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Hette SR 600



SR 600 tilbyr åndedrettsvern samt beskyttelse for hode  
og skuldre i mange ulike miljøer. 

De lette hettene, SR 601 og SR 602, tilbyr optimal beskyt-
telse mot et bredt spekter av forurensnings kilder i mange 
industrisektorer. 

Hettene gir optimalt åndedrettsvern når de brukes med 
Sundströms vifteenheter, SR 500, SR 700 eller SR 500 EX, 
utstyrt med vårt omfattende utvalg av filtre. Hettene  
SR 601 og SR 602 gir eksepsjonell høy beskyttelse på 
grunn av trykket som genereres i hetten, selv når brukeren 
har ansiktshår.

Kombinasjonen av hette og vifteenhet kan brukes som  
et alternativ til tettsittende masker, spesielt i situasjoner 
der arbeidet er tungt, varmt eller  langvarig.

Hette SR 600

Hette SR 601 
er produsert av et uvevd 
 materiale med sveisede sømmer 
som gir utmerket beskyttelse 
mot partikler og væsker. 

Den uvevde halstetningen 
 sørger for et høyt nivå av  
både komfort og sikkerhet.

Hette SR 602 

er produsert av et sterkt, laminert 
stoff. Den har sveisede og teipede 
sømmer som ikke bare beskytter  
mot partikler, men også tilbyr 
en enestående beskyttelse mot 
 organiske og uorganiske kjemikalier. 

En halstetning i bomull som er  
enkel å justere, gir et høyere nivå  
av komfort og beskyttelse.

En nyskapende og komfortabel 
 hette serie med hodebånd som kan 
 justeres på flere måter, inkludert en 
 luftkanal som sørger for åndedretts- 
vern på høyeste nivå, med utmerket 
passform og komfort.



PETG-VISIR med god  
beskyttelse mot kjemikalier

UTSKIFTBAR HETTE

BESKYTT ÅNDEDRETTSSYSTEMET, 
hodet og skuldrene

UTSKIFTBARE BESKYTTELSES-
FILMER

UTSKIFTBAR, 
FLEKSIBEL  
PUSTESLANGE

JUSTERBAR  
HALSTETNING   
(SR 602)

GODKJENT i klasse TH3  
med motordrevet  
vifteenhet

HODEBÅND  
med flere justerings- 
muligheter for best  
mulig passform

LUFTKANAL  
for optimal komfort



Hette som er enkel å skifte ut

Utskiftbar hette for SR 601 Utskiftbar hette  for SR 602

Trekk over. Fest. Juster.

SUNDSTRÖM SAFETY AB

Västergatan 4
SE-341 50 Lagan
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Finn ditt system
Velg en egnet vifteenhet for ditt arbeidsmiljø.

Vifteenhet SR 500 Vifteenhet SR 500

Vifteenhet SR 500 EX


