
Hełm ochronny ze zintegrowaną 
przyłbicą nowy wzór

VisorLight



Perfekcyjny 
hełm ochronny!

Wygodny hełm ochronny i zintegrowana przyłbica, także dla osób 
noszących okulary. Części te świetnie się uzupełniają, 
tworząc doskonały produkt VisorLight. Osobna osłona otwiera 
nowe możliwości dla indywidualizacji produktu.
Całość charakteryzuje się atrakcyjnym wzornictwem i niezmiennie 
wysoką jakością firmy VOSS-HELME.

Zwiększ identyfikację wizualną 
przez umieszczenie na hełmie 
VisorLights barwnego (do 5 
kolorów) nadruku z logo Twojej 
firmy. Już od 10 sztuk wykonujemy 
wysokojakościowe nadruki w 
systemie Tampoprint lub sitowym.

– hełm ochronny według DIN EN 397 i zinteg -
rowana przyłbica

– z polietylenu
– ściągnięta w dół skorupa hełmu tworzy nie -

powtarzalne rozwiązanie o nowym wyglądzie
– także dla osób noszących okulary
– wyważony balans i leżący głęboko w tyle 

środek ciężkości
– wybrania w okolicach uszu dla lepszego 

osadzenia nauszników przeciwhałasowych
– boczne mocowania do nauszników 

przeciwhałasowych
– rynienka odprowadzająca deszcz
– wydajne otwory wentylacyjne
– stabilny, bardzo wygodny system utrzymujący 

hełm z 6-punktowym paskiem oraz bardzo 
chłonnym potnikiem taśmowym

– mocno odchylony pasek na kark zapewnia 
doskonałe dopasowanie

– uchwyty do paska pod brodę
– regulacja rozmiaru od 51 - 64 cm
– osobna, mocowana do skorupy hełmu 

osłona
– skorupa hełmu i osłona mogą być wykonane 

w dwóch różnych kolorach
– zintegrowana przyłbica z poliwęglanu
– przyłbica pokryta obustronnie wysokiej 

jakości powłoką, która zapewnia dużą 
odporność na zadrapania

– całkowity ciężar (skorupa hełmu, osłona, przyłbica  
i system utrzymujący) tylko ok. 475 g

– możliwe nadruki na dużych powierzchniach  
metodą Tampoprint

– dostawa w polietylenowych woreczkach i  
pojedynczych kartonach

 opakowanie jednostkowe: 10 sztuk
– sześć standardowych kolorów (zielony miętowy,  

niebieski sygnałowy, czerwony karminowy,  
biały sygnałowy, żółty siarkowy, pomarańczowy)

– badanie w niskich temperaturach do –30 °C

VisorLight



VisorLight

Osprzęt / części zamienne

VOSS-Lock
zamek z pokrętłem

Obwodowy, bardzo 
chłonny potnik taśmowy 
w klasie jakości 1A. 
Tekstylny pasek pod 
brodę KT z wygodnym 
szybkozłączem

Spray zapobiegający 
zaparowaniu

Odporna na zadrapania 
przyłbica z wytrzymałego 
na pękanie poliwęglanu, 
z 4-ma klipsami

Dodatkowe powierzchnie 
refleksyjne, po bokach i 
z tyłu

Osobna osłona otwiera 
nowe możliwości dla indy -
widualizacji produktu

Optymalnie rozmieszczone, duże 
otwory wentylacyjne zapewniają 
bardzo dobre wietrzenie hełmu

Lekka skorupa hełmu o 
atrakcyjnym wzornictwie 
ze sprawdzonego HDPE, 
z leżącym z tyłu środkiem 
ciężkości

Przyłbica jest wykonana z 
wytrzymałego na pękanie 
poliwęglanu zgodnie z 
i jest obustronnie 
powlekana substancją 
odporną na zadrapania

Bardzo wygodny system 
utrzymujący hełm 
z 6-punktowym paskiem, z 
zapięciem pinlock i o szerokim 
zakresie regulacji

czerwony 
karminowy

żółty 
siarkowy

niebieski 
sygnałowy

biały 
sygnałowy

zielony 
miętowy

pomarań-
czowy

Podstawę tego produktu stanowi wiele genialnych rozwiązań.
Razem tworzą one VisorLight.

Każdy detal przyciąga uwagę.
Ich suma jest niepowtarzalna!

(Wybór, dalszy osprzęt - patrz katalog główny)



Budowlane i przemysłowe hełmy 
ochronne

Przemysłowe hełmy lekkie VOSS

Przemysłowe hełmy ochronne do 
obszarów gorących i do wysokich 
lub nieznanych wymagań

Modele specjalne

Osprzęt i części zamienne

Ochrona twarzy

VOSS-HELME
Safety through quality

VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Kokenhorststraße 8
30938 Burgwedel / Germany
Fon +49(0)51 39-9595-30
Fax +49(0)51 39-9595-39
info@VOSS-HELME.de
www.VOSS-HELME.de

Wszystkie przedstawione w niniejszym 
katalogu modele mogą zawierać także 
wyposażenie specjalne.
Kolory mogą nie odpowiadać odcieniom 
RAL. Z przyczyn natury techniczno-
drukarskiej możliwe są rozbieżności. 
Zastrzega się zmiany techniczne.
Stan na: 10/2009


