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Opti-Pro to maska pełnotwarzowa, 
którą charakteryzuje nowoczesne 
wzornictwo i wyjątkowo szerokie 
pole widzenia. Zapewnia ona 
optymalny komfort użytkowania 
dzięki zastosowaniu silikonu i 
dobremu przyleganiu do twarzy. 
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PEŁNA MASKA NA TWARZ DO ZINTEGROWANEGO APARATU ODDECHOWEGO
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KOMFORT 
• Nadciśnieniowa maska pełnotwarzowa.
•  Szerokie pole widzenia, bez żadnych 

optycznych zniekształceń.
•  Element twarzowy i wewnętrzna 

półmaska wykonane z wysokiej 
jakości silikonu, zapewniającego 
większą trwałość i optymalny 
komfort użytkowania.

• Osłona z zatrzaskiem.

WYDAJNOŚĆ 
•  Odporna na uderzenia przezroczysta 

osłona z poliwęglanu, z powłoką 
chroniącą przed zarysowaniami.

•  Specjalnie zaprojektowana 
przezroczysta osłona zapewnia większe 
pole widzenia — w dół i po bokach.

•  Silikonowa część twarzowa zapewnia 
doskonałą szczelność.

•  Dzięki wysokiej jakości membranie 
można swobodnie się komunikować 
— dźwięk jest czysty i doskonale 
słyszalny.

•  Maska ta jest zgodna z dwoma 
rodzajami nadciśnieniowych 
automatów oddechowych do 
szybkiego montażu: 
-  automatem oddechowym firmy 

Zenith. Zawór ten otwiera się 
automatycznie po podłączeniu do 
maski, a zamyka po odłączeniu 
od niej. Dzięki niskim oporom 
oddychania maska umożliwia 
swobodne oddychanie przy każdym 
tempie pracy. Przyłączenie do 
maski następuje za pomocą dwóch 
punkótw mocowania, 

-  automatem oddechowym 
Sx-Pro, aktywowanym przy 
pierwszym oddechu. Kompaktowy, 
ergonomiczny i trwały, zapewnia 
doskonały komfort oddychania 
przy dowolnym tempie pracy dzięki 
minimalnym oporom odddychania. 
Wyposażony jest w dwa duże  

przyciski mocujące i dzięki temu 
można go łatwo wpiąć do maski lub  
z niej wypiąć, nawet w rękawicach.

•  System „Air-Klick” umożliwia 
użytkownikowi bezproblemowe 
umieszczenie każdego automatu 
oddechowego w odpowiednim miejscu 
— jednym kliknięciem.

•  Maskę można też optymalnie 
dopasować do każdej twarzy dzięki 
pięciopunktowemu paskowi na głowę

•  Opcjonalnie dostępne jest 
dwupunktowy system mocowania 
maski do hełmu “Kit KS” wyposażony 
w siatkę chroniącą włosy.

• Niepalny bawełniany pasek na szyję.
• Rozmiar S/M/L.

ŁATWA OBSŁUGA 
•  Możliwość złożenia i rozłożenia w celu 

wyczyszczenia bez użycia narzędzi.     
• Proste wzornictwo.

DANE TECHNICZNE
Masa Około 705 g
Element twarzowy i wewnętrzna półmaska Silikon 
Wizjer Odporna na uderzenia przezroczysta osłona z poliwęglanu, z powłoką chroniącą przed zarysowaniami
Zatwierdzone do użytku jako maska pełnotwarzowa Klasa III według normy EN 136
Rozmiar maski S/M/L

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA NUMER KATALOGOWY
Maska pełnotwarzowa Opti-Pro z 5-punktowym paskiem na głowę, rozmiar M 1715012
Inne dostępne opcje: aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z nami.


