
Sicherheit durch Qualität

VisorLight

INFO

Voor vragen over onze veiligheidshelmen en toebehoren kunt u ons bellen of schrijven/mailen naar:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 – 95 95 30   Fax: +49 (0)5139 – 95 95 39   Email: info@VOSS-HELME.de
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Mintgroen  / RAL6029

Signaalblauw / RAL5005Karmijnrood / RAL3002

Signaalwit / RAL9003Zwavel geel / RAL1016

Verkeersoranje / RAL2009

Kleuren
Catalog nummer

· Bouw
· Industrie
· Daar waar het dragen van een helm volgens EN 397 verplicht is en waarbij 

tegelijk de kans bestaat dat oogbescherming vereist is
   

· Polyethyleen (PE)
· Comfortabele pasvorm met diep in de nek aflopende helmschaal
· Aparte afdekking voor de vizier, gemonteerd aan de helmschaal
· Sleuven aan de zijkant(30 mm) voor accesoires
· uitsparingen in de buurt van de oren voor een betere pasvorm van 

de gehoorbeschermer
· Regengoot
· verstelbare ventilatie openingen
   

· geïntegreerd vizier uit Polycarbonat (PC)
· bestand tegen impact en inschuifbaar
· ook geschikt voor brildragers
   

· 6-punts textiele binnenwerk met kinband aansluiting
· sterk af gehoekte nekband
· vervangbare zweet band met hoge opname capaciteit
   

· koude test tot -30° C
   

· tot 5 jaar
   

· I - III / verstelbaar van 51 tot 64 cm in stappen van 0,5 cm
   

· ca. 475 g
   

· Stuks verpakking, max. 10 stuks per model/kleur in overdoos
   

· aanbrengen van een logo d.m.v. stickers, tampondruk of zeefdruk 
· contrast en reflectiestrepen, speciale kleuren 
· Verschillende kleurcombinaties mogelijk met helmschaal en vizierafdekking
   

· Voorzijde: ca. 60 x 40 mm
   

· Vervangvizier (PC) inclusief bevestigingsclips, rondlopende zweetband, 
kinriem KT, draaiknop verstelling, anti-condens spray

Toepassingen
   

   
Helmschaal
   

Vizier
   

Binnenwerk
   

Aanvullende test
   

Gebruiksduur
   

Grootte/instelling
   

Gewicht
   

Verpakking
   

Afwerking
   

Logo oppervlakte
   

Toebehoren

Veiligheidshelm volgens EN 397

mit geïntegreerd vizier
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