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Maska Opti-Pro to pełnotwarzowa maska, 
charakteryzująca się nowoczesnym 
wyglądem i zapewniająca w pełni 
panoramiczne widzenie. 
Dzięki zastosowaniu silikonu maska 
doskonale przylega do twarzy 
i jest bardzo wygodna w użyciu.
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OPTI-PRO

SPECYFIKACJA
Waga około 705 g

Część twarzowa i półmaska z silikonu

Wizjer poliwęglan pokryty powłoką antyzadrapaniową

Zgodna z normą EN 136 klasa III

Maska pełnotwarzowa rozmiar S/M/L

POZOSTAŁE INFORMACJE REFERENCJE
Pełnotwarzowa maska Opti-Pro z 5 taśmami nagłowia, rozmiar M 1715012

Możliwa inna konfiguracja: prosimy o kontakt.

KOMFORT
• Maska nadciśnieniowa.
• Panoramiczne pole widzenia, bez 

zniekształceń obrazu.
• Część twarzowa oraz półmaska 

wewnętrzna wykonane są z wysokiej 
jakości silikonu, zapewniając trwałość 
oraz wygodę w użyciu.

• Zaczepy do hełmu.

WŁAŚCIWOŚCI
• Wizjer wykonany z poliwęglanu, 

pokryty powłoką antyzadrapaniową.
• Wizjer zapewnia szerokie pole 

widzenia oraz patrzenie w dół.
• Część twarzowa wykonana z silikonu 

zapewnia doskonałą szczelność.
• Wyposażona w wysokiej jakości 

komorę foniczną umożliwiającą 
komunikację.

• Może być stosowana z dwoma 
automatami oddechowymi:
- Zenith – automatyczny automat 

oddechowy. Automat aktywuje się 
automatycznie po wpięciu do maski 
i dezaktywuje po wypięciu. Niskie 
opory oddechowe zapewniają 
znakomite parametry oddechowe 
przy różnych cyklach oddechowych. 
Mocowany w dwóch punktach. 

- SX-Pro – uruchamiany pierwszym 
wdechem. Kompaktowy, 
ergonomiczny oraz ciężki, dzięki 
minimalnemu oporowi oddychania 
zapewnia użytkownikowi doskonały 
komfort oddychania przy każdym 
poziomie obciążenia. Wyposażony 
w dwa punkty mocowania, może 
zostać łatwo zamontowany oraz 
wymontowany w rękawiczkach.

• System Air-klick umożliwia 
użytkownikowi szybkie wpięcie.

• 5 taśm nagłowia umożliwia optymalne 
dopasowanie maski.

• Odporne na ogień bawełniane paski 
szyjne.

• Rozmiar S/M/L.

ŁATWA W OBSŁUDZE
• Złożenie maski oraz rozłożenie na 

części do mycia bez potrzeby użycia 
narzędzi.

• Prosta konstrukcja.
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