VisorLight
Veiligheidshelm met geïntegreerd
vizier in een nieuw design

VisorLight
Dat verstaan wij
onder een perfecte
veiligheidshelm!

Een comfortabele veiligheidshelm en een geïntegreerd vizier
ook voor brildragers vullen elkaar aan tot één concept.
Met de afzonderlijke afdekking dienen er zich nieuwe dimensies
voor individualisering aan.
Alles verenigd in een aantrekkelijk design in de vertrouwd
hoogstaande kwaliteit van VOSS-HELME.

– Veiligheidshelm conform DIN EN 397 en
geïntegreerd vizier conform DIN EN 166
– In polyethyleen
– Neergetrokken helmschaal met uniek concept
en modern design
– Geschikt voor brildragers
– Uitgebalanceerd evenwicht met ver achteraan
gesitueerd zwaartepunt
– Uitsparingen in de oorstreek voor een betere
pasvorm voor gehoorbeschermers
– Zijdelingse slots voor gehoorbeschermers
– Regengoot
– Doeltreffende ventilatieopeningen
– Stabiele, zeer comfortabele 6-punts
riemstoffering met zweetband met groot absorptievermogen
– Sterk gebogen nekband voor perfecte
pasvorm
– Houder voor kinriem
– Maatinstelling van 51 tot 64 cm
– Afzonderlijke, aan de helmschaal bevestigde
afdekking
– Helmschaal en afdekking in twee verschillende
kleuren mogelijk
– Geïntegreerd vizier in polycarbonaat
– Vizier met hoogwaardige bekleding aan weerszijden om hoge krasvastheid te waarborgen

– Totaalgewicht (helmschaal, afdekking, vizier en
stoffering) slechts ca. 475 g
– Royale bedrukking door middel van Tampoprint
mogelijk
– Levering in een plastic zak en apart karton
verkoopseenheid: 10 stuks
– Zes standaardkleuren (muntgroen, signaalblauw,
karmijnrood, signaalwit, zwavelgeel, verkeersoranje)
– Koude proef tot –30°C

Verhoog uw Corporate Identity
door bedrukking van de
VisorLight met uw firmalogo
in maar liefst vier kleuren.
Vanaf 10 stuks krijgt u al
een hoogwaardige Tampoprint
of zeefdruk.

Ieder detail op zich een highlight.
In zijn totaliteit gewoon onklopbaar!
Tal van geniale oplossingen maken het unieke concept uit.
Samen hebben ze de VisorLight tot resultaat.
Royale ventilatieruimten op een
optimale plaats voor zeer goede
luchtcirculatie in het helminterieur

Lichte helmschaal in een
aantrekkelijk design in
beproefd hogedichtheidspolyethyleen met
achteraan gesitueerd
zwaartepunt

Afzonderlijke afdekking
maakt nieuwe dimensies van
individualisering mogelijk

Q U A LEI TIYN

Aan weerszijden
krasvast bekleed vizier
in onbreekbaar
polycarbonaat
conform EN 166

Zeer comfortabele 6-punts
riemstoffering met
Pinlock-sluiting en
groot instellingsbereik

M A D ANY
GERM
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Toebehoren/wisselstukken
(Selectie, bijkomende toebehoren: zie catalogus)

VOSS-Lock
draaisluiting

Circulerende zweetband
met een groot absorptievermogen in 1A-kwaliteit.
Textielkinriem KT met
comfortabele snelsluiting

Extra reflecterende
vlakken, aan weerszijden
en achteraan

Krasvast vizier in
onbreekbaar polycarbonaat met 4 clips

Anticondens spray

VisorLight

Veiligheidshelmen voor bouw
en industrie
VOSS-Caps stootkappen
Industriële veiligheidshelmen
voor warme gebieden en hoge
c.q. onbekende eisen
Speciale modellen
Toebehoren en wisselstukken
Gezichtsbescherming

VOSS-HELME
Veiligheid door kwaliteit

Alle in deze catalogus afgebeelde modellen
kunnen opties omvatten.
De kleuren stemmen niet noodzakelijk
overeen met de RAL-tinten.
Om druktechnische redenen zijn
afwijkingen mogelijk.
Technische wijzigingen voorbehouden.
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