasku, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 2 metrów. Drugie uderzenie
prowadzone jest poza wierzchołek, pod jakimkolwiek kątem
pomiędzy 15 ° i 60°, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 1 metra.
ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE
Przy każdej próbie przeprowadzane są dwa uderzenia w jeden
kask. Pierwsze uderzenie wybijakiem o masie 1 kg, z wysokości 2,5 metra, prowadzone jest na wierzchołek kasku. Drugie
uderzenie prowadzone jest poza wierzchołek, pod jakimkolwiek
kątem pomiędzy 15 ° i 60°, z wysokości 2 metrów.

a

b

EN 397
ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden na Vrchol přilby 5 kg závažím z výšky 1 metru.
ODOLNOST PROTI PRŮRAZU

Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden do oblasti o poloměru do 50 mm od vrcholu přilby za použití
špičatého razníku o hmotnosti 3 kg z výšky 1 metru.
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE

Przeprowadzane jest jedno uderzenie na kask. Uderzenie wykonane jest na wierzchołek kasku, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 1 metra.
ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE

Przeprowadzane jest jedno uderzenie w kask. uderzenie
prowadzone jest do okolicy o promieniu 50 mm od wierzchołka kasku, przy wykorzystaniu ostrego wybijaka
o masie 3 kg, z wysokości 1 metra.

c

a/ vysoce kvalitní plyšová výstélka a potní pásek
wysokiej jakości wyściółka pluszowa i napotnik
b/ vložka z pěnového polystyrenu, dobře absorbující nárazy
wkładka z polistyrenu piankowego, dobrze pochłaniająca uderzenia
c/ otočné kolečko
pokrętło
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150 °C
service-life
5 YEARS

MK7 HI-TEMP 150™
0601 0067 80 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 397, EN 50365
barevnost kolor: bílá biały
byla společností JSP navržena tak, aby spojovala mimořádnou
bezpečnost a zároveň komfort nošení modelu MK7 s efektivní odolností
při teplotách do 150 °C. • Norma EN 397 • hmotnost: 500 g • materiál:
polyamid • životnost: 5 let • šestibodové textilní uchycení • bez
ventilace • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +150 °C • elektrická
izolační schopnost EN 50365: 1000V • testována na odolnost proti
bočnímu tlaku (LD) • ochrana proti roztavenému kovu (MM).
Stworzony przez JSP, łączący wyjątkowe bezpieczeństwo i komfort
kasku Mk7 z zachowaniem wszelkich parametrów ochronnych przy
temperaturze aż do 150 °C. • Spełniający wymogi normy EN 397
• waga: 500g • materiał: poliamid • żywotność: 5 lat • 6-punktowa
tekstylna więźba • niewentylowany • odporność termiczna:
od -40 °C aż do +150 °C – zdolność izolacji elektrycznej
EN50365: 1000V – spełnia wymogi testów na odkształcenia
boczne (LD) • ochrona przed odpryskami metali (MM).

Odolná vysoké teplotě
až do 150 °C
Bardzo wysoka temperatura,
aż do 150 °C
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MK7

0601 0035 xx 999
MOQ

1
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service-life
5 YEARS

35 

normy: EN 397
BAREVNOST KOLOR:
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Pohodlná přilba s větracími otvory, nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného
kolečka. Norma EN 397. Hmotnost: 500 g • materiál: polyethylen HDPE
• životnost: 5 let, šestibodové textilní uchycení • s ventilací • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +50 °C • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní
PU vrstvou a neutrálním PH • dešťový kanálek tzv. okenička • ochrana proti
roztavenému kovu (MM)
Wygodny kask z otworami wentylacyjnymi, rozmiar regulowany za pomocą
pokrętła. Spełniający wymogi normy EN 397. Waga: 500 g • materiał: HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 6-punktowa tekstylna więźba • wentylowany • odporność termiczna: od -40 °C do +50 °C • napotnik z imitacji skóry • mały kanał
deszczowy odprowadzający wodę – ochrona przed odpryskami metali (MM)

MK1
1

a/ možnost vložení univerzálních brýlí (str. 484)
wysuwane okulary – opcja (patrz str. 484)

d

b/ pohodlná koženková potní páska
wygodny napotnik ze skaju

c

c/ 6 bodový textilní hlavový kríž
komfortowa 6-punktowa więźba tekstylna
d/ univerzální vstupy na příslušenství
uniwersalne otwory na akcesoria

b
a

e/ snadné nastavení
łatwa regulacja

service-life
5 YEARS

0601 0042 xx 999
MOQ

e

50 

normy: EN 397
BAREVNOST KOLOR:
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Pohodlná lehká přilba, s nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného pásku.
Splňuje normu EN 397. Hmotnost: 350 g • materiál: polyethylen HDPE
• životnost: 5 let • šestibodové textilní uchycení • bez ventilace • efektivní
teplotní odolnost: -20 °C až +50 °C • elektrická izolační schopnost 440 V
• potní páska z polyesteru • dešťový kanálek tzv. okenička
Wygodny, lekki kask, rozmiar regulowany za pomocą zapięcia przesuwanego.
Zgodne z normą EN 397. Waga: 350 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen
• żywotność: 5 lat • 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • odporność termiczna: od -30 °C aż do +50 °C – izolacja elektryczna 440 V • napotnik
wykonany z poliestru • mały kanał deszczowy odprowadzający wodę.

b

a/ nylonová potní páska
nylonowy napotnik

a

b/ PE hlavový kříž
więźba PE
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Nejlehčí přilba v sortimentu
najlżejszy w asortymencie

EVO LITE®
0601 0074 xx 999

c

b

service-life
5 YEARS

MOQ

1

10 

Na objednávku
na zamówienie
Normy: EN 50365, EN 397
a

a/ Deluxe potní páska – egyptská bavlna s PU vrstvou, PH neutrální
Luksusowy napotnik Chamlon – Egipska bawełna pokryta PU, neutralne PH
b/ 6 bodový textilní hlavový kríž
6-cio punktowa więźba tekstylna
c/ univerzální vstupy na příslušenství
uniwersalne otwory na akcesoria

YOUR
LOGO
HERE

d

d/ EVOSPEC™ doplněk – brýle čiré, kouřové, proti zamlžení
Okulary EVOSPEC™ – bezbarwne lub przyciemniane, nieparujące
e/ větrací otvory
otwory wentylacyjne

e

f

f/ CR2 reflexní doplňky
dostępne odblaski CR2

BAREVNOST KOLOR:
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EVO Lite® je velmi lehká přílba o hmotnosti 285 g, která ji činí přibližně o 20 %
lehčí, než je hmotnost standardní bezpečnostní přílby. Nízká hmotnost v kombinaci s novým, mimořádně pohodlným postrojem a jedinečným systémem
tříbodového (1-2-3) nastavení hloubky zadního postroje zaručují dokonalé
a pohodlné nošení pro všechny velikosti hlavy, šestibodové textilní uchycení,
s ventilací. Efektivní teplotní odolnost: -20 °C až +50 °C, elektrická izolační schopnost EN 50365: 1000V, testována na odolnost proti bočnímu tlaku (LD), potní
páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH, certifikát
dle normy EN 397. Životnost 5 let. Helma překračuje požadavky stanovené
evropskou normou EN 397 díky své lehké skořepině vyrobené z materiálu ABS
plast a nejmodernější designu z dílny vývojového týmu společnosti JSP, který je
též autorem přílby EVO8®, nejpevnější bezpečnostní přílby na světě.
EVO Lite® jest ultralekkim ważącym 285 gramów kaskiem, lżejszym o około 20 %
od standardowych kasków ochronnych. Niska waga w połączeniu z nową, zapewniającą najwyższy komfort użytkowania 6-punktową tekstylną więźbą oraz
unikalną, trzypunktową (1-2-3) regulacją jej głębokości gwarantują doskonałe,
bardzo komfortowe dopasowanie kasku do każdego rozmiaru głowy. Wentylowany. Odporność termiczna od -20 °C aż do +50 °C. Posiada zdolność izolacji
elektrycznej – EN 50365: 1000V. Spełnia wymogi testów w kierunku odkształceń
bocznych (LD). Napotnik wykonany z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych
właściwościach, neutralne PH. Żywotność: 5 lat. Przewyższa wymagania normy
EN 397 dzięki swojej ultralekkiej skorupie ABS oraz wyjątkowemu kształtowi
opracowanemu przez zespół Działu Badań i Rozwoju firmy JSP który stworzył
EVO8®– najmocniejszy, przemysłowy, kask ochronny na świecie.

g

g/ OneTouch™ posuvný pásek – lze jednoduše nastavit jedním prstem
Regulacja OneTouch™ – zapięcie tak proste w użyciu,
że może być regulaowane przy pomocy jednego palca.
h/ 3D přesné nastavení – unikátní 3-bodové popruhy pro nastavení hloubky
Precyzyjne dopasowanie 3D – unikalna 3-punktowa regulacja głębokości więźby
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25 dB
SNR

service-life
5 YEARS

FORESTRY SET
0601 0079 99 999
MOQ

1

14 

Normy: EN 397, EN 50365, EN 352-3, EN 1731
Lesnický komplet skládající se z: oranžové helmy
EVO Lite® s posuvnou sponou, držáku štítu,
drátěného štítu a integrovaných sluchátek InterGP
(SNR: 25) a výstražné plachetky na zátylku.
Splňuje EN 397, EN 50365, EN 352-3 a EN 1731.
Cieszący się popularnością zestaw dla leśników
składający się z: pomarańczowego kasku EVO Lite®
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
norm: EN 397, EN 50365, EN 352-3 i EN 1731.
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service-life
5 YEARS

EVO 3

0601 0065 xx 999
MOQ

-40 °C

1

10 
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HERE

OneTouch™ posuvný pásek – lze jednoduše nastavit jedním prstem
Regulacja OneTouch™ – zapięcie tak proste w użyciu, że może być regulaowane przy pomocy jednego palca.
• 3D přesné nastavení
• unikátní 3-bodové popruhy
pro nastavení hloubky
• chemlonová potní páska
• 6ti bodový textilní hlavový kříž
• univerzální vstupy na příslušenství
• precyzyjne dopasowanie 3D
• unikalna 3-punktowa regulacja
głębokości więźby
• luksusowy napotnik Chamlon
• 6-punktowa więźba tekstylna
• uniwersalne otwory na akcesoria
normy: EN 397, EN 50365
BAREVNOST KOLOR:
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Pevná, lehká, výjimečně komfortní přilba. Splňuje normu EN 397.
Možnost vložení brýlí Evospec™.
Hmotnost: 360 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let, šestibodové
textilní uchycení • bez ventilace • jedinečný systém 3-polohového nastavení hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +50 °C
• elektrická izolační schopnost: 440 V (EN 397) a EN 50365: 1000V • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • ochrana
proti roztavenému kovu (MM)
Mocny, lekki i niezwykle komfortowy kask ochronny. Zgodny z normą EN 397.
Wysuwane okulary Evospec™ w opcji.
Waga: 370 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • unikalna trzypunktowa
(1-2-3) regulacja głębokości – odporność termiczna: od -40 °C do +50 °C
• izolacja elektryczna: 440 V (EN 397) i EN 50365: 1000V • napotnik wykonany
z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym
poliuretanem • PU neutralne pH • ochrona przed odpryskami metalu (MM)

482

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE
service-life
5 YEARS

service-life
5 YEARS

YOUR
LOGO
HERE

YOUR
LOGO
HERE

EVO 3 linesman

EVO 2

0601 0076 xx 999
MOQ

1

0601 0063 xx 999

10 

MOQ

1

10 

Normy: EN 397

Na objednávku
na zamówienie

BAREVNOST KOLOR:

Normy: EN 397, EN 50365, ANSI Z89
BAREVNOST KOLOR:
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Ideální pro práci ve výškách. • Splňuje normy EN 397 a EN 50365, ANSI Z89
• Hmotnost: 375 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let • 6bodové
textilní uchycení • bez ventilace • jedinečný systém 3-polohového nastavení
hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -30 °C až +50 °C • elektrická
izolační schopnost EN 50365: 1000V • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • integrovaný 4-bodový podbradní pásek
• krátký kšilt vhodný pro práci ve výškách • ochrana proti roztavenému kovu.
Idelany do pracy na wysokości. • Spełnia normy EN 397 i EN 50365.
• Waga: 375 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • unikalna trzypunktowa
(1-2-3) regulacja głębokości • odporność termiczna: od -30 °C aż do +50 °C
• izolacja elektryczna EN 50365: 1000V • napotnik wykonany z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym poliuretanem
-PU neutralne pH • zintegrowany 4-punktowy pasek podbródkowy • krótki
daszek- ochrona przed odpryskami metalu.
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Moderní úsporná helma, nabízí vysokou ochranu a funkčnosti za velmi dobrou
cenu. • Splňuje normu EN 397 • Hmotnost: 390 g • materiál: polyethylen HDPE
• životnost: 5 let, 6bodové uchycení • s ventilací • jedinečný systém 3-polohového nastavení hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -30 °C až +50 °C
• potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH
• ochrana proti roztavenému kovu
Nowoczesny ekonomiczny kask, zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony
oraz funkcjonalność w konkurencyjnej cenie. • Zgodny z EN 397 • Waga:
390 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 6-punktowa
więźba z polietylenu • wentylowany • unikalna trzypunktowa (1-2-3) regulacja
głębokości • odporność termiczna: od -30 °C aż do +50 °C • napotnik wykonany
z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym
poliuretanem • PU neutralne pH • ochrona przed odpryskami metalu
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DRŽÁK ŠTÍTU
UCHWYT OSŁONY TWARZY
0504 0037 99 999 MK7
0504 0072 99 999 EVO

MOQ

1

20

POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT S DRŽÁKEM
POLIWĘGLANOWA OSŁONA TWARZY
Z UCHWYTEM
0502 0042 99 999 MK7
0502 0083 99 999 EVO
MOQ

1

20

ŠTÍTY
OSŁONY TWARZY
0502 0043 99 999 acetátový štít osłona z octanu EN 166 1F.3
0502 0046 99 999 polykarbonátový štít osłona poliwęglanowa
0502 0044 99 999 drátěný štít osłona siatkowa EN 166 1B.3.9
0502 0045 99 999 tmavý svařovací štít ciemna osłona spawalnicza GW5

MOQ

1

1

10

normy: EN 166.1.F
Náhradní brýle do přileb EVO3™/EVO Lite®.
Zatažitelné, vrstva proti poškrábání a zamlžování.
Čirá nebo kouřová varianta.
Okulary do EVO3™/EVO Lite®. Wysuwane okulary, nieparujące, odporne na zadrapania, bezbarwne lub przyciemniane. Lekkie i łatwe w montażu.

CR2 reflexní nálepky
Zestaw odblasków CR2
0604 0068 99 999 EVOlite
0604 0067 99 999 EVO2, EVO3
MOQ

1

10

normy: EN 12899-1
Reflexní nálepky na přilby EVO (EVO Lite®., EVO2™ a EVO3™). CR2 reflexní pásky jsou
vyráběny z reflexního materiálu vysoké intenzity nabízející v průměru o 60 % více.
Zestaw odblasków CR2 do hełmów EVO (EVO Lite®. lub EVO2™ i EVO3™). Odblaski
klasy R2 są wykonane z materiału o wysokiej intensywności odblaskowości, co
gwarantuje ok. 60 % wyższą widoczość, niż standardowe odblaski.
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MOQ

1

400

POTNÍ PÁSKA
NAPOTNIK
0604 0039 99 999

MOQ

1

MK7

100

koženka pro MK7
skóropodobny do Mk7

0604 0062 99 999

MOQ

1

EVO

50

chemlon pro EVO helmy
chamlon do hełmów EVO

50

EVOSpec™
0501 0501 81 999 bezbarvý bezbarwne
0501 0501 06 999 kouřový przyciemnione

MOQ

Elastický podbradník
Elastyczny pasek pod brodę
MK7, MK8, EVOLite, EVO2, EVO3, MK1
0604 0037 99 999

ŠTÍT K PŘILBĚ MK7
OSŁONA OCZU DO KASKU MK7
0502 0047 99 999

MOQ

1

200

štít je možné skrýt uvnitř helmy
osłonę oczu można ukryć w środku kasku

SLUCHÁTKA MK7 a EVO
NAUSZNIKI MK7 i EVO
0402 0058 99 999

MOQ

1

50

BAREVNOST KOLOR: černá czarne

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

made in

made in

LAS S17

LAS S14
MOQ

1

24 

MOQ

1

PRO ELEKTRIKÁŘE
DLA ELEKTRYKÓW
0601 0016 70 999

24 

Normy: EN 397

Normy: EN 397

BAREVNOST KOLOR:

BAREVNOST KOLOR:

EU

LAS S16E

0601 0017 xx 999

0601 0015 xx 999

made in

EU

EU

MOQ

1

24 

normy: EN 50365
BAREVNOST KOLOR: žlutá żółty
80

70

10

80

70

10

bílá
biały

žlutá
żółty

zelená
zielony

bílá
biały

žlutá
żółty

zelená
zielony

40

20

90

40

20

90

modrá
niebieski

červená
czerwony

oranžová
pomarańczowy

modrá
niebieski

červená
czerwony

oranžová
pomarańczowy

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená ve čtyřech bodech na textilních páscích, velikosti 52–62, celková
hmotnost 310 g, pro práci do -30 °C, životnost
4 roky, certifikát dle normy EN 397.

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti bodech na PE
náhlavním kříži, velikosti 52–62, celková hmotnost
331 g, pro práci do -30 °C, životnost 4 roky, certifikát
dle normy EN 397.

Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną
częścią tylną, więźba – taśmy tekstylne z czterema punktami mocowania, rozmiar 52–62, masa
całkowita 310 g, do pracy w temperaturze do -30 °C,
żywotność 4 lata, certyfikat wg normy EN 397.

Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią
tylną, więźba – taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania, rozmiar 52–62, masa całkowita 331 g,
do pracy w temperaturze do -30 °C, żywotność
4 lata, certyfikat wg normy EN 397.

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti bodech
na textilních páscích, elektrická izolace 1000 V, celková hmotnost 325 g, pro práci do -30 °C, životnost
4 roky, certifikát dle normy EN 50365.
Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią tylną, więźba – taśmy tekstylne z sześcioma
punktami mocowania, izolacja elektryczna 1000 V,
masa całkowita 325 g, do pracy do -30 °C, trwałość
4 lata, certyfikat wg normy EN 50365.

485

WWW.CERVA.COM

VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S14
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S14
0604 0024 99 999
MOQ

1

1 

VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S16E
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S16E
0604 0036 99 999
MOQ

1

1 

VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S17
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S17
0604 0026 99 999
MOQ

a
b

1

1 

PODBRADNÍ PÁSEK
K PŘILBÁM LAS S14, S17
PASEK POD BRODE
DO KASKÓW LAS S14, S17
0604 0022 99 999 a
0604 0021 99 999 b
MOQ

1

100 

POTNÍ PÁSKA
K PŘILBÁM LAS S14, S16E
NAPOTNIK
DO KASKÓW LAS S14, S16E
0604 0023 99 999
MOQ

1

1 

POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM LAS S17
NAPOTNIK DO KASKÓW LAS S17
0604 0025 99 999
MOQ

486

1

1 

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

G3000

made in

0601 0046 xx 999
MOQ

1

EU

20 

VELMI OBLÍBENÁ!
bardzo popularna!
normy: EN 397
BAREVNOST KOLOR:

80

70

90

20

bílá
biały

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

červená
czerwony

40

10

97

modrá
niebieski

zelená
zielony

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

Bezpečnostní přilba G3000 byla navržena v úzké spolupráci s pracovníky
v oblasti lesnictví a průmyslu. Je určena pro použití v nepříznivých podmínkách s vysokými nároky na účinnou vysokou ochranu a splnění normy
EN 397. Hmotnost: 310 g, materiál: ABS plast, životnost: viz. UV Uvicator,
uchycení: textilní 4bodové, s ventilací, efektivní teplotní odolnost: -30 °C
až +50 °C, ochrana proti roztavenému kovu, nastavení obvodu hlavy
pomocí otočného kolečka, velikost obvodu: 54–62 cm, certifikát dle normy
EN 397. Senzor Uvicator je zabudován do přilby Peltor G3000 a připomíná
ciferník hodinek. Když je přilba nová, tak je Uvicator červený. Jak dochází
k postupnému stárnutí plastové skořepiny přilby díky UV-záření, tak
červený Uvicator postupně bledne po směru hodinových ručiček. Když
dojde k úplnému vyblednutí Uvicatoru, tak je pravý čas pro výměnu přilby.
Ochranná přilba G3000 je antistatická. Dále je certifikovaná a vyhovuje
pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
zóny 1 a zóny 2 podskupiny výbušnosti IIA, IIB; s nebezpečím výbuchu
hořlavých prachů zóny 21 a zóny 22; plynujících dolů s nebezpečnými
atmosférickými podmínkami 1 a 2. Přilby G3000 jsou kompatibilní s novými
štíty 5F-1, 5C, 5B, 5J při použití držáku štítu V5 a adaptéru P3E/V2
(při nepoužití chráničů sluchu).
Kask G3000 został zaprojektowany przy ścisłej współpracy z pracownikami w dziedzinie leśnictwa i przemysłu. Przeznaczony jest do zostosowania
w niekorzystnych warunkach z wysokimi wymaganiami skutecznej ochrony i spełnienia wymogów normy EN 397. Waga: 310 g, materiał: tworzywo
ABS, żywotność: sprawdź wskazania sensora UV, zapięcie: 4-punktowe,
tekstylne, wentylowany, odporność termiczna: -30 °C do +50 °C, odporność na odpryski metalu, regulacja obwodu głowy za pomocą pokrętła,
rozmiary: 54–62 cm, zgodny z normą EN 397. W wyniku ekspozycji hełmu
na działanie promieni słonecznych umieszczony na nim sensor, skalibrowany na działanie promieni UV, stopniowo zmienia kolor z czerwonego
na biały, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Gdy sensor
stanie się całkowicie biały, oznacza to, że hełm otrzymał maksymalną
dawkę promieniowania i wymaga wymiany. Kask ochronny G3000 posiada
właściwości antystatyczne. Jest też certyfikowany i odpowiedni do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i par, strefy
1 i 2 podgrup IIA, IIB, z możliwością wybuchu pyłu palnego strefy 21 i 22;
kopalń gazowych ze strefami zagrożonymi wybuchem. Hełmy G3000 są
kompatybilne z nowymi osłonami twarzy – 5F-1, 5C, 5B, 5J przy zastosowaniu systemu łączenia osłony z hełmem ochronnym V5 lub adaptera
P3E/V2 (jeśli ochronniki słuch nie są używane).

Integrované ochranné brýle
Zintegrowane okulary ochronne
0604 0053 99 999 bezbarvý bezbarwne (V6E)
0604 0063 99 999 kouřový przyciemnione (V6B)
MOQ

1

20 

normy: EN 166
Pro zvýšenou ochranu zraku je možné do přilby G3000 zabudovat
integrované ochranné brýle. Unikátní konstrukce umožňuje snadné
zasunutí brýlí mezi skořepinu přilby a upínací systém. Pohodlné individuální nastavení brýlí je možné díky několika pružným spojům. Brýle
poskytují vynikající ochranu před odlétávajícími částicemi, prachem
atd. a jsou schválené dle normy EN 166.
Dla zwiększenia ochrony na kasku G3000 można zamocować okulary
ochronne. Unikalny system łączenia pozwala na łatwe przesuwanie
okularów pomiędzy hełmem a więźbą. Kilka elastycznych połączeń
umożliwia łatwą regulację. Zintegrowane okulary przylegają dokładnie
do twarzy i zapewniają doskonałą ochronę przed odpryskami, kurzem
itp. i zostały zatwierdzone do użytku zgodnie z normą PN-EN166.
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PELTOR PEL LES

28 dB
SNR

made in

EU

0601 0023 99 999
MOQ

1

50 

DRÁTĚNÝ ŠTÍT V4C
Osłona z siatki drucianej V4C
0502 0020 99 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 397
barevnost kolor: oranžová pomarańczowy
Lesnická sada skládající se z přilby Peltor G2000 a mušlového chrániče sluchu H31P3 s odklopnou
drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku.
• přilba 3M G2000, hmotnost: 340 g, materiál: ABS plast, životnost: viz. UV Uvicator, uchycení:
textilní 4bodové, s ventilací, efektivní teplotní odolnost: -30 °C – +50 °C,
klasický upínací mechanismus, barva: oranžová, certifikát dle normy EN 397
• drátěný štít V4C s integrovaným uchycením k přilbě, hmotnost: 80 g, materiál:
ocel, velikost oka síťky: 1,8 x 2,5 mm
• mušlové chrániče sluchu H31P3K 300 s integrovaným uchycením na přilbu,
útlum: 28 dB, barva: oranžová
• plachetka GR3C, ochrana proti dešti a pilinám, barva: oranžová
Zestaw dla leśników – kask Peltor G2000 + ochronnik słuchu H31P3 z uchylaną siatką
drucianą i osłoną szyi.
• 3M G2000 kask ochronny, waga: 340 g, materiał: tworzywo ABS, żywotność: sprawdź
wskazania sensora UV, zapięcie: 4-punktowe, wentylowany, efektywna odporność termiczna:
-30 °C – +50 °C, tradycyjne zapięcie, kolor: pomarańczowy, zgodny z normą EN 397
• siatkowa osłona twarzy V4C ze zintegrowanym systemem mocowania do hełmu, waga: 80 g,
materiał: stal, siatka stalowa o oczkach: 1,8 x 2,5  mm
• H31P3K 300 ochronniki słuchu ze zintegrowanym systemem mocowania do hełmu,
tłumienie: 28 dB, kolor: pomarańczowy
• GR3C osłona przeciwdeszczowa i przeciwpyłowa, kolor: pomarańczowy
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VÝSTELKA G2C
WYŚCIÓŁKA G2C
0604 0071 99 999
MOQ

1

20 

PLACHETKA GR3C
Ochrona szyi GR3C
0604 0029 99 999
MOQ

1

10 

SLUCHÁTKA H31P3K 300
NAUSZNIKI H31P3K 300
0402 0053 99 999
MOQ 1
10 

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

HARDCAP A1+

a

0603 0012 xx 999 délka kšiltu długość daszku 3 cm
0603 0004 xx 999 délka kšiltu długość daszku 5 cm
0603 0016 xx 999 délka kšiltu długość daszku 7 cm
MOQ

1

b

20 

Na objednávku
na zamówienie
Normy: EN 812

YOUR
LOGO
HERE

BAREVNOST KOLOR:

HardCapA1+
ALL ROUND PROTECTION

c

08
šedá-červená
szary-czerwony
60
černá-černá
czarny-czarny
62
černá-šedá
czarny-szary
96

d

černá-reflexní oranžová
czarny-pomarańczowy odblaskowy
42

a/ větrání
wentylacja

tm. modrá-tm. modrá
granatowy-granatowy

b/ reflexní doplňky
dodatki odblaskowe
c/ plastová vnitřní výztuha, čepici lze prát po vyjmutí výztuhy
nplastikowe wzmocnienie wewnetrzne, czapkę można prać po wyjęciu wkładki

Inovativní čepice s plastovou vnitřní výztuhou zajišťuje vysokou
ochranu a komfort, bezkonkurenční spojení výkonu a stylu. Moderní
a elegantní design. Unikátní způsob nastavení je designován tak,
aby seděl přesně pod týlní kostí na spodní části hlavy, a tím čepice
velmi dobře držela na hlavách všech velikostí. Poskytuje ochranu
celé hlavy a splňuje EN 812.

d/ unikátní zapínání zajišťuje bezpečné uchycení, velikost 53–64 cm
unikalny pasek umożliwia regulację jedną ręką, dobrze trzyma się głowy, rozm. 53–64 cm
e/ froté potní páska
napotnik frotte

Innowacyjna czapka ochronna, zapewniająca najwyższą ochronę
i komfort, nieporównywalna w wykonaniu i stylu. Modny, ultra smukły design. Unikalny pasek regulacyjny obejmuje głowę pod kością
potyliczną, co sprawia, iż czapka dobrze trzyma się głowy i pasuje
na każdą głowę. Wkładka ochronna zapewnia ochronę dookoła
głowy, czyli przewyższa wymagania normy EN 812.

barevnost kolor

e

číslo barvy numer koloru

délka kšiltu długość daszku
3 cm

5 cm

7 cm

42

0603 0012 42 999

0603 0004 42 999

0603 0016 42 999

60

0603 0012 60 999

0603 0004 60 999

0603 0016 60 999

černá-šedá czarny-szary

62

0603 0012 62 999

0603 0004 62 999

0603 0016 62 999

šedá-červená szary-czerwony

08

0603 0012 08 999

0603 0004 08 999

0603 0016 08 999

černá-reflexní oranžová czarny-pomarańczowy odblaskowy

96

0603 0012 96 999

0603 0004 96 999

0603 0016 96 999

tm.modrá granatowy
černá czarny
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HARDCAP A1+ Winter
0603 0013 99 999
MOQ

1

20 

BAREVNOST KOLOR: černá czarny
Zimní verze HardCap A1+ je vyrobena ze 100 % polyesteru, součástí je vysunutelný
pás látky chránící uši a krk před chladem.
HardCapA1+
ALL ROUND PROTECTION

Czapka zimowa ochronna HardCap A1+ jest wykonana w 100 % z poliestru, posiada
chowany pas z materiału, który po rozłożeniu chroni uszy i szyję przed chłodem.

LED lampa
pro HARDCAP
Lampka LED
do czapki HARDCAP
9906 0018 99 999
MOQ

1

10 

Lehká LED lampa pro čepice HardCap s přepínáním režimu světla:
1 x LED, 3 x LED, 5 x LED nebo výstražné blikání.
Lampka LED do czapki HardCap. Stopniowana moc żródła światła:
1 x LED, 3 x LED, 5 x LED oraz ostrzegawcze migające.
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OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

DUIKER

0603 0001 XX 999
MOQ

1

60 

Normy: EN 812
BAREVNOST KOLOR:

60

42

10

černá
czarny

modrá
niebieska

zelená
zielona

vnitřní výztuha ABS
wzmocnienie wewnetrzne ABS

Bavlněná čepice s pevným kšiltem, plastovou vnitřní výztuhou a možností nastavení velikosti pomocí
suchého zipu, odpovídá normě EN 812.
Czapka bawełniana ze sztywnymdaszkiem i plas
tikowym wzmocnieniem wewnętrznym, regulo
wany rozmiar, spełnia wymogi normy EN 812.

BIRRONG

0603 0002 XX 999
MOQ

1

60 

Normy: EN 812
BAREVNOST KOLOR:

60

42

10

černá
czarny

tm. modrá
ciernoniebieska

sv. modrá
jasnoniebieska
plastová vnitřní výztuha
plastikowe wzmocnienie wewnętrzne

10

20

zelená
zielona

červená
czerwona

Bavlněná čepice s pevným kšiltem, plastovou
vnitřní výztuhou a možností nastavení velikosti,
odpovídá normě EN 812.
Czapka bawełniana ze sztywnym daszkiem i plasti
kowym wzmocnieniem wewnętrznym, regulowany
rozmiar, spełnia wymogi normy EN 812.
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