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Kaptur SR 600



Kaptur SR 600 zapewnia ochronę dróg oddechowych, 
głowy i ramion w wielu środowiskach. 

Lekkie kaptury SR 601 oraz SR 602 zapewniają  optymalną 
ochronę przed wieloma rodzajami  zanieczyszczeń w wielu 
sektorach przemysłu. 

Kaptury te zapewniają optymalną ochronę dróg 
 oddechowych w przypadku stosowania z urządzeniami 
nawiewowymi Sundström SR 500, SR 700 lub SR 500 EX, 
wyposażonymi w szeroką gamę filtrów. Kaptury SR 601 
i SR 602 zapewniają wyjątkową ochronę dzięki ciśnieniu 
wytwarzanemu w kapturze, nawet jeśli użytkownik ma 
zarost na twarzy.

Kombinacje kaptura oraz jednostki nawiewowej mogą 
stanowić alternatywę dla masek ściśle  przylegających, 
zwłaszcza w sytuacjach, gdy praca jest intensywna, w 
wysokiej temperaturze lub  długotrwała.

Kaptur SR 600

Kaptur SR 601 
wykonany jest z włókniny z 
całkowicie zgrzanymi szwami, 
co zapewnia doskonałą ochronę 
przed cząstkami stałymi oraz 
cieczami. 

Uszczelka szyjna  z włókniny 
zapewnia wysoki poziom 
 komfortu i bezpieczeństwa.

Kaptur SR 602 

wykonany jest z mocnej tkaniny 
 laminowanej. Zgrzewane oraz 
 klejone szwy nie tylko chronią  
przed cząstkami stałymi, ale również 
stanowią wyjątkową barierę przed 
organicznymi i nieorganicznymi 
substancjami chemicznymi. 

Łatwe w regulacji bawełniane 
uszczelnienie szyjne zapewnia 
 wyższy poziom komfortu i ochrony.

Seria innowacyjnych i wygodnych  
kapturów z regulowanym nagłowiem, 
w tym deflektor przepływu powietrza 
zapewniający najwyższy poziom ochrony 
dróg oddechowych, doskonale dopaso
wanych i  komfortowych.



WIZJER PETG zapewnia  
wysoką odporność  
chemiczną

WYMIENNY KAPTUR

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO, 
głowy i ramion

WYMIENNE FOLIE  
OCHRONNE

WYMIENNY  
ELASTYCZNY 
WĄŻ ODDE
CHOWY

REGULOWANE 
USZCZELNIENIE 
SZYJNE  
(SR 602)

ZATWIERDZONY w klasie  
TH3 z jednostką nawiewową

UPRZĄŻ NA GŁOWĘ 
z kilkoma opcjami  regulacji 
umożliwiającymi dokładne 
dopasowanie

DEFLEKTOR PRZEPŁYWU 
POWIETRZA dla optymal
nego komfortu



Łatwo wymienny kaptur

Wymienny kaptur do SR 601 Wymienny kaptur do SR 602

Przeciągnąć. Przymocować. Wyregulować.

SUNDSTRÖM SAFETY AB

Västergatan 4
SE-341 50 Lagan
Szwecja
Telefon: +46 10 484 87 00

srsafety.com
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Jednostka nawiewowa SR 500 Jednostka nawiewowa SR 500

Jednostka nawiewowa SR 500 EX

Znajdź swój system
Dobierz jednostką nawiewową odpowiednią do swojej pracy i środowiska.


