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v-gard 
EN 397, EN 50365
Най-популярният и изпитан във времето модел на V-Gard с 
множество индустриални приложения. МАТЕРИАЛ: HDPE, UV 
устойчив. ОКОЛОЖКА: текстил. ЗАКРЕПВАНЕ: четириточково, 
Push-Key. ТЕГЛО: 335 гр. ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ УДАР: до 440V / 1000V 
Fas Trac окачване
СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 3 години
КОД: 50305016

V-Gard’s most popular and thoroughly tested model with many 
industrial applications. BODY MATERIAL: HDPE
HEADBAND MATERIAL: textile
MOUNTING HEADBAND: four points, Push-Key. WEIGHT: 335 g
ELECTRICAL INSULATION: up to 440V/1000V Fas Trac
LIFETIME: 3 years
CODE: 50305016
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v-gard 500
EN 397, EN 50365
Олекотен корпус от ABC. Висококачествен дизайн, удобен за 
работа с антифони. Улей за отвеждане на дъжда при работа на 
открито. МАТЕРИАЛ: ABS (Акрилонитрил-Бутадиен-Стирен
Околожка: текстил. ЗАКРЕПВАНЕ: четириточково, Fas-Trac® III
ТЕГЛО: 260 гр.(вентилирана), 365 гр.(невентилирана)
ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ УДАР: вентилирана НЯМА ЗАЩИТА /
невентилирана 440V/1000V при заявка
СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 5 години
КОД: 50305051

Lightweight ABC shell. High quality design, comfortable for use 
with antiphons. Rain chute for outdoor work. BODY MATERIAL: ABS 
(Acrylonitrile butadiene styrene). HEADBAND MATERIAL: textile
MOUNTING HEADBAND: four points, Fas-Trac® III. WEIGHT: 260 
g(vented), 265 g(non vented). ELECTRICAL INSULATION: up to 
X - vented, no vented 440V/1000V order
LIFETIME: 5 years
CODE: 50305051
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v-gard 200
EN 397, EN 50365
Олекотена стилизирана каска с къса козирка. Улей за отвеждане 
на дъжда при работа на открито. МАТЕРИАЛ: ABS (Акрилонитрил-
Бутадиен-Стирен). ОКОЛОЖКА: текстил.
ЗАКРЕПВАНЕ: четириточково, Fas-Trac® III. 
ТЕГЛО: 350гр (вентилирана), 355 гр.(невентилирана)
ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ УДАР: вентилирана НЯМА ЗАЩИТА /
невентилирана 440V/1000V при заявка
СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 5 години
КОД: 50305026

Lightweight stylized helmet with short visor. Rain chute for outdoor 
work. BODY MATERIAL: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)
HEADBAND MATERIAL: textile. MOUNTING HEADBAND: four points, 
Fas-Trac® III. WEIGHT: 350 g (vented), 355 g (non-vented)
ELECTRICAL INSULATION: up to X - vented, non-vented 440V/1000V 
order. LIFETIME: 5 years. CODE: 50305026
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v-gard 930
EN 397, EN 13463-1 ATEX
- Индустриална защитна каска, корпус от ABS за здравина и защита от 
странично счупване (LD опция)
- Канал по продължение на обиколката на шлема, който отклонява
дъждовната вода
- Възможност за избор на вентилиран или невентилиран модел
- Антистатична сглобка; сертификат electrostatic-INERIS за използване в
ATEX/експлозивни среди
- 6-точково Fas-Trac® III захващащо окачване с първокласна лента за чело, 
която може да се подменя и пере
- Три нива на регулиране на височината за тила
- Вградените покривни очила съвместими с повечето диоптрични очила,
като се плъзне окачването. Първокласна защита от запотяване и
надраскване (EN 166 K+N опция)
КОД: вентилирани: 05500056 - синьо, 05500002 -бяло 
         невентилирани: 05500087 - синьо, 05500082 - бяло

- Industrial protective helmet, ABS shell for strength and lateral crush protection 
(LD option)
- Channel around perimeter of the helmet diverts rain and debris from user
- Available in vented and non-vented model
- Anti-static assembly; certified electrostatic-INERIS for use in ATEX/explosive 
environments
- 6-point Fas-Trac® III ratchet suspension with premium washable and
replaceable sweatband
- Ratchet offers smooth rotation, three levels of nape height adjustment
giving superior nape fit
- Integrated over spectacles fit over most corrective lenses by sliding the
suspension, and offer premium anti-fog and anti-scratch (EN166 K+N
option)
CODE: vented: 05500056 - blue, 05500002 - white 
          non-vented: 05500087 - blue, 05500082 - white
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v-gard 950
EN 397, EN 13463-1 ATEX
- Балансиран и лек шлем за електротехници, невентилиран, с 6-точково 
Fas-Trac® III захващащо окачване
- Корпус от ABS за здравина и защита от странично счупване (LD опция)
- GS-ET-29 клас 1 (4kA) лицев щит със сертификат за защита от електрическа 
дъга. За използване на места, където има опасност от удар отгоре върху 
главата, както и на места с опасност за лицето от удари, пръски от химикали, 
UV лъчи, пръски от разтопени метали, електрически дъги.
- Антистатична сглобка; сертификат electrostatic-INERIS за използване
в ATEX/експлозивни среди. Защита срещу разтопен метал (MM опция)
- Електрически изолиращи шлемове, покриващи EN 397 440 V AC и EN
50365 1000 V AC. Съвместимост със слухова защита.
- Вградените покривни очила съвместими с повечето диоптрични очила,
като се плъзне окачването. Първокласна защита от запотяване и
надраскване (EN 166 K+N опция)
КОД: невентилирани: 05500004 - бяло, 05500021 - оранжево 
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- Balanced and lightweight electrician’s safety helmet, with 6-point Fas-Trac® III 
ratchet suspension
- Made of ABS shell for strength and lateral crush protection (LD option)
-  GS-ET-29 class 1 (4kA) Face shield certified for protection against arc flash. 
For use where top impact
hazards to the head, chemical splash, Ultraviolet radiation, molten metal
splash or electric arc to the face exist.
- Anti-static assembly; certified electrostatic-INERIS for use in ATEX/explosive 
environments. Protection against molten metal (MM option)
- Electrically insulating helmets meeting EN 397 440 V AC and EN 50365 1000 V 
AC. Compatibility with ear protection
- Premium anti-fog/anti-scratch coating visor fits over all corrective or safety 
glasses. (EN166 K+N option)
CODE: 05500004

En
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EN 397

 
kanton

Каска, вентилирана с винт.
МАТЕРИАЛ: HDPE (Полиетилен с висока плътност)
с 6-дюзи за вентилиране
ОКОЛОЖКА: текстил
ЗАКРЕПВАНЕ: шест точково
ТЕГЛО: 360 гр.

Helmet, ventilated with srew.
BODY MATERIAL: HDPE, with 6 air vents (High-density polythеne)
HEADBAND MATERIAL: textile
MOUNTING HEADBAND: six points
WEIGHT: 360 g
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gp3000
EN 397
Каска с електрическа изолация 440V
ТОПЛОУСТОЙЧИВОСТ: +50/ -20°C. PE LD колан с регулиране
на размера от 53 см. и 62 см. Възможност за поставяне на
антифони.Технически спецификации: DPI: III CAT.
МАТЕРИАЛ: “UV“ HDPE с текстилна лента
ОКОЛОЖКА: текстил
ЗАКРЕПВАНЕ: шест точково

Industrial safety helmet with manual size adjustment, electrical
insulation 440V c.a., technical specifications: DPI: III CAT. Heat
RESISTANCE: +50 / -20 ° C. PE LD adjustable belt with 53 cm and
62 cm. Ability to mount anti-phonics
MATERIAL: “UV” HDPE with textile tape
HEADBAND MATERIAL: textile
MOUNTING HEADBAND: six points
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palladio
EN 397
Paladio каска с автоматична регулируема система.
Изработена от олекотен полиетилен с двойна вентилация за
по-добър комфорт, температури от + 50 °C до -20 °C.
МАТЕРИАЛ: Олекотен полиетилен HDPE
ОКОЛОЖКА: полиетилен
ЗАКРЕПВАНЕ: шест точково
РАЗМЕР: 53-62 см
СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 5 години

Paladio helmet with automatic size-adjustment system with double 
ventilation for higher
comfort. Approved for temperatures from + 50 °C to -20 °C.
MATERIAL: Light polyethylene HDPE
HEADBAND MATERIAL: polyethylene
MOUNTING HEADBAND: six points
WEIGHT: 290 g
SIZE: 53–62 cm
SERVICE LIFE: 5 years
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Срок за доставка 
15 календарни дни.

Минимално 
количество 
24 броя.15
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alpinworker

EN 397, en 166
Защитна каска за инсталации в промишлеността, височинен монтаж и 
алпинизъм. Вентилирана. Температурен диапазон: -30 до +50 ° C.
МАТЕРИАЛ: PC
ОКОЛОЖКА: текстилна, с 8-точково закрепване с възможност за регулиране 
на размера от 53 до 66 см
ТЕГЛО: 260 гр.
СРОК НА ЕКСПОАТАЦИЯ: 5 години
ЦВЯТ: бял, син, жълт, HV жълт, HV червен, HV оранжев

Safety helmet for industrial installations and mountain climbing. Vented. 
Temperature: -30° C to +50° C.  
MATERIAL: PC
HARNESS: 8-point textile, wheel ratchet for size adjustment from 53 to 66 cm
WEIGHT: 260 g
SERVICE LIFE: 5 years
COLOR: white, blue, yellow, HV yellow, HV red, HV orange
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hammer
EN 397
КАСКА ЗА МИНЬОРИ. Допълнителното усилващо ребро увеличава
устойчивостта на удар. Текстилна околожка с 8 точки за закрепване. 
Разполага с 3 настройки на височината
на корпуса. Мека, текстилна лента за брадата с две точки за
закрепване. Възможност за поставяне на миньорска лампа. Защитни
свойства: предназначени за защита на главата от механични удари,
електрически ток, пръски от вода и агресивни течности в минната
промишленост. Предпазва от напрежение до 1500VDC и до 1000VAC.
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН: -50 до +50 ° C.
МАТЕРИАЛ: удароустойчив корпус, изработен от TermotreK®.
ОКОЛОЖКА: текстил
ЗАКРЕПВАНЕ: осем точково
ТЕГЛО: 265 гр.
КОД: 05500024

HELMET FOR MINERS. The additional reinforcing rib increases the impact
resistance. Textile corset with 8 points for fastening. It has 3 hull height
settings. Soft, textile beard strap with two attachment points. Possibility
to place a mining lamp. Protective properties: designed to protect the
head from mechanical shocks, electric currents, water splashes and
aggressive liquids in the mining industry. It protects from voltage up to
1500 VDC and up to 1000VAC.
TEMPERATURE RANGE: -50 to + 50°C.
MATERIAL: Impact resistant housing made of Termotrek.
WEIGHT: 265 g
CODE: 05500024
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yarrow forestry set
en 352-3, en 397
Комплект за професионална зашита за главата, състоящ се от 
червен шлем, изработен от ABS, със регулируем размер (55-62 
см). Mрежест визьор осигуряващ добра видимост и защита на 
цялото лице. Защитата на слуха е осигурена с монтирани външни 
антифони с SNR 26 dB
КОД: 05500077

Bg

Forestry set comprising of: red helmet made of ABS with adjustable 
size by a slip ratcher (55–62 cm). Suspended at 4 points, 
PE suspension cross. Visor carrier, mesh visor, red protective ear 
muffs, 26 SNR.
CODE: 05500077

En

LED HEAD LIGHT
Фенер с три режима на светене:
- 25 лумена (10 м, 30 ч), 12,5 лумена (5 м, 48 ч), 6 лумена (4 м, 68 ч)
КОД: 51021079

Multi positioning headlamp with three lighting mode options
- 25 lumen (10 m, 30 h), 12,5 lumen (5 m, 48 h), 6 lumen (4 m, 68 h)
CODE: 51021079
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en 812

hartebeest

Противоударна шапка с козирка в сигнален цвят със 
светлоотразителни фитили. Вътрешна защитна част от иновативна 
ABS пяна. Възможност за регулиране на размера /54-59 см/.
ТЕГЛО: 160 гр.

Hi-Vis bump cap, innovative ABS shell with foam spacer. Reflective 
tapes around the bump cap. Size: 54–59cm.
WEIGHT: 160 g.
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Код/Code: 05500084 
Hi Vis Orange 

Код/Code: 05500083 
Hi Vis Yellow

Code/ Код: 50312004

 
duiker

Противоударна памучна шапка с козирка и пластмасова вътрешна 
защитна част ABS.

Cotton cap with stiff eyeshade and plastic ABS shell, adjustable size.
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Code/ Код: 50312001 Code/Код: 50312002

en 812
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WELDAS 23-66
Зимна шапка от полар антипилинг
ТЕГЛО: 190 гр.
МАТЕРИЯ: 100% полиестер
РАЗМЕР: uni
КОД: 30710001

Soft fleece fabric protects the head and face in hard weather conditions
WEIGHT: 190 g
FABRIC: 100% polyester
SIZE: uni
CODE: 30710001
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WELDAS 23-7702
Зимна качулка за каска, изработена от плат с
с огнеупорна външна обвивка.
КОД: 51021032

Blue stretch cold weather helmet liner, with flame retardant outer shell.
CODE: 51021032
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 fleece balacava
Зимна шапка от полар антипилинг
ТЕГЛО: 190 гр.
МАТЕРИЯ: 100% полиестер
РАЗМЕР: uni
КОД: 30710001

Soft fleece fabric protects the head and face in hard weather conditions
WEIGHT: 190 g
FABRIC: 100% polyester
SIZE: uni
CODE: 30710001
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RIMATARA
Плетена зимна шапка и подкасник от акрил
МАТЕРИЯ: 100% акрил
РАЗМЕР: uni
КОД: 03140033

Winter knitted cap.
MATERIAL: 100% acrylic
SIZES: uni
CODE: 03140033
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КОД: / CODE: 51021034КОД: / CODE: 51021033
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V-Gard
визьори за каска
Тази конструкция работи с всеки MSA отвор или 
не-шлиц каска и разполага нашия уникален скосен 
дизайн. Може да се използва с наушници, работни 
полу-маски и други лични предпазни средства. 
Стоят здраво върху каската, благодарение на плоска 
гумена каишка. Модела издържа на температура до 
350° F (176°C)

Bg

Код: 50258084

Код: 10115822

Код: 50258082

Код: 50258083

Визьорите на MSA имат над 20 версии, които предлагат надеждна защита срещу удар, пръски от химикали с тест за 
химическа съвместимост, високи температури (визьори до 2,5тт и със златно покритие), късо съединение, причинено 
от електрическа дъга, УВ и ИЧ светлина. Има избор между три дебелини, две ширини и две различни дължини и се 
предлагат с плоска форма или предварително огънати/ лети. Предлагат се също и специални версии за адаптиране 
на две опции за защита на брадичката, стандартна и прибираща се. Благодарение на ниското тегло се осигурява 
допълнителна защита между брадичката и врата. Тук е предоставена кратка информация за най-популярните версии:

05500075

50469006

05700069

2C-1.2
4-5
5
1

B
T
3
8
9
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ED 2C SYNERGY
EN 352-1, 3, 4, 6, 8
Иновативни активни антифони с Bluetooth tm технология и
качествено интегрирано радио. Безжичната връзка с мобилен
телефон позволява разговори или слушането на музика. Заглушаващ
шума микрофон предоставя чиста комуникация дори при много
шумна среда. Могат да се използват само в комбинация с каска.
SNR-28 dB 
КОД: 05100031

Innovative active ear muffs with Bluetooth tm technology and with
a high-quality AM/FM radio build in. The wireless connection to your
mobile phone enables calls or streaming of music. A noise suppressing
microphone enables clear communication even in extremely high-noise
environment. Only suitable for use with helmets.
SNR-28dB 
CODE: 05100031
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ED 2h SYNERGY
EN 352-1, 3, 4, 6, 8
Иновативни активни антифони с Bluetooth tm технология и качествено 
интегрирано радио. Безжичната връзка с мобилен телефон позволява 
разговори или слушането на музика. Заглушаващ шума микрофон 
предоставя чиста комуникация дори при много шумна среда.
SNR-30 dB 
КОД: 05100032

Innovative active ear muffs with Bluetooth tm technology and with 
a high-quality AM/FM radio build in. The wireless connection to your 
mobile phone enables calls or streaming of music. A noise suppressing 
microphone enables clear communication even in extremely high-noise 
environment. Only suitable for use with helmets.
SNR-30dB 
CODE: 05100032
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EN 352-1
Антифони с високо ниво на защита, не провеждат електричество, със 
здрава, еластична лента за врата балансираща теглото около врата, 
равномерно разпределящи натиска върху ушите. Мека, регулируема 
околожка за допълнително удобство, възглавнички за ушите от мека 
пяна, ниско ниво на задържане на топлина. 
ТЕГЛО: 215 гр. 
SNR - 30 dB
КОД: 05100020

High performance non-conductive hearing protector with strong, flexible 
neckband balancing the weight over the neck, keeping an even and 
comfortable pressure over the ears, with soft adjustable velcro head strap 
for additional comfort, soft foam ear cushions with minimal heat retention. 
WEIGHT: 215 g. 
SNR - 30 dB
CODE: 05100020
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ED 2N EAR DEFENDER

EN 352-1
Антифони с високо ниво на защита. Пластмасова лента за главата. 
Сигнален цвят с висока видимост, подходящи за работа на открито.
SNR 32dB
КОД: 05100029

Powerful ear muffs with plastic head support pads. Their high-visibility 
colour is suitable for outdoor use. The construction enables a compact 
composition.
SNR 32dB
CODE: 05100029
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CIRON ADVANCE
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EN 352-4, EN 352-6, EN 352-1, EN 352-2, EN 352-8
Антифон с вградена функция за ниво-зависимост:
– позволява комуникацията лице в лице, докато 
предпазва
– усилване на слаби сигнали чрез електронната 
система
– функция за пестене на батерия
– позволява на носещия ги да чува важни звукове и 
предупредителни сигнали
– предупредителен сигнал за изтощена батерия
– AUX входящо устройство за свързване към MP3
– FM радио за модел left/RIGHT CutOff Pro
НАМАЛЯВАЩИ СТОЙНОСТИ: SNR 27 dB
КОД: Dual Pro: 50525012          
         CUTOFF: с лента: 50525013 - жълт;
                                    50525014 - син; 
                     за каска: 05100015 - жълт; 
                                    05100042 - син;
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LEFT/RIGHT DUAL PRO
LEFT/RIGHT CUTOFF PRO

Ear- protector with built-in level-dependent:
- allows communication face to face while prtecting
- reinforcement of weak signals through the 
electronic system
- function for saving battery
- allows of the wearer to hear important sounds 
and warning signals
- warning signal for low battery
- AUX Input device for connecting to MP3
- FM Radio for model LEFT / RIGHT CutOFF Pro
DECREASING VALUES: SNR 27dB
CODE: Dual Pro: 50525012
      CUTOFF headband: 50525013 - yellow
                                    50525014 - blue
        helmet mounted: 05100015- yellow
                                    05100042 - blue

EN 352-1, EN 352-3
LEFT/RIGHT е комплект антифони, на който лявата 
страна е различна от дясната с цел, да се получи по-
добро прилягане към главата. Основата на концепцията 
е, че ушите не са разположени “в средата” на главата 
ни. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да 
пасне на всички типове уши, независимо от размера 
им. Моделите се предлагат с ниско, средно и високо 
ниво на защита, според средата в която се работи. 
Антифоните се предлагат в три цвята.

Left / RIGHT ear protection is set on the left side 
which is different from the right in order to obtain 
a better fit to the head. The base concept is that 
the ears are not located “in the middle” of our head. 
Ear cup is large enough to fit all ears, regardless 
of their size. Models are available with low, medium 
and high level of protection of the environment in 
which to work. Ear is available in three colours.

Bg En

LEFT/RIGHT (ПАСИВЕН)

50525006
50525007
50525011
05100041
05100034
50525001
50525005
05100036
50525003
05100037
05100038
50525002
50525008
05100039
50525004
50525016
05100040
50525010

B / H C / M H / L SNR
27
27
27
27
27
27
32
32
32
29
29
29
33
33
33
32
32
32

22
22
22
22
22
22
26
26
26
25
25
25
31
31
31
28
28
28

14
14
14
15
15
15
17
17
17
17
17
17
23
23
23
21
21
21

24
24
24
25
25
25
28
28
28
28
28
28
33
33
33
31
31
31

   НИСКО                    СРЕДНО                    ВИСОКО
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EN 352-1, EN 352-3
Уникалните вложки предоставят отлична изолация и 
максимално пространство за ушите в чашата. EXC могат да 
бъдат оборудвани с визьори и са подходящи за повечето 
шумни среди.  
SNR 27dB, H=29dB, M=23dB, L= 15dB
КОД: 50512002

The Unique injection moulded inserts provide both
excellent noise attenuation and maximum comfort.
EXC is suitable for most environments where hearing
protection is required.
SNR 27dB, H=29dB, M=23dB, L= 15dB
CODE: 50512002

Bg

En

EXC 

454

EN 352-1, EN 352-3
Антифоните HPE са проектирани да предлагат защита в 
райони с много високо ниво на шум, особено в ниските 
честоти. Дебелата и мека възглавничка предоставя висок 
комфорт и изолация. HPE могат да бъдат оборудвани с най-
различни визьори.
SNR 32dB, H=32dB, M=29dB, L= 23dB
КОД: 50512003

Comfortable for all-day wear with unique injection molded 
inserts providing excellent attenuation and maximum space for 
the ears inside the cup. Features a spring design that offers 
low pressure tension and a high level of comfort.
SNR 32dB, H=32dB, M=29dB, L= 23dB
CODE: 50512003

Bg

En

HPE

EN 352-1, EN 352-3
Добра комбинация от качество, комфорт и цена. XLS е 
основно предназначен за използване в леки промишлени 
среди и лична употреба.
SNR 25dB, H=27dB, M=22dB, L= 15dB
КОД: 50512004

XLS combines quality and comfort with great value. It has many 
of the features usually found only in more expensive ear muffs. 
XLS is mainly designed for use in lighter industrial 
environments and for self use.
SNR 25dB, H=27dB, M=22dB, L= 15dB
CODE: 50512004

Bg

En

XLS
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EN 352-1
Леки пластмасови мидообразни антифони.
Изключително удобни. 
ТЕГЛО: 178 гр.
НИВО НА ЗАЩИТА: 25 dB
КОД: 50523001

Plastic light shell ear-protector.
Very comfortable. 
WEIGHT: 178 g
SNR: 25 dB
CODE: 50523001

Bg

EAR 400

En

125
8,8
3,3
5,5

250
14,7
2,5
12,2

500
23,8
2,8
21

1000
23,8
2,1
21,7

4000
35,1
2,1
33

2000
33,4
2,7

30,7

8000
33,4
4,1

29,3

EN 352-3
Леки пластмасови мидообразни антифони
за монтаж върху каска.
ТЕГЛО: 178 гр.
НИВО НА ЗАЩИТА: 25 dB
КОД: 50528001

Plastic light shell ear-protector,
very comfortable. 
WEIGHT: 178 g
SNR: 25 dB
CODE: 50528001

Bg

EAR 600

En

125
8,8
3,3
5,5

250
14,7
2,5
12,2

500
23,8
2,8
21

1000
23,8
2,1
21,7

4000
35,1
2,1
33

2000
33,4
2,7

30,7

8000
33,4
4,1

29,3

EN 352-1
Леки пластмасови мидообразни антифони
ТЕГЛО: 186 гр.
НИВО НА ЗАЩИТА: 25 dB.
КОД: 50524002 - зелено 
        50524001 - синьо 
        50524003 - червено 

Plastic light shell ear- protector,
very comfortable. 
WEIGHT: 186 g
SNR: 25dB
CODE: 50524002 - green 
         50524001 - blue
         50524003 - red

Bg

EAR 300

En

125
9,3
3

6,3

250
14,2
1,3
12,9

500
23,1
1,7

21,4

1000
31,7
2,2
29,5

4000
39,1
2,5

36,6

2000
31,9
2,3

29,6

8000
32,2
3,3

28,9

EN 352-1
Олекотени диелектрични антифони, 
идеални за ниски нива на шума. 
Регулируема височина.
ТЕГЛО: 155 гр.
НИВО НА ЗАЩИТА: 24db
КОД: 05100017

Very light dielectric ear muffs, ideal for 
low-level of noise environment. 
Adjustable height. 
WEIGHT: 155 g.
SNR: 24db
CODE: 05100017

Bg

ED BASIC

En

Срок за доставка 
20 календарни дни.

Минимално 
количество 
20 броя.

по поръчка
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En

EN 352-2
Вътрешни антифони, изработени от мека полиуретанова пяна, 
с ергономичен дизайн за максимално уплътнение.
Ниво на защита: 37 dB
500 чифта/пакет
КОД: 50533005

Disposable moulded earplugs made of very soft PU foam with 
ergonomic design for easy insert and fit to the ear canal for 
high comfort.
SNR 37 dB
500 pairs/bag
CODE: 50533005

Bg

ED COMFORT PLUG 
пълнител

EN 352-2
Конусовидни тапи за уши от полиуретан. Не се нуждаят от
напъхване в слуховия меатус, с лека гъвкава и стилна
пластмасова околожка. Oтлична за шумни среди, където не е 
необходимо постоянно носене (посетители)
SNR- 23 dB 
КОД: 50535001

PU Conical earplugs do not require insertion into the auditory 
meatus, with very light, flexible and stylish plastic band 
allowing storing them around the neck when not needed, 
excellent for noisy environments where constant
wearing is not needed (visitors).
SNR- 23 dB 
CODE: 50535001

Bg

En

ED FLEX канал

EN 352-2
Празен диспенсър за вътрешни антифони. Побира до 500 
чифта. Има възможност за закачане на стена.
Антифоните се закупуват отделно!
КОД: 50533004

Black colour, container for 500 pairs option to be wall mounted, 
delivered without plugs.
CODE: 50533004

Bg

En

ED COMFORT PLUG
диспенсър

EN 352-2
Вътрешни антифони, изработени от мека полиуретанова пяна, 
с ергономичен дизайн за максимално уплътнение.
Ниво на защита: 37 dB
КОД: 50533001

Disposable moulded earplugs made of very soft PU foam with 
ergonomic design for easy insert and fit to the ear canal for 
high comfort.
SNR: 37 dB
CODE: 50533001

Bg

En

ED COMFORT PLUG
вътрешни антифони
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EN 352-2
Резервни тапи за антифони за 
посетители, 10 чифта. 
SNR - 23dB
КОД: 50535002

Backup earplugs for visitors, 10 pairs. 
SNR - 23dB
CODE: 50535002

Bg En

ED ARTIFLEX DS
резервни тапи

EN 352-2
Вътрешни антифони с връв, 
направени от мека полиуретанова 
пяна с ергономичен дизайн за лесно 
поставяне в ушния канал и удобство. 
Подходящи за употреба в домашни
условия и в работна среда.
НИВО НА ЗАЩИТА: 37 dB
КОД: 50533002

Disposable moulded earplugs made 
of very soft PU foam with ergonomic 
design for easy insert and fit to the ear 
canal for high comfort. With cord.
SNR: 37 dB
CODE: 50533002

Bg En

ED COMFORT PLUG CORDED

EN 352-2
Вътрешни антифони за еднократна 
употреба, направени от мека 
полиуретанова пяна в син цвят, с връв 
и метално топче, разпознаваемо от 
детектори за метал. Подходящи за
хранително - вкусовата промишленост
НИВО НА ЗАЩИТА: 37 dB
КОД: 50533003

Disposable moulded ear plugs made
of very soft PU foam in blue color.
With cord and metal ball detectable by
metal detectors. Suitable for the food
industry.
SNR: 37 dB
CODE: 50533003

Bg En

ED COMFORT PLUG DETECT

EN 352-2
Формовани миещи се антифони 
, свързани с корда, удобни за 
поставяне, удължен дизайн. 
Пластмасова кутия за съхранение и
скоба за закачане за колана.
НИВО НА ЗАЩИТА: 30 dB
КОД: 50533006

Pre-moulded washable ear plugs
connected with cord. A plastic storage
cage and belt clip.
SNR: 30 dB
CODE: 50533006

Bg En

ED 4FIT

EN 352-2
Вътрешни антифони, тип “борче” за
максимално уплътнение от мек 
силикон, миещи, свързани с 
полиамидно влакно
НИВО НА ЗАЩИТА: 29 dB
КОД: 50519001

Ear plugs with three very fine ribs
and application grip, easy to wash,
possibility of connection by safety fibre
SNR: 29 dB
CODE: 50519001

Bg En

TRI FLANGE
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ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА

EYE PROTECTION
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Предпазните очила осигуряват защита срещу следните опасности:
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ЛЕТЯЩИ ЧАСТИЦИ (45 м/сек.)
- машинна обработка/струговане
- монтажни работи/общи работи в работилницата
УЛТРАВИОЛЕТОВО (UV) ИЗЛЪЧВАНЕ
- слънчева светлина по време на дейности на открито
- проверка на качеството, лаборатории и т.н.
ВИДИМИ ОТБЛЯСЪЦИ (вижте таблицата за избор на цвят на стъклата по-долу)
- за водачи на мотокари и други машини
- при излагане на силна слънчева светлина, отражения или 
интензивна изкуствена светлина

Следните възможности за избор на покрития защитават вашите стъкла от ежедневния 
риск от надраскване и осигуряват добра видимост дори при резки промени на
влажността или температурата. Всички покрития са с антистатични свойства.
TuffStuff: Отлично покритие против надраскване, удължаващо експлоатационния 
период, отговарящо на условията на EN 166 „„K”
Sightgard: Покритие против замъгляване с добри свойства против надраскване
OptiRock: Трайно висококачествено покритие против замъгляване с изключителни 
свойства против надраскване съгласно EN 166 „„KN”

ИЗБОР НА ЦВЯТ НА СТЪКЛАТА И UV ЗАЩИТА
Изборът на подходящи стъкла съобразно конкретната работа не само осигурява защита на очите, но може също така да подобри условията на работа на ползвателя.
Посочените стойности на филтърния клас и светлопропускливостта са валидни за очилата на MSA, отговарящи или превишаващи изискванията на стандарт EN166, а когато е 
приложимо и на EN 170/172. Всички стъкла на MSA филтрират 99,9% от ултравиолетовото излъчване до дължина на вълната 380 nm. Няколко специални версии филтрират 100% 
от ултравиолетовото излъчване до 400 nm и по тази причина са маркирани като UV400.
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UV 400

EN 166, en 172
Спортни очила с поликарбонатни лещи от клас 1F съгласно 
EN 166 Лещите разполагат със защита против запотяване и 
защита от надраскване. Устойчив на удар с летящи частици с 
ниска енергия. Затъмнени, поляризирани и огледални лещи 
със слънцезащитен филтър съгласно EN 172. Поляризираната 
леща защитава от хоризонтални отблясъци.

Sporty eyewear with polycarbonate class 1F lenses according to 
EN 166 The lenses feature anti-fog and anti-scratch protection. 
Resistant to impact with low energy flying particles. Smoke, 
polarized and mirror lenses with a sunglare filter according to 
EN 172. Polarized lens protects user against horizontal glare.

Bg

En

HALTON

отразена светлина

отразяваща повърхност

слънчева 
светлина

поляризирана леща 

поляризирана 
светлина

Bg

EN 166, EN 172
Очила с 8 точки на пречупване и поляризирани лещи. 
Прилягат отлично към всеки тип лице. Те се отличават 
не само със спортния си стил, но и с удобството което 
осигуряват. Имат лек и гъвкав дизайн. Поликарбонатната 
рамка осигурява по-голяма механична устойчивост. Очилата 
са снабдени с канали за вентилация, за да се предотврати 
зaпотяване и вътрешно затопляне. Всички ръбове и 
регулируемите възглавнички за носа са изработени от мек
материал за отличен комфорт. Тегло 30гр.

Spectacle with an 8-position ratchet for lens inclinartion 
adjustment, light and flexible design. With ventilation slits, soft 
nose buds, polycarbonate frame and lenses, these glasses 
provide good mechanical resistance and maximum wearer 
comfort. Weight 30g.

En

POLAR LIGHTNING
UV 400

 

POLARIZED

UV 400

Код/Code: 50480001 
Лещи/ Lens: 5-3.1 1FT

Код/Code: 05700064 
Лещи/ Lens: EN 172 (5-3.1 1FT)

Код/Code: 50482001 
Лещи/Lens: EN 172 (5-3.1 1FT)
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Код/Code: 05700068
Лещи/Lens: 5-3,1 1 FT KN CE

Код/Code: 05700006
Лещи/Lens: 2C-1,2 1 FT KN CE

NE
W

НО
ВО

NE
W

НО
ВО

Code: 05700066 
Лещи/Lens: 5-3,1  1 FT KN CE

Code: 05700065 
Лещи/Lens: 2C-1,2 1 FT KN CE

Code: 05700071
Лещи/Lens: 5-1,4  1 FT KN CE

Safety, prescription spectacles. Ultra-wrap-around, sporty design. Soft and 
ultra pliable, 160° flex frames, adjustable and non-slip bridge. PLATINUM® coat-
ing applied on both surfaces makes them highly scratch-resistant, gives them 
high resistance to the most aggressive chemicals and slows the appearance 
of fogging. TRYON perfectly combines style, innovation and absolute protection.

* on order

En

EN 166, EN 170, EN 172
Защитни диоптрични очила. Обгръщащ, спортен дизайн. Меки и ултра 
гъвкави на 160° рамки, противохлъзгащи. PLATINUM® покритие на лещите, 
устойчиви на надраскване, запотяване, придава  висока устойчивост на 
най-агресивните химикали. TRYON перфектно съчетава стил, иновации и 
изключителна защита.                                                                   * по поръчка

Bg

bolle TRYON

Code: 05700067
Лещи/Lens: 5-3,1  1 FT CE

EN 166, EN 170, EN 172

SILIUM + is a comfortable and ultra lightweight polycarbonate model.  
PLATINUM® coating applied on both surfaces makes them highly scratch- 
resistant, gives them high resistance to the most aggressive chemicals and 
slows the appearance of fogging. 99.9% UVA/UVB protection. SILIUM + is an excellent 
choice, combining style, ergonomics and performances for extended use.

En

SILIUM + е удобен и ултра лек модел от поликарбонат. PLATINUM® покритие 
от двете страни на лещите, ги прави силно устойчиви на надраскване, 
запотяване, придава  висока устойчивост на най-агресивните химикали. 
Осигуряват 99% UVA / UVB защита. SILIUM + е отличен избор, съчетаващ стил, 
ергономичност при продължителна употреба.

Bg

bolle SILIUM +

Срок за доставка 
20 календарни дни.

Срок за доставка 
20 календарни дни.

Код/Code: 05700072
Лещи/Lens:  5-1.4 1 FT KN  CE
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EN 166, EN 170, STANAG 4296, STANAG 2920
Очила с балистична защита
МАТЕРИАЛ: поликарбонат
ЦВЯТ: прозрачен, камо, черен
ТЕГЛО: 33 гр.
ПРИЛОЖЕНИЯ: механична работа на закрито с добри условия за видимост.
БАЛИСТИЧНА ЗАЩИТА: STANAG 2920 - STANAG 4296

Spectacles with balistic protection
MATERIAL: polycarbonate
COLOUR: clear, camo, black
WEIGHT: 33 g
AREA OF USE: mechanical indoor work with good visibility conditions.
BALLISTIC RESISTANCE: STANAG 2920 - STANAG 4296

Bg

En

GUNNER

Code: 05700045 
Лещи/Lens: 2C-1,2 1 F CE

скорост 
по-голяма от 215 м/с (774 км/ч)коршуми 3,6 мм (0,14”)

Code: 05700044 
Лещи/Lens: 5-3,1 1 F CE

Code: 05700074 
Лещи/Lens: 5-3,1 1 F CE

БАЛИСТИЧНА ЗАЩИТА 
 
STANAG 2920 и STANAG 4296 са стандарти за оценка на балистичната защита във всички страни членки на НАТО. За разлика от спазването на 
европейската норма EN 166, която определя устойчивостта на удар от стоманена топка с диаметър 6 мм и маса 0,86 гр., удряща окулярите със 
скорост 45 м/с, STANAG 4296 гарантира балистична защита, съгласно  стандарта STANAG 2920, срещу куршуми с калибър 3,6 мм (0,14 “) и тегло 
325 мг., изстреляни със скорост 215 м/с или 774 км/ч (с възможност за достигане на още по-високи скорости, както е отчетено в доклада от 
изпитването). STANAG 2920 не определя минимален праг на защита по същия начин като EN 166, но позволява да се определи скорост 50 
км/ч, с която куршумът може да перфорира окуляра с 50% вероятност. В допълнение, очилата, отговарящи на стандарта STANAG 4296, също 
трябва да отговарят на редица изисквания, като например: 
• устойчивост на удар съгласно условията, определени от стандарта STANAG 2920; 
• критерии за употреба: очилата трябва да са възможно най-леки и удобни; да имат максимално намаляване на запотяването (чрез 
вентилация и/или подходящо покритие) и да имат добра устойчивост на драскотини в случаи на продължителна употреба 
• оптични свойства: очилата трябва да осигуряват зрително поле най-малко 160 ° и не трябва да изкривяват зрението; 
• допълнителни характеристики: очилата трябва да имат възможно най-ниско ниво на отблясък и трябва да са съвместими с използването на 
други защитни елементи. 
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EN 166
Тези многофункционални защитни очила предлагат различни нива на 
защита и се адаптират към всяко приложение. 
Опции за покритие: Sightgard или OptiRock (висококачествени покрития 
против запотяване и изключителни свойства против надраскване). 
Alternator се доставят с връзка и мек калъф.Прахови вложки с отвори и 
без отвори за вентилация исменяемите стъкла се предлагат отделно. 
Тегло 35гр.

These multifunctional protective glasses offer different
levels of protection and are easily adaptable to every type of
work. Coating Options: Sightgard or OptiRock (durable high performance 
anti-fog coating with outstanding anti-scratch properties). Alternator comes 
with soft bag and a cord.  Vented and non-vented dust inserts and spare 
exchangable lenses are also available as accessories. 
Weight 35 g.
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ALTERNATOR

Code: 50446005 
Лещи/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT CE

Code: 50446001 
Лещи/Lens: 2-1.2 MSA 1 FT CE

Code: 50446006 
Лещи/Lens: 5-1.7 MSA 1 FT CE

Code: 50446004 
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Код/Code: 50439045 
Лещи/Lens: 2C-1.2 U 1 FTK N CE

Код/Code: 50439046 
Лещи/Lens:  2C-1.7/5-1.7 U 1 FTK N CE

Code: 50446003 
- мека вложка без вентилация
- soft pad, non-ventilated

Code: 50446002 
- вложка с отвори 
- shock absorption, ventilated

Bg

En

EN 166
Абсорбират ударите (с вентилация) и предпазват от навлизане на прах 
(без вентилация). 
Oпаковка от 12 бр.

Spectacle Accessory Pads. Shock absorption (ventilated) dust filtering
(not ventilated).
One package contains 12.

вложки за Alternator

EN 166
Защита срещу удар и UV радиация. Могат да бъдат използвани за 
продължителна употреба като това няма да причини разсейване или 
зрителна умора. За ползване при механична работа в добри условия на видимост.

Protects against impacts and UV radiations. Can be used for prolonged periods 
as it does not create distortion or fatigue. No colour distortion.
Applications: Mechanical work in good visibility conditions.

Bg
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UNIVET 5X1
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EN 166
Пълно обхващане с извити поликарбонатни стъкла осигурява неизкривено 180° 
зрително поле. Избор между три цвята на лещата, меки възглавнички на носа и 
накрайници на слепоочията, както и лек дизайн с полурамка. Регулират се до три 
позиции, както за накланяне на лещата, така и за дължина на слепоочията, което 
осигурява на потребителя по-удобно прилягане без приплъзване. Покритието против 
запотяване осигурява ясна видимост, а лещите филтрират 99,9% от УВ лъчите.

These protective glasses are modern and comfortable. With a 3-position-adjustment 
system for temple length and lens inclination that allows the PERSPECTA 1320 to fit to 
every face shape. Soft nose buds and temple ends keep the spectacle from slipping 
and provide good wearer comfort. With anti-fog coating and 99,9% UV protection.

PERSPECTA 1320

Code:  50417015 
Лещи/Lens: 2C-1,2 MSA 1 FT CE

Code:  50417016 
Лещи/Lens:  5-2 MSA 1 FT CE

En

Bg

EN 166, EN 170, EN 172
Рамки с отлична ергономичност, неалергични, анатомично 
оформени възглавнички за нос, адаптиращи се към лицето. Отлична 
странична защита. Изчистена рамка придаваща елегантност и стил.

Spectacle with wrap around shape, ideal for the sports person looking 
for utmost stability and comfort. Elegant frame with analergic and 
anatomic nose buds.

UNIVET 5X4

Code: 50439011
Лещи/Lens: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

EN 166, EN 170
Очила с иновативен дизайн. Интегрирани пластини със странична защита 
с вентилационна система. Регулируеми рамки с технология SoftPad. 
Идеално разпознаване на цветовете (TSR). Защитните очила влизат в ново 
измерение, проектирано да има максимална защита срещу удари и да 
гарантира комфорт и лекота като спортни очила.

Spectacles with innovative design. Integrated side shields with ventilation 
system. Adjustable temples with SoftPad technology. Perfect colour 
recognition (TSR). Safety glasses enter a new dimension, designed to have 
the maximum impact protection and guarantee comfort and lightness as 
sport glasses.
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UNIVET 5X9 SPORT

Код/Code: 05700055 
Лещи/ Lens: 2C-3/5-3.1 1 FT CE

Код/Code: 05700073
Лещи/ Lens: 2C-1.7 1 FT CE

НОВО NEW
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EN 166
Елегантен и лек дизайн с панорамен изглед и комфорт. Поликарбонатни 
лещи с качество class 1. Клас на динамично въздействие F. Налични в 
различни цветове на лещите и опция против запотяване. Отлично, широко 
зрително поле. Прави рамки, спестяващи корекция на дължината. Меки 
предпазители за носа, които предотвратяват приплъзване на очилата. 
Комбинация от твърд и мек материал за изключителен комфорт. Тегло 27 гр.

Elegant and lightweight design with panoramic view and comfort. 
Polycarbonate lenses of class quality 1. Dynamic impact class F. Available in 
different lens colors and anti-fog feature. Excellent, wide field of vision. Straight 
frames saving length correction. Soft noseguards to prevent glasses from 
slipping. Combination of hard and soft material for extraordinary comfort. 
Weight 27 g

BLOCKZ

EN 166
Елегантен и лек дизайн с панорамен изглед. Налични в различни
цветове на лещите и опция против запотяване. Отлично, широко зрително 
поле. Меки предпазители за носа, които предотвратяват приплъзване на 
очилата. Комбинация от твърд и мек материал за изключителен комфорт. 
Тегло: 27 гр.

Elegant and light design with panoramic view. Available in different lens colors 
and anti-fog option. Excellent, wide field of vision. Sof  t nose pads, which 
prevent the glasses from slipping. Combination of solid and soft 
material for extraordinary comfort. Weight: 27 g.

Bg

move

Code: 50477001 
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Code:  50477002 
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Blockz Smoke 
Code: 50471002 
Лещи/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT CE

Blockz Clear 
Code: 50471001 
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

EN 166
Елегантен и лек дизайн с панорамен изглед. Налични в различни цветове 
на лещите. Oпция против запотяване. Отлично, широко зрително поле. 
Прави рамки, спестяващи корекция на дължината. Меки предпазители за 
носа, които предотвратяват приплъзване на очилата. Комбинация от твърд 
и мек материал за изключителен комфорт. Тегло: 27 гр.

Eleganт and light design with panoramic view. Available in different lens 
colors. Anti-fog option. Extremely wide, field of view. Straight temples, no 
need for length adjustment. Soft noseguards that prevent glasses from 
slipping. Combination of hard and soft material for extraordinary comfort. 
Weight: 27 g. 

PERSPECTA 1900

Code: 50477003  
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Code: 50417011
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Code: 50417012
Лещи/Lens: 5-1.7 1 FT CE

Code: 50417013
Лещи/Lens: 5-2.5 1 FT CE
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EN 166

Код/Code:  50458004 
Лещи/Lens:  2C-1,2 SGI 1F CE

Код/Code:  50458005 
Лещи/Lens: 5-3,1 SGI 1 CE

EN 166
Защитни очила с поликарбонатни лещи. Иновативен дизайн и регулируеми 
рамки за по-добра защита и максимален комфорт. 
Осигуряват 99% UVA / UVB защита.

Protective goggles with polycarbonate lenses and high impact resistance. The 
innovative full-coverage design ensures safe-guarding against eye injury and 
the adjustable frames are to provide maximum wearer comfort.  
With 99% UVB/UVA protection.

Bg

En

CORAL

EN 166
Защитни очила с поликарбонатен визьор. Oбгръщащ дизайн за защита на 
периферното зрение. Регулируеми рамки за удобно носене. Иновативен 
дизайн на рамката с висока устойчивост на удар. Каучукови възглавнички 
за носа за по-голямо удобство и защита от приплъзване. Осигурява 99% 
UVA / UVB защита.

These protective glasses with polycarbonate lenses provide all-round 
coverage and sight protection. The innovative design ensures high impact 
resistance and 99% UV/UVA protection. With adjustable glass frames and 
rubber nose buds for maximum wearer comfort.

Bg
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AGATE - c

Защитни очила с поликарбонатен визьор. Oбгръщащ дизайн за защита на 
периферното зрение. Регулируеми рамки за удобно носене. Иновативен 
дизайн на рамката с висока устойчивост на удар. Каучукови възглавнички 
за носа за по-голямо удобство и защита от приплъзване. Осигурява 99% 
UVA / UVB защита.

These protective glasses with polycarbonate lenses provide 
all-round coverage and sight protection. The innovative design ensures high 
impact resistance and 99% UV/UVA protection. With adjustable glass frames 
and rubber nose buds for maximum wearer comfort.
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AGATE - B

Код/Code:  50458009 
Лещи/Lens:  2-1,2 SGI 1F CE
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Код/Code: 50439001 
Лещи/Lens: 2C-1.2 U 1 FT K N CE

Bg
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EN 166
505 UP са очила с еластична структура, гъвкави и устойчиви. 
Обгръщащите лещи, достъпни в различни варианти и изчистените линии, 
подчертават модерния и спортен дизайн. Лекото тегло, отличното прилягане, 
комбинирани с новите регулируеми възглавнички на носа, подобряват 
компфорта и защитния ефект.

505 UP spectacles with elastic structure, flexible and resistant. The wrap-
around lens, available in different versions and the clean lines accentuate the 
modern and sporty style. The low weight, excellent fit, combined with the new 
adjustable nose pads, improves comfort and the protective effect.

UNIVET 505 UP

Bg
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EN 166
506UP представя технически и естетични подобрения. Панорамният и 
обвиващ обектив се предлага с AF + и AS + покрития за превъзходна 
производителност при всякакви условия. Размките с гумени накрайници 
и регулируема дължина и наклон, общата адаптивност на носната 
подложка и новата гама живи цветове, позволяват висока степен на 
персонализиране.

506UP presents technical and aesthetic improvements. The panoramic and 
wrapping lens is available with AF+ and AS+ coatings for superior perfor-
mance in all conditions. The temples with rubber tips and adjustable in length 
and inclination, the total adaptability of the nosepad and the new range of 
vibrant colors allow a high degree of customisation of the device.

UNIVET 506 UP

Код/ Code: 05700051 
Лещи/Lens: 2C-1.2 U 1 FT K N CE U

Код/ Code: 05700052 
Лещи/Lens: 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE U

Код/Code: 05700036
Лещи/Lens: 2C-1.7 1 FT K CE

UV
40

0
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Код/Code:  50437001 
Лещи/Lens:  2-1,2 SGI 1F CE

Bg
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EN 166
Защитни очила с поликарбонатни лещи и висока удароустойчивост.
Oбгръщащ дизайн за защита на периферното зрение. Регулируеми рамки 
за максимален комфорт. Осигуряват 99% UVA / UVB защита.

Protective glasses with polycarbonate lenses and high impact resistance. The 
innovative full-coverage design ensures safeguarding against eye injury and 
the adjustable frames are to provide maximum wearer comfort. With 99% 
UVB/UVA protection.

Barden

Bg
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EN 166
Очила с атрактивна визия, поликарбонатен визьор. Предпазните очила 
модел Rozelle се предлагат в дваварианта: Безцветни стъкла (защита от 
ултравиолетови лъчи) и затъмнени (индустриална защита от слънчеви 
отблясъци)

Spectacle with attractive design and polycarbonate lenses. The glasses 
Rozelle provide protection in two forms - trаnsparent lenses with UV protec-
tion and tinted lenses with mechanical protection.

ROZELLE

Код/Code:  50437002 
Лещи/Lens:  2-1,2 SGI 1F CE

Код/Code:  50437003 
Лещи/Lens:  5-3,1 SGI 1 CE

Код/Code:  50436001 
Лещи/Lens:  2-1,2 SGI 1F CE

Код/Code:  50436002 
Лещи/Lens: 5-3,1 SGI 1 CE
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EN 166
Univet 546 се характеризира с модерна и атрактивна форма.
Ергономичната форма осигурява перфектно прилепване към лицето и 
не създава нужда от допълнителни корекции.  Обгръщащи, поликарбонатни 
лещи с вградени странични протектори. Каучукови възглавнички за носа и  
рамки устойчиви на прегъване,осигуряват отлично ниво на комфорт дори и 
при продължителна употреба.

Univet 546 model is characterized by an attractive and enveloping design. 
The ergonomic fit provides a perfect adherence to the face and doesn’t need 
further adjustments. Wraparound polycarbonate lens with integrated side 
shields. The rubber nose buds and the temples equipped with overmolding 
technology offer an excellent level of comfort even with prolonged use.

UNIVET 546

Код/Code:  50439003 
Лещи/Lens:  2C-1.2 U 1 FT K N CE

Код/Code:  50439004 
Лещи/Lens:  5-1,1 U 1 FT K CE
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EN 166
Плътно прилепваща обвивка около поликарбонатните стъкла осигурява 
отлична защита от удар около очите. Революционни комбинирани твърди и 
меки дръжки за подобрен комфорт. Невероятно леки (26 грама), еластични 
и издръжливи очила, удобни за целодневно носене. Поликарбонатни 
стъкла, оптичен клас 1. Налични в различни цветове на лещите, с опция 
против запотяване. Плътно прилепващи, неделими стъкла с двойна извивка 
предлагащи голяма видимост.

Incredibly light (26 g), resilient and durable protective eye wear for all-day 
wear. With polycarbonate lenses, optical class 1. The snug-fitting wrap-around 
lens provides perfect impact protection around the eyes. Special nose-pads 
secure the glasses, eliminating the problem of slippage while providing a 
pillow-soft fit. Available in different colour lenses with anti-fog coating.

PERSPECTA 9000
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EN 166
Модерните и олекотени очила са отлична комбинация от високо ниво на 
защита и цена. Тъй като имат надеждна устойчивост на удар  (частици със 
скорост до 45 м/с) “F” и удобно прилягащи, обгръщащи лещи, Feather-
Fit осигуряват идеална видимост и защита. Меки връхчета на скулите 
и подложка на носа за меко прилягане. Допълнителна устойчивост в 
екстремни температури (от –5 до 55 °C) “T”. Покритие против надраскване
TuffStuff, отговарящо на стандарта EN 166 “K”, UV филтър: 99,9%. Цвят на 
лещите за приложения на закрито и открито: прозрачни, затъмнени.  
ТЕГЛО: 20 гр.

The modern and incredibly light spectacles are the perfect combination of 
high protection level and price. With high impact resistance (low energy 
impact 45 m/s) “F” and comfortable, wrap-around lens, FeatherFit ensures 
undistorted view and good protection. Soft temple tips and nosepad for 
cushion fit. Additional resistance in extreme temperatures (from -5 to 55 
°C). Anti-scratch coating TuffStuff according to EN 166 “K” standard, UV filter: 
99.9%. Color of lenses for indoor and outdoor applications: clear, smoke. 
WEIGHT: 20 g.

featherfit

Код/Code:  50417007 
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Код/Code: 50472001 
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE

Код/Code:  50472002 
Лещи/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT K CE

Код/Code: 50417010 
Лещи/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT CE
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EN 166
Модел 529 е с големи панорамни лещи. Широкият визуален обхват
осигурява перфектна видимост и никакво оптично изкривяване. Рамките са 
регулируеми в дължината и наклона за по-добра адаптация към лицето на 
различния потребител. 

The model 529 is characterized by a large panoramic lens which makes its 
coverage area similar to a goggle. The wide field of view offers no optical 
distortion, ensuring perfect visibility. The temples are adjustable in length and 
inclination for greater adaptability to the face of any user.

univet 529

Код/Code: 50439002 
Лещи/Lens: 2C-1.2 U 1 FT K CE

Код/Code:  50417008 
Лещи/Lens: 2-1.2 1 MSA FT CE

Код/Code:  50417009 
Лещи/Lens:  5-2.5 MSA 1 FT CE
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EN 166
Иновативния модел 553 ZERONOISE е оборудван с патентовани рамки, 
специално предназначени за улесняване на комбинирано използване с 
антифони , без загуба на затихващия капацитет. Гъвкавите и оформени 
рамки дават комфорт на носещия и позволяват да се носят очила, без да 
се налага да се премахват носените антифони.

The innovative 553 ZERONOISE is equipped with patented temples specially 
designed to facilitate the combined use with hearing protection devices: the 
shorter terminals and the reduced sections cancel the interference with 
cushions avoiding the ear muff to lose part of its attenuation capacity. The 
flexible and shaped temples give the operator comfort and allow to wear the 
glasses without having to remove the ear muffs.

univet 553

Код/Code: 50439008 
Лещи/Lens: 2C - 1,2/5-1,4 U 1 FT K CE

Код/Code: 50439006 
Лещи/Lens: 2C - 1,2 U 1 FT K CE

Код/Code: 50439007 
Лещи/Lens: 2C - 2,5/5-2,5 U 1 FT K CE
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EN 166
Очила с поликарбонатни лещи, регулируеми рамки. Специално проектирани 
за индустриално приложение.

Goggles with polycarbonate lenses and flexible frames. Especially designed 
for industrial work.

VS 170

Код/Code: 50413001 
Лещи/Lens: 2C-1,2 SGI 1F CE

Код/Code: 50413002 
Лещи/Lens: 2-1,2 SGI 1F CE
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В Ъ Р Х У 
О Ч И Л А  С 
Д И О П Т Ъ Р

Код/Code: 50473002 
Лещи/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT K CE

Код/Code: 50473001 
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE

Код/Code: 05700053 
Лещи/Lens: 2C-3/5-3.1
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EN 166
Очила с метални рамки и обграждащ очите дизайн. Краища на рамките 
с метална основа за лесно регулиране и неопренова предна подложка 
осигуряват голямо удобство при ползване

Spectacles with metal frames and wrapping design. Temple tips with metal 
core for easy adjustment and neoprene front support provide a great 
comfort of use.

UNIVET 557
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EN 166
Проектирани да се носят върху съвременните диоптрични очила с малки
и средни размери, OverG имат надеждна устойчивост на удар (частици 
със скорост до 45 м/с) “F” и пълна предна, странична и горна защита. 
Модерните и олекотени очила са отлична комбинация от високо ниво на 
защита и цена. Допълнителна устойчивост в екстремни температури (от 
–5 до 55 °C) “T”. Покритие против надраскване TuffStuff, отговарящо на 
стандарта EN 166 “K”. UV филтър: 99,9%. Цвят на лещите за приложения на 
закрито и открито: прозрачни, затъмнени. Тегло: 30 гр.

Designed to be worn over medium or small prescription spectacles if needed. 
OverG provides high impact resistance (low energy impact 45 m/s) “F” and full 
upper, front and side protection. The modern and incredibly light spectacles 
are the perfect combination of high protection level and price. Additional 
resistance in extreme temperatures (from -5 to 55 °C). Anti-scratch coating
TuffStuff according to EN 166 “K” standard, UV filter: 99.9%. Color of lenses for 
indoor and outdoor applications: clear, smoke. Weight: 30 g.

over - g

471предпазни очила



Код/Code: 50439025 
Лещи/Lens: 2-1,2 U 1 F CE
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EN 166
Моделът комбинира спортен стил, комфорт и добра механична защита.
Ергономичната форма позволява добро прилепване към лицето и 
осигурява широко зрително поле.

The eye wear combines sport style, comfort and good mechanical protection. 
The ergonomic design ensures perfect fit to the face and provides a wide 
field of vision.

skyline
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EN 166
Очила, характеризиращи се с много широк обектив, съвместими с 
диоптрични очила, за различни приложение. Може да се стерилизират. 
Изцяло изработени от поликарбонат, без метал.

Glasses with wide lens, compatible to prescription spectacle. Entirely made 
of polycarbonate, without metal fragments. Suitable to a wide range of 
applications.

UNIVET 520 (VS 160)

EN 166
Bg

En

Защитни очила с поликарбонатни лещи и добра устойчивост на удар. 
Иновативен дизайн за максимална защита на очите. Осигуряват 99% UVA / 
UVB защита.

Protective glasses with polycarbonate lenses and high impact resistance. The 
innovative full-coverage design ensures maximum safeguarding against eye 
injury. Provides 99% UVB/UVA protection.

AMBER-C

Bg

En

EN 166
Защитни очила с поликарбонатни лещи и добра устойчивост на удар. 
Иновативен дизайн за максимална защита на очите. Осигуряват 99% UVA / 
UVB защита.

Protective glasses with polycarbonate lenses and high impact resistance. The 
innovative full-coverage design ensures maximum safeguarding against eye 
injury. Provides 99% UVB/UVA protection.

AMBER-G

Bg

En

EN 166
Изключително леки, само 25 гр. Единична гладка леща, очилата “котешко 
око” осигуряват добро прилепване, подходящи предимно за по-малки лица. 
Формата на очилата е плавна и удобна. Прозрачен дизайн, безопасни
стъкла, оптичен клас 1, прозрачни лещи с 99% поглъщане на UV лъчи.

The lightweight in the range at only 25 g. Sleek, single lens, the “cat eye” 
spectacle is especially suited to smaller faces. Transparent design and safe 
glasses with optical class 1 and 99% UV protection.

PERSPECTA FL250

Код/Code: 50459001 
Лещи/Lens: 2C-1,2 SGI 1F CE

Код/Code: 50458002 
Лещи/Lens: 2C-1,2 SGI 1F CE

Код/Code: 50458003 
Лещи/Lens: 5-3,1 SGI 1 CE

Код/Code: 50417023
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE
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Bg

En

EN 166
Мека рамка за максимална защита и висока устойчивост на удар. С опция 
за еластична регулируема лента за главата. Покритие против запотяване 
и 18 отвора за вентилация предоставят отличен комфорт. Реална защита 
UV400 за затъмнените лещи (за прозрачни UV 99,9%). Покритие против 
запотяване Sightgard, с добри свойства против надраскване. Тегло: 38-42гр.

Soft glass frame for maximum protection and high impact resistance.
With elastic adjustable headband,antifog coating and 18 air vents, UV400 for 
smoked lens (99.9% UV for clear lens). These glasses ensure great wearer 
comfort. Wеight: 38-42 g.

ALTIMETER

Код/Code: 50450001 
Лещи/Lens: 2C-1,2 MSA 1 FT CE

Код/Code: 50450002 
Лещи/Lens: 5-2,5 MSA 1 FT CE

Bg

En

EN 166
Тези висококачествени химични очила предоставят отлична защита
и комфорт. “Soft touch” технологията и удобната лента за главата правят 
тези химически очила подходящи за всяка форма на лицето. Опции за 
покритие: Sightgard или OptiRock (висококачествени покрития против 
запотяване и изключителни свойства против надраскване) Лесно сменяеми 
лещи налични като резервни части.

Soft glass frame for maximum protection and high impact resistance.
With elastic adjustable headband,antifog coating and 18 air vents, UV400 for 
smoked lens (99.9% UV for clear lens. These glasses ensure great wearer 
comfort. Wеight: 38-42 g.

CHEMPRO

Код/Code: 50451002 
Лещи/Lens: 2C-1,2 MSA 1 FT K CE

Код/Code: 
50439046 - smoked; 

50439045 - clear 
Лещи/Lens: 2C-1.7/5-1.7

Bg

En

EN 166, EN 170, EN 172
Защита срещу удар и UV радиация. Могат да бъдат използвани за 
продължителна употреба, като това няма да причини разсейване или
зрителна умора. За ползване при механична работа в добри условия на
видимост.

Soft glass frame for maximum protection and high impact resistance.
With elastic adjustable headband,antifog coating and 18 air vents, UV400 for 
smoked lens (99.9% UV for clear lens). These glasses ensure great wearer 
comfort. Wеight: 38-42 g.

UNIVET 5X1, UV400 CLEAR
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Bg

En

EN 166
Очила с перфектна комбинация от ергономия и дизайн. Усъвършенствана 
система за индиректна вентилация. Мека рамка TPR осигурява оптимално 
ниво на комфорт. Могат да се използват с всякакви диоптрични очила 
благодарение на сферичните стъкла.

Goggles with perfect mix of ergonomics and design. Sophisticated indirect 
ventilation system. Soft TPR frame assures optimal level of comfort. Can be 
worn over any prescription spectacles thanks to its spherical lens.

UNIVET 620u

Код/Code: 05700054 
Лещи/Lens: 2C-1.2 U 1 BT K N CE U 

Bg

En

EN 166
Тези удобни очила с подсилена химична защита предлагат надеждна
защита за различни приложения. Със своите ацетатни лещи, FlexiChem
са устойчиви на пръски и едри частици. Гъвкавата рамка и индиректното
проветряване подобряват комфорта и прилягането. Непряко вентилиране
за удобно и продължително носене.Удобна лента за главата с регулируема
дължина.Могат да се носят със защитни каски и над диоптрични очила.
Матова рамка със семпъл профил SoftFlex за по-голям комфорт.

These comfortable spectacles with acetate lens offer protection against
chemical substances, splash and flying particles. The flexible frame and
the indirect ventilation improve the wearer comfort. FlexiChem can be also
worn over most prescripton spectacles. With adjustable headband and matt
SoftFlex frame.

FLEXICHEM

Код/Code: 50451003 
Лещи/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT N CE 

Bg

En

EN 166
PERSPECTA GIV 2300 представя ново измерение на стил и комфорт. 
Защитните очила имат гъвкав корпус, който се адаптира перфектно към 
контурите на лицето. Висококачествено покритие Sightgard - против 
запотяване и изключителни свойства против надраскване. UV филтър 99.9%. 
Панорамното стъкло е устойчиво на удар при екстремни температури. 
Комфортната лента за глава има възможност за регулиране на дължината. 
Очилата имат 11 индиректни отвора за вентилация и осигуряват добра 
циркулация, докато предпазват от пръски и прах.

PERSPECTA GIV 2300 is a new dimension of style and comfort. These protec-
tive glasses have a flexible frames that adapts perfectly to the individual 
contours of the face. Sightgard lens coating - anti-fog and good anti-scratch 
properties. UV filter 99.9%. Panorama lens with good impact-protection at 
extreme temperatures The comfortable headband is adjustable in length. The 
glasses have 11 indirect ventilation holes and provide good circulation while 
protecting against splashes and dust.

PERSPECTA GIV2300

Код/Code: 50417022 
Лещи/Lens: 2C – 1,2 MSA 1 BT CE
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Bg

En

EN 166
Високотехнологични очила с широко зрително поле, комбинирана 
вентилационна системи (пряка и непряка вентилация). Регулируема 
еластична лента и мека рамка за ефективно разпределяня на налягането 
упражнявано върху лицето. Вложка RX за диоптрични лещи. 
Категория PPE III (PC версия).

High-tech goggles with wide field of vision and combined ventilation systems 
(vented and indirect ventilation). The adjustable headband and the soft frame 
effectively distribute the pressure on the face. RX insert available.
Category III° PPE (PC version). 

UNIVET 601

Bg

En

EN 166,  170, en 172
Лицева защита от най-висок клас. Напълно приспособима към модел 6X3
Фронтална вентилация.

Protective face shield with front ventilation of prescription eyewear. Fully 
adaptable to 6X3 model.

UNIVET 6x3f

Код/Code: 50439013
Лещи/Lens: 2C-1.2 U 1 BT K N CE U 

Bg

En

EN 166, en 170, en 172
Високотехнологичните очила предпазват от удари и UV лъчения. Може да 
се използват за продължителна употреба, тъй като не създават умора. 
Без изкривяване на цвета. Предлага се версия UV400 за повишена UV 
защитаОгледална версия (FM). Подходящ за механична работа при добри 
условия на видимост.

High-tech goggles against impacts and UV radiations. Can be used for pro-
longed periods as it does not create distortion or fatigue
No colour distortion. Available UV400 version for an increased UV protection
Mirrored version (FM). Suitable for mechanical work in good visibility condi-
tions.

UNIVET 6x3

Код/Code: 50439041 
Лещи/Lens: 2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

Код/Code: 50439042 
Лещи/Lens: 2C-1.2 U 1 BT K N CE U 
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Bg

En

Bg

En

EN 166

Goggles with acetate lens protects against chemical substances, splash 
and flying particles. The SoftFlex flexible frame and the indirect ventilation 
improve the wearer comfort. FlexiChem can be also worn over most prescrip-
tion spectacles. With adjustable headband.

UNIVET 611
firefighters

Очила с хипоалергични лещи защитават от химически вещества, пръски 
и летящи частици. SoftFlex гъвкавата рамка и индиректната вентилация 
подобряват комфорта. FlexiChem е съвместим с очилата. С регулируема 
лента за глава.

Код/Code: 05700070 

Bg

En

EN 166
Очила с поликарбонатен визьор и PVC рамка. Срещу киселинни пръски 
и прах. Директни вентилационни отвори. Регулируема ластична лента за 
допълнителен комфорт.

Goggles with polycarbonate lens and PVC frame. Direct ventilation vents. 
Against acid splashes and dust. Adjustable length of headband for extra 
comfort.

PANOLUX

Код/Code: 50427001

Код/Code: 50402001

Код/Code: 50401001

EN 166
Ударозащитни очила, специално проектирани за индустриални приложения. 
С покритие против запотяване и надраскване. UV защита. Пряка вентилация. 
PVC рамка с поликарбонатен визьор. Регулируема ластична лента за 
допълнителен комфорт. За продължителна употреба без визуални
изкривявания и умора.

Impact resistant glasses, especially designed for industrial work. With anti-fog 
coating and anti-scratch properties. UV filter. PVC frame with polycarbonate 
lenses. Adjustable elastic headband for extra comfort. Suitable for prolonged 
use, without causing distortion or fatigue.

4800p

EN 166
Ударозащитни очила, специално проектирани за индустриални приложения.  
PVC рамка с поликарбонатен визьор срещу киселинни пръски и прах, с 
индиректна вентилация. Регулируема ластична лента за допълнителен
комфорт. За продължителна употреба без визуални изкривявания и умора.

Impact r esistant glasses, especially designed for industrial work. With anti-fog 
coating and anti-scratch properties. UV filter. PVC frame with polycarbonate 
lenses. Adjustable elastic headband for extra comfort. Suitable for prolonged 
use, without causing distortion or fatigue.

4800a

En

Bg
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Bg

En

EN 166

Light and comfortable face shields which 
provide all round visibility. Polycarbonate visor 
with adjustable headgear. All Facesaver shields 
are supplied complete with visor and chinguard. 
Replacement visor available.
CODE: 50439015

UNIVET 699

Щит от поликарбонат с регулируема околожка, 
пълна защита на лицето и брадата.
КОД: 50439015

Bg

En

EN 166

This polycarbonate shield protects the whole 
face and eyes. Protects against drops and 
sprays. Specific version available for protec-
tion against electric arc.
CODE: 50439026

UNIVET 607

Този поликарбонатен щит предпазва цялото 
лице и очи. Предпазва от капки и спрейове. 
Налична в специална версия за защита 
срещу електрическа дъга.
КОД: 50439026

Bg

En

EN 166

Universal joint made of anodized aluminium or 
plastic. Sealing system with spring makes the 
device stable and highly adaptable. 90° flip-up 
with two clicks.
CODE: 50439027

UNIVET 606

Универсален адаптор от анодизиран алуминий 
или пластмаса. Уплътнителната система с 
пружина прави устройството стабилно и 
високо приспособимо. 90° отваряне с две 
щраквания.
КОД: 50439027

Bg

En

EN 166

Plexiglas protective 
shield. Size: 220 x 290 
mm. Optical class 2.
CODE: 50409001

sp 28

Поликарбонатен визьор. 
Размер: 220 х 290 мм
Оптичен клас 2.
КОД: 50409001

Bg

En

EN 166

Plexiglas protective shield. 
Size: 330 x 290 mm
Optical class 2.
CODE: 50410001

sp 29

Предпазен щит от 
плексиглас. Размер: 330 x 290 
мм. Оптичен клас 2.
КОД: 50410001

Bg

En

EN 166

Polycarbonate face shield protects with PVC visior 
protects the face against injury by mechanical particles, 
drops or small splashes of liquid. Optical class: 1B.
CODE: 50430001

visiguard

Предпазен поликарбонатен щит с козирка от PVC  
предпазва лицето от нараняване от механични частици, 
капки или малки пръски течност. Оптичен клас: 1B.
КОД: 50430001

Bg

En

EN 166

Poly carbonate face shield and forehead
spoiler. Optical class: 1B.
CODE: 50431001

visiguard 
mesh

Предпазен поликарбонатен щит с козирка
от PVC. Оптичен клас: 1 В.
КОД: 50431001

лицеви щитове
fecial shields
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Bg

En

EN 166

Glass for welding goggles, 51/108 сm.
CODE: 50415017

заваръчни 
стъкла

Стъкла за очила SE 1140, 51/108 см.
КОД: 50415017

Bg

En

EN 166

Welding goggles with soft flexible facepiece, fixed 
rectangular clear lens and flip front welding lens, 
class F visors, indirect ventilation, fit over dioptric 
spectacles, protection against welding radiation, 
dark welding visor is not included.
CODE: 50435001

se 1140/weldguard

Заваръчни очила с мека гъвкава лицевата 
част. Повдигащ екран. Индиректна вентилация, 
съвместими с диоптрични очила. Стъклата се 
поръчват отделно.
КОД: 50435001

Bg

En

EN 166

Welding goggles with flip circular visors, fit over
dioptric spectacles, class F visors, protection
against welding radiation, blue color.
CODE: 50403001

artilux weld

Защитни очила с flip система кръгли стъкла, клас 
F. Възможност за употреба с диоптрични
очила. Предоставят защита от радиация при
заваряване, сини на цвят.
КОД: 50403001

Bg

En

EN 166

Incredibly light spectacles with non-scratch polycarbonate 
lens and micrometic adjustment of the length temples. With 
built-in sideshields.
CODE: 50439016

univet 511

Изключително леки. С възможност за регулиране на 
рамката и странична защита. Рамка изработена от 
противоалергичен материал.
КОД: 50439016

Bg

En

EN 166

Mineral glass lenses for welding protective goggles, 
Ø 50 mm, DIN 0-8 for 
prolong use, without 
causing distortion or 
fatigue.
CODE: 50439018

glass lens

Минерални термоустойчиви стъкла за очила с Ø 50 
мм с различна степен на затъмнение 0-8 DIN.
КОД: 50439018

Bg

En

EN 166

Welding protective goggles from soft and heat-
resistant material with interchangeable filters. 
The frame is made of a flexible plastic material to 
simplify the exchange of the lenses by the user. A 
ventilation system is integrated in the lateral 
protection to increase worker’s comfort.
CODE: 50439014

univet 618

Защитни заваръчни очила от мек и топлоустойчив 
материал със сменяеми стъкла. Рамката е 
изработена от гъвкав материал, за по-добро 
прилягане към лицето. Вентилирани и с еластична 
лента за главата.
КОД: 50439014

Код/ Code:            DIN
50439018                            0 
50439019                            3 
50439020                           4 
50439021                            5 
50439022                            6 
50439023                            7 
50439024                            8
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Bg

En

EN 166, EN 169, EN 175

Welder’s shield of PVC with headband, rolling screen.
CODE: 50422002

mask 4

Шлем от PVC за заварчици с околожка, подвижен екран.
КОД: 50422002

Bg

En

EN 166, EN 169, EN 175

Glass for welding shields, 90/110 сm. DIN 00, 07÷13
CODE: 50415001

заваръчни стъкла

Стъкла за заваръчни маски, 90/110 см. DIN 00, 07÷13
КОД: 50415001

Bg

En

EN 166, EN 169, EN 175

Welder’s shield of PVC with headband, rolling screen.
CODE: 50422002

mask 3

Шлем от PVC за заварчици с околожка, подвижен екран.
КОД: 50422002

Bg

En

EN 166, EN 169, EN 175

Professional auto-darkening welding helmet. Characterised by an attractive 
design, the P850 electronic mask Is perfect for those who want a universal, 
economic and reliable product to use. Optical class 1/1/1/2
CODE: 05700010

p850 sacit

Професионален самозатъмняващ се заваръчен шлем. Характеризиращ се с 
атрактивен дизайн, P850 електронна маска е перфектна за тези които искат 
универсален, икономичен и издържлив продукт. Оптичен клас 1/1/1/2
КОД: 05700010
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дихателна защита
respiratory protection

При употреба на филтриращи маски,  трябва да се знае вида, особеностите и състава на опасното вещество в заобикалящата среда. Трябва да има достатъчно съдържание 
на кислород във вдишвания въздух (поне 17 об.%). При употребата на прахов филтър не трябва да присъстват опасни газове; при употребата на газови филтри не трябва да 
присъства прах. В случай на наличие и на двете трябва да се използва комбиниран филтър. Най-често употребявани са филтрите клас ABEK, които защитават срещу много 
опасности едновременно, поради широкия обхват от защита, която осигуряват. Базирайки се на EN 141, тези филтри имат обхват на приложение покриващ класовете A, B, E 
и K. Предимствата за потребителя са: сигурен избор, няма различни комбинации, лесни и евтини за поддържане на склад.

Времето на работа на дихателните филтри зависи от условията на употреба. За газови или за комбинирани филтри, които се използват срещу газове, “живота” на филтрите 
се определя чрез миризма, която дразни или може да бъде почувствана по време на дишане. Някои от филтрите имат определено максимално време на работа (CO 
филтърен пълнител, комбиниран филтър 89 Hg/St). За прахови филтри или комбинирани филтри, които се използват срещу твърди частици и прах, времето на работа се 
определя чрез увеличаване на дихателното съпротивление.  С комбиниран филтър – зависи от доминиращата защитна функция – и двата критерия трябва да се съблюдават. 
Праховите филтри трябва да се използват еднократно срещу радиоактивно замърсяване, спори, бактерии, вируси и ензими .

ДИХАТЕЛНИ ФИЛТРИ - НАДЕЖДНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ГАЗОВЕ И ЧАСТИЦИ

ПРИЛОЖЕНИЕ, МАРКИРОВКА

A

B

E

K

AX

NO-P3

Hg-P3

CO*

Reactor P3*

P

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

EN 14387

EN 14387

EN 14387

EN 14387

EN 14387

EN 14387

EN 14387

EN 14387

EN 143

ФИЛТРИРАЩА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА - APR (ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА ЗАВИСЕЩА ОТ ОБКРЪЖАВАЩИЯ ВЪЗДУХ)
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индустриални газове и
токсични вещества
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EN 166en 137, en 402. en 14593

въздушно-дихателни апарати - вда
self contained breathing apparatus (Scba)

PremAire Combination е дихателен апарат с цилиндър за сгъстен въздух,
който е многофункционален, удобен и достъпен. Опростеният дизайн 
включва редуцир вентил на налягането от първата степен на регулатора 
и вентил на бутилката на едно място за по-малък размер и по-изчистен 
профил, така че да се намали рискът от закачане при работа на затворени 
или тесни пространства. В зависимост от типа приложение и необходимите 
одобрения, можете да поръчате четири различни конфигурации. Дизайн, 
съчетаващ вентила, манометъра и редуцирвентила на бутилката за първата
степен на регулатора в едно устройство. Коланът и ремъка за рамене
осигуряват по-добър комфорт като позволяват лесно преместване на 
бутилката.
КОД: 51113002

The PremAire Combination, a Combination Supplied Airline Respirator with
compressed air cylinder, is designed to be versatile, comfortable, and
affordable. A streamlined design offers a first stage pressure reducer and
cylinder valve within one assembly, creating a very small size and profile
that is less likely to snag when working in confined space or tight places.
The PremAire Combination can be equipped with either the 3S-PS-MaXX or
the Ultra Elite-PS-MaXX full face mask in combination with the 
Auto-MaXX-AS lung-governed demand valve.
CODE: 51113002
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premAIre combination

Персонализирани конфигурации, които служат при всякакви приложения.
Опростеност – лесно използване и поддръжка. Белодробният апарат с 
повишено налягане предоставя повишен дебит и по-добре поддържано 
налягане. Предупредителен сигнал за допълнителна сигурност. Бърза 
връзка Click Fast на сбруята за лесна смяна на манометъра и снабдителния
клапан. Нагръден ремък предпазва изплъзване на раменната сбруя
Снабдителен клапан с бърза свръзка за автоматично активиране при
първото вдишване и автоматично изключване при прекъсване на връзката. 
Манометър с гумена капачка за повишена защита при удари и сътресения.
КОД: 50285003

Completely customisable configuration. High performance harness.
Intelligent network system. Automatic monitor breathing status and
surrounding toxic gas concentration; Information exchange between
personal and network; Incident Documentation. Click Fast connection 
between cylinder and reducer, more than 10 times time saving than 
traditional thread connection. Self-lock, accidental fall off protection. Quick 
Fill. Fast filling, fill a cylinder within 45 seconds. Safe Filling, allow pressured 
operation. Singleline Compare similar air supply system weight decrease 35%
Outlasted more than 200,000 kinking movements.
CODE: 50285003
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airgo pro
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EN 8000

EN403:2004
S-CAP е самоспасителна качулка специално проектирана за защита на хора изложени на дим и 
газове, които се отделят при пожар. S-CAP осигурява ефективна защита на очите, главата и особено на 
респираторния тракт. Памучно уплътнение на врата гарантира плътно прилягане.  Висококачественият 
филтър предлага добра защита, докато широкият визьор осигурява повишено зрително поле и намалява 
клаустрофобията. Продължителност на работа: 15 мин.
КОД: 50255001 - в картонена кутия 
        50255003 - в торбичка

This highly visible, one-size-fits-all yellow hood offers protection against smoke and gas from fires, especially 
carbon monoxide. The easy-to-use unit dons quickly and features a nose cup for a wide variety of head 
and face sizes, while the cotton neck seal ensures a tight fit. The high-performance filter offers thorough 
protection, while the wide lens provides an increased field of vision and the low breathing resistance reduces 
claustrophobia. Duration of work 15 min.
CODE: 50255001 - in case
          50255003 - in pouch
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s-cap hood

Самоспасителят е снабден с ABEK филтър защитаващ от органични пари с 
точка на кипене над 65 ° С, неорганични газове, киселинни газове, серен 
диоксид, амоняк и неговите съединения. MAYDAY предпазва от токсични и 
вредни газове в продължение на поне 10 минути.
КОД: 51115001

The respirator mouthpiece is provided with an ABEK filter protecting against 
organic vapors with boiling point above 65°C, inorganic gases, acid gases, 
sulfur dioxide (SO2), ammonia (NH3) and its compounds. MAYDAY protects the 
person from toxic and harmful gases for at least 10 minutes.
CODE: 51115001
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MAYDAY

EN402:2003
Дихателно устройство със сгъстен въздух, с положително налягане за 
спешни случаи за кратко време на използване (EN 402), което осигурява 
дихателна защита при евакуация от токсични атмосфери. Дихателният апарат 
осигурява време от 10–15 минути за безопасна евакуация. Стандартният
PremAire Escape е оборудван с целолицева маска 3S. За потенциални високи
концентрации на течове на промишлени газове като смъртоносния H2S, 
устройството може да се използва и с PremAire Mask-Hood.
КОД: 51113002

PremAire Escape is a positive pressure short duration compressed air 
emergency escape breathing device (EN 402) that provides the user with 
respiratory protection while escaping from toxic atmospheres. It offers an air
supply of 10-15 minutes duration. The standard PremAire Escape is equipped 
with a 3S full face mask. For potential high concentration industrial gas leaks, 
like deadly H2S, the device is available with the PremAire Mask-Hood.
CODE: 51113002

Bg

En

PREMAIRE ESCAPE
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газ детекция
gas detection

по запитване

по запитване

Едно-канален газ детектор от серията Altair. Разнообразие от сензори за различни приложения и др. 
Информация на дисплея за концентрация на измервания газ, състоянието на алармата, нивата на 
сигнализация, състоянието на батерията и максималните отчетени стойности. Чрез вградения Инфра-
Червен порт, данните се пренасят на компютър, където информацията е бързо и лесно достъпна.

* Газ детекторите се конфигурират по запитване

Based on the industry-standard ALTAIR Single-Gas Detector but with added features and functionality ALTAIR 
Pro toxic gas and oxygen detectors combine reliable detection and LED/audible/flashing/vibrating alarms 
with clear, backlit LCD displays. Electrochemical sensors measure concentrations of toxic gas (chlorine 
dioxide, hydrogen cyanide and phosphine) or percent oxygen. Purpose-built for superior dust and water 
protection, excellent impact resistance and excellent RFI performance.

* Gas   detectors are configured on request
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ALTAIR PRO
en 50270, en61000, en 50581, en 60079

ALTAIR 2X е и първият преносим газ детектор, който включва революционната технология XCell Pulse 
Technology. На базата на доказаните научно и патентовани възможности на сензора, детекторът ALTAIR 
2XP осигурява първия в света самостоятелен тест за функционалност. Детекторите имат възможност за 
проследяване,съвместими са и осигуряват сигурност на работниците. Detectors: CO, CO-HC, CO-H2, H2S-
LC, SO2, NO2, NH3 and Cl2. ALTAIR 2XT Two-Tox Gas Detector: CO/H2S, CO-H2/H2S, CO/H2S-LC, CO/NO2 and SO2/
H2S-LC

* Газ детекторите се конфигурират по запитване

ALTAIR 2X Gas Detector with XCell Pulse Technology: H2S - Features the first stand-alone bump test, which 
eliminates the need for bottled gas. Bump test anytime, anywhere. Based on proven science and patented 
sensor capabilities. ALTAIR 2XP Gas Detector with XCell Pulse Technology: H2S. ALTAIR 2X Gas. Detectors: CO, 
CO-HC, CO-H2, H2S-LC, SO2, NO2, NH3 and Cl2. ALTAIR 2XT Two-Tox Gas Detector: CO/H2S, CO-H2/H2S, CO/H2S-
LC, CO/NO2 and SO2/H2S-LC

* Gas   detectors are configured on request
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ALTAIR 2x
en 50270, en61000, en 50581, en 60079
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по запитване

по запитване

ALTAIR 4XR oткрива газове 2 пъти по-бързо от средното време за бранша, благодарение на сензорите XCell. 
Бързо актуализиране на настройките на MSA ALTAIR 4XR чрез приложението ALTAIR Connect (налично в 
Google Play Store) Изпращане на известия за събития чрез текстово съобщение с приложението ALTAIR 
Connect Остава невредим при 25 падания от 4 фута (1,2 метра) (защита при падане MIL-STD-810G)
Остава невредим при случайно падане върху бетон от 25 фута (7,5 м) Устойчив на прах и вода с IP68 рейтинг: 
6 фута (2 м) за 60 минути. Диапазон на работна температура: -40°F до +140°F (-40°C до +60°C)

* Газ детекторите се конфигурират по запитване

The ALTAIR 4XR detects gases 2 times faster than the industry average time thanks to XCell sensors. Quickly 
update MSA ALTAIR 4XR settings using the ALTAIR Connect application (available on Google Play Store). Send 
event notifications via text message with the ALTAIR Connect app. Remains unharmed at 25 4ft (1.2m) falls 
(MIL-STD-810G fall protection). Remains unharmed by accidentally falling over 25 feet (7.5 m) of concrete. 
Dust and water resistant with IP68 rating: 6 feet (2 meters) in 60 minutes. Operating Temperature Range: 
-40°F to + 140°F (-40°C to + 60°C)

* Gas   detectors are configured on request
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ALTAIR 4xr
en 50270, en61000, en 50581, en 60079

Многофункционален детектор за газ ALTAIR 5X включва функции, осигуряващи максимална безопасност и 
улесняващи употребата дори в най-тежките ситуации. Защита от падане до 10 фута (3 м). Функция  
MotionAlert™, която уведомява другите, ако потребителят спре да се движи, и функцията InstantAlert™ – 
ръчна аларма, която предупреждава при потенциално опасна ситуация. Сензорната технология XCell®. 
Вграден PID сензор за откриване на VOC. Детекторът за газ ALTAIR 5X вече предлага Bluetooth безжична 
технология, която може да се използва с устройства с Android и приложението MSA, за да се управляват 
безжично данните на инструмента и настройките. Устойчив на прах и вода с IP68 рейтинг: 6 фута (2 м) за 60 
минути. Диапазон на работна температура: -40°F до +140°F (-40°C до +60°C)

* Газ детекторите се конфигурират по запитване

The ALTAIR 5X multifunctional gas detector incorporates maximum performance features safety and easy 
use even in the most difficult situations. Fall protection up to 10 feet (3 m). MotionAlert ™ feature, which 
notifies others if the user stops moving,and the InstantAlert ™ feature - a manual alarm that alerts you to a 
potentially hazardous situation. XCell® Sensor Technology. Built-in PID sensor for VOC detection. The ALTAIR 
5X gas detector now offers Bluetooth wireless technology that can be used with Android devices and the 
MSA app to wirelessly manage tool data and settings.
Dust and water resistant with IP68 rating: 6 feet (2 m) in 60 minutes
Operating Temperature Range: -40°F to + 140°F (-40°C to + 60°C)

* Gas detectors are configured on request
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ALTAIR 5x
en 50270, en61000, en 50581, en 60079
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en 140

Advantage 420 Respirator is the superior option for
respiratory protection. The over-mold facepiece and
face seal ensure the unit provides an excellent fit 
and comfort to the wearer. The unique yoke and 
harness design (patent pending) allows a user to 
easily on and doff the state-of-the-art respirator 
while maintaining a customized fit.
CODE: 50294001 for size M, sizes S, L - on order
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ADVANTAGE 420

Полумаска с две гнезда с двойни байонетни 
връзки. Изключително лесна за употреба-изисква 
само три стъпки за поставяне. Отличава се с 
комфорт и усъвършенстван дизайн за повишена 
защита.Перфектно пасване на лицето, намалено 
хлъзгане при горещи и влажни условия, голяма 
видимост, без многочислени точки на пропускане.
Приложения: Работа с азбест, заваряване, смилане 
и шлифоване, боядисване. 
КОД: 50294001 за размер М,  
размери S и L - по поръчка

EN 136 клас 2
Целолицева маска с две гнезда. Осигурява 
надеждна защита и комфорт. Със своята 
патентована сбруя се слага бързо и се сваля 
безпроблемно. Голям коригиращ се визьор, 
осигуряващ панорамен изглед. Сбруя от
хипоалергичен материал.
КОД: 50251001 за размер М; 05400013 за размер L

The full face mask provides both protection and 
unparalleled comfort. The soft sealing line made of 
hypoallergenic silicone provides a pressure free
fit. The large, optically corrected lens ensures a 
clear, undistorted view, while the grey-blue colour 
gives the mask an aesthetic appearance. Donning
the Advantage 3000 is unbelievably quick, simple 
and accomplished without painful hair pulling. The 
patented Advantage head harness gives a perfect
face piece-to-face fit.
CODE: 50251001 for size M; 05400013 for size L
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ADVANTAGE 3200
en 140
Полумаска с две гнезда с двойни байонетни 
връзки. Изработена от олекотен и мек 
еластичен каучук, за оптимално прилягане 
на маската, без допълнително притягане 
към лицето. Полумаската използва филтри 
с байонетна резба, съвместими моделите 
ADVANTAGE 420 и ADVANTAGE 3200. Полумаската 
е изключително лесна за употреба, осигурява 
висока степен на комфорт и защита. Пазари: 
Химическа промишленост, Комунални услуги, 
ВиК, Минно дело, Нефтохимическа индустрия, 
Строителство, Ииндустриални приложения, 
Селско стопанство. Приложения: Работа с азбест, 
Заваряване, Смилане и шлифоване, Боядисване.
КОД: 50237001 за размер М, размери S и L - 
по поръчка.

Half-mask with two nests. Half-mask uses
standard filters that are compatible with the
ADVANTAGE 200 and ADVANTAGE 3200 models.
The half-mask is extremely easy to use, with a
high level of comfort and protection.
CODE: 50237001 for size M; sizes S and M - 
on order
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ADVANTAGe  200

Филтри за полумаска с байонетна връзка 
ADVANTAGE 200, 420 и целолицева маска 
ADVANTAGE 3200
Filters with bayonet connection for half-mask 
ADVANTAGE 200, 420 and a full-face mask
ADVANTAGE 3200
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филтри

A2

A2B2E1K1

A2B2E1K1 P3 R

A2 P3 R

P2 R

50238001

50240001

50250001

EN 14387

EN 14387

EN 14387

EN 143

EN 143

50256001

50239003

P3 50254001

ABE1 EN 143871

50201002

51110001

51110002ABE1  P3E N 143871

en 143
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EN 143

EN 140
EURMASK® UNO гумена полумаска с едно гнездо, идеална за защита от прах, 
газове и киселини и комбинации от газове и прах. Използва се при работа с 
дърво, камък, мрамори, бои, D.I.Y.  Благодарение на мекото гумено уплътнение, 
тази маска се адаптира добре към лицето.Силиконовият клапан за вдишване/
издишване е монтиран на високо устойчива пластмасова основа и е защитен с 
капак. Полумаската EURMASK® UNO може да се използва с филтри EURFILTER® 7364 
P2R за твърди частици и 7365 P3R за фини прахови частици.
КОД: 50219001

EURMASK® UNO is a one-size-fits-all half mask carrying one filter holder ideal for the 
protection against dusts, both gross and thin. It’s best used in wood work, marbles, 
paint stripping, grinding and D.I.Y. in general. Thanks to a soft TPE rubber face seal 
this mask adapts well to the face while the rigid holder holds the filter. The silicon 
expiration/exhalation valve is mounted on a highly resistant plastic base and pro-
tected by a cover. The EURMASK® UNO half mask can be used with filters EURFILTER® 
7364 P2R for the gross dust particles and the 7365 P3R for the thin dust particles.
CODE: 50219001
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EURMASK UNO
EN 140
NEW EURMASK® е полумаска с две гнезда, идеална за защита от прах,
газове, киселини и комбинации от газове и прах. Използва се при работа с 
дърво, камък, боядисване, шлайфане, D.I.Y., пестициди, дим, заваряване и др. 
Благодарение на меко  то гумено уплътнение, тази маска се адаптира добре 
към лицето. Силиконовият клапан за вдишване/ издишване е монтиран на 
високо устойчива пластмасова основа и е защитен с капак. Полумаската 
NEW EURMASK® може да се използва с филтрите EURFILTER®.
КОД: 50220001

NEW EURMASK® is a one-size-fits-all half mask carrying two filter threads
ideal for the protection against dusts, organic and inorganic gases, acids and 
combinations of gases and dusts. Its best use is in wood work, stone and marble
carving, spray painting and painting, grinding, D.I.Y., pesticides, smoke, welding, 
etc. Thanks to a soft TPE rubber seal this masks adapts well to the face contour 
while two rigid threads support the filters. The silicon expiration/exhalation valve 
is mounted on a highly resistant plastic base and protected by a cover.
The half mask NEW EURMASK® can be used with the filters EURFILTER®.
CODE: 50220001
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new eurmask

Предфилтър P1, защита срещу нетоксични 
аерозоли до 4 пъти TLV
КОД: 50217001

Protection against non-toxic aerosols to 4-multiple 
TLV, packed by two pieces
CODE: 50217001
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EURFILTER P1

P2 R

A1

A1B1E1K1

P3 R

A1P2 R

50221002

50225001

50227001

EN 14387:2004

EN 143:2000+
A1:2006

EN 14387:2004

EN 143:2000+
A1:2006
EN 14387:2004 ; 
EN 143:2000+A1:2006

50254004

50290001

Филтри за полумаска MILLA
с едно и две гнезда.

Filters for MILLA half mask
with one or two nests.
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филтри
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EN 136
Уплътнение от мек силикон, деликатен към кожата и изключително гъвкав 
при високи и ниски температури, гарантиращ херметично уплътнение 
към всяка форма на лицето. Широк визьор от поликарбонат с обработка 
против надраскване на външната част и система против изпотяване на 
вътрешната част, неизкривяващ се; 180 градусовият ъгъл осигурява обширна 
видимост хоризонтално и надолу. Поликарбонатът, от който е направен, е с 
дебелина 2,2 мм, за да осигури висока устойчивост на удар. Клапанната група 
включва универсален конектор EN 148-1, клапан за издишване, акустична 
мембрана за вдишване и затварящо уплътнение. Вътрешна ороназална 
маска от хипоалергенен силикон. 5–точкова сбруя за главата от EPDM каучук. 
Маската може да се използва с филтри, имащи универсална винтова връзка в 
съответствие с EN 148-1, особено EURFILTER
серия 7000. Позицията и посоката на винтовата връзка са проектирани така,че 
когато филтърът е поставен на маската, това да не пречи на видимостта, 
а теглото и да се разпределя по-ергономично. Целолицевата маска е 
подходяща за защита от много вреден фин прах, органични, неорганични и 
киселинни газове и пари, и комбинации от газ и прах. Най-голямо приложение 
намира в химическата индустрия, при прилагането на пестициди, при дим от 
горски пожари, при третирането и обезвреждането на азбест.
КОД: 50218001

External seal in soft silicon, particularly delicate on the skin and extremely 
flexible at both high and low temperatures, guaranteeing a hermetic seal on 
any face shape. Polycarbonate wide screen with anti-scratch treatment on the 
outside and anti-fog system on the inside, distortion free vision; its 180° field of 
view ensures a wide view both horizontally and downwards. The polycarbonate, 
of which it’s made of, is 2,2 mm thick to ensure high impact resistance. The valve 
group combines in itself the universal thread EN 148-1, the exhalation valve, the 
phonic diaphragm, the inhalation valve, and the valve seal door. Inner oronasal 
mask in hypoallergenic silicone. 5 point head harness in EPDM rubber. The mask 
can be used with filters having a universal thread EN 148-1, especially EURFILTER 
series 7000. The position and inclination of the threaded connection is designed 
in such a way that, when the filter is placed in the mask, this does not interfere 
with the visual filed of view, and its weight is more ergonomically distributed. 
PANAREA full face mask is suitable, among other, for the protection against 
highly noxious fine dusts, organic, inorganic and acid gases and vapours, and gas 
and dust combinations.It is ideal for use in chemical. petrochemical industries, 
refineries, intensive use of pesticides, wood wild fires, removal and disposal of 
asbestos and radionuclide.
CODE: 50218001
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PANAREA FULL FACE MASK
EN 140
EURMASK® DIN с едно гнездо е универсална полумаска, подходяща за защита 
от прах, органични и неорганични газове, пари, киселини, комбинация от 
газове и прах. Широко се използва при работа с дърво, камъни, боядисване, 
шлайфане, D.I.Y., използване на пестициди, дим и заваряване. Тази полумаска 
покрива носа, устата и брадичката и е изработена от ТРЕ. Силиконовият 
клапан за издишване е монтиран на високо устойчива пластмасова основа 
и е защитен с капак. Възможност за регулиране на маската с помощта на 4 
закрепващи точки. Полумаската се използва с филтри с универсална резба
в съответствие с EN-148-1, с тегло по-малко от 300 гр.
Код: 05400034

EURMASK® DIN is one size half mask ideal for the protection from dusts, 
organic and inorganic gases, vapors, acides, combined gases and dusts. 
It is widely used when working with wood, stones, spray painting, grinding, D.I.Y., 
use of pesticides, smoke and welding.This half mask covers the nose, mouth 
and chin,  and has a body molded in TPE rubber.The silicone exhalation valve is 
mounted on a highly resistant plastic base and is protected by a cover.The head 
harness is composed of a three elements: head piece, neck locking buckles and 
elastic rods. The possibility of regulating the mask with the four attachment 
points keeps the half mask comfortably and securely in place. EURMASK® DIN 
offers a universal thread made of a special mix of combined polypropylene and 
fiberglass which gives the thread a high resistance to heat such as a wood fire. 
EURMASK® DIN accept all filters with universal thread EN 148-1 with weight of 
less than 300 grams.
Code: 05400034

Bg

En

EURMASK DIN

P3 R

A2B2E2K2

A2B2E2K2P3 R

50254005

50229001

50230001

EN 14387:2004

EN 14387:2004 ;
EN 143:2000+A1:2006

EN14387:2000+
A1:2006

Филтри на MILLA с 
универсална резба, 
в съответствие с  
EN148-1, съвместими с 
маските на MSA

MILLA filters with 
standard thread 
connection accordance 
to EN148-1., compatible 
with masks of MSA

Bg

En

филтри
EN 143
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en 140
Полумаска с единична стандартна резба за 
свързване в съответствие с EN148-1. С иновативна 
плоска сбруя с единична скоба и широки ремъци, 
която елиминира точките на напрежение на 
главата. Тя осигурява на оператора  голям комфорт 
и гъвкавост при работа. Уникална чашка за носа 
MultiFlex, изработена от формован силикон и твърда 
пластмаса-удобна за носене и изключително 
здрава. Стегнато вътрешно уплътнение на лицевата 
част, което гарантира добро прилягане. Състои 
се само от 3 главни компонента, което улеснява 
значително почистването и.
КОД: 50296001

This innovative half-mask respirator features MSA’s
patent-pending, single-loop head harness and
user-friendly design. Easy to on, doff, or drop down,
it contains just three major components, making it
extra easy to clean. The one-piece MultiFlex nose
cup is made of soft, smooth, co-molded silicone and
rigid plastic for a unique combination of durability
and comfort. Filter EN 148-1
CODE: 50296001

Bg

En

ADVANTAGE 410
EN 136 клас 2
Целолицева маска с мека прилягаща част, широки 
ремъци за глава, дълбока чашка за брадичката, 
комбинирани в доказан класически дизайн. 
Основа, изработена от специална гумена смес, 
която не дразни кожата и е устойчива на стареене. 
Визьорът е изработен от ударо устойчива пластмаса
[поликарбонат], здраво закрепен към основата 
на маската. Осигурява широко поле на видимост. 
Вътрешността на маската осигурява оптимален 
въздушен поток и пази визьорът от замъгляване. 
Мъртвото пространство е ефективно намалено. 
Заоблените краища осигуряват мек и комфортен 
контакт с лицето. Използва се с филтри със 
стандартна резба в съответствие с EN 148-1.
КОД: 50234007

The face blank is made of a softer rubber compound 
and has a wide sealing frame and deeper chin stop for 
a snug, comfortable fit. The lens is made of impact-re-
sistant polycarbonate (and silicate-coated glass and 
Triplex glass in other options) and offers a wide field of 
vision for excellent viewing. Used with standard thread 
connection filters in accordance with EN148-1.
CODE: 50234007

Bg

En

3S BASIC PLUS
EN 136 клас 3
Целолицева маска с едно гнездо със стандартна 
резба за свързване, в съответствие с EN148-1.
Осигурява надеждна защита и комфорт. Със 
своята патентована сбруя се поставя бързо и се
сваля безпроблемно. Голям коригиращ се визьор,
осигуряващ панорамен изглед. Изработен от
антиалергична материя.
КОД: 50251002

Full face mask with one filter holder with standard 
thread connection accordance to EN148-1.The 
full face mask provides both protection and 
unparalleled comfort. The soft sealing line made 
of hypoallergenic silicone provides a pressure free 
fit. The large, optically corrected lens ensures a 
clear, undistorted view, while the grey-blue colour 
gives the mask an aesthetic appearance. Donning 
the Advantage 3000 is unbelievably quick, simple 
and accomplished without painful hair pulling. The 
patented Advantage head harness gives a perfect 
face piece-to-face fit.
CODE: 50251002

Bg

En

ADVANTAGE 3100

EN 143

Mask filters with one filter holder with standard thread 
connection accordance with EN148-1.
ADVANTAGE 3100, 410 and 3S. R - reusable according to 
EN 143: 2000 / A1: 2006. D - tested with dolomite

Bg

En

филтри

Филтри за маски с едно гнездо със стандартна резба 
за свързване, в съответствие с EN148-1. ADVANTAGE 
3100, 410 и 3S. R - годен за повторна употреба според 
EN 143:2000/A1:2006. D - тестван с доломит.

A2

A2B2E2K1

A1B2E2K1 P2 R D

A2B2E2K1 Hg P3 R D

A1B2K2E1CONOHgP3RD

D1040000

D1040713

D1061702

EN 14387

EN 14387

EN 14387

EN 14387

EN 14387

D1070705

D1018700

P3 R D EN 143 10094376

50245001

50246001

50286001

50268002

50247001

50244001
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EN 12942
Респиратор за пречистване на въздуха с лека 
конструкция. Без маркучи, колани или батерии. 
Лесна поддръжка. Приложение:
- запрашени пространства-кариери, рудодобив
- металоргичен отрасъл
- почистване
- селско стопанство
- автомобилна индустрия
- спасителни служби

Active solution for breathing protection - light con-
struction. No hoses, belts or waist mounted battery 
packs. Easy maintenance. Use:
- high dust sites-quarries, mining
- metal industry
- cleaning
- agriculture
- automotive industry
- rescue services

Bg

En

CLEANSPACE™ 2 
РЕСПИРАТОР

EN 12942
Респиратор за пречистване на въздуха с IP 66, 
предназначен за използване за обеззаразяване и 
дезинфекция. Приложение: 
 - отстраняване на азбест
 - работа с химикали
 - намаляване на вредните емисии
 - инфекциозни агенти
 - спасителни служби

Powered Air Purifying Respirator with an IP 66 rating 
designed for use in decontamination showers. Use:
 - removal of asbestos
 - handling of chemicals
 - lead abatement
 - infectious agents
 - rescue services

Bg

En

CLEANSPACE™ ultra

1.  powered air systems

EN 12942
Вътрешно обезопасен респиратор, 
сертифициран за употреба в потенциално 
експлозивна атмосфера. Приложение:
 - въглища
 - нефт и газ
 - нефтохимическа промишленост
 - работа с химикали

Intrinsically safe respirator, certified for use in 
potentially explosive atmospheres. Use:
 - underground coal
 - oil and gas
 - petrochemical industry
 - handling of chemicals

Bg

En

CLEANSPACE™ ex

*по поръчка 
*on demand

Автоматично филтриращи респиратори с принудително подаване на въздух (PAPR). Пречистваща PAPR система, проектирана 
да предоставя максимална дихателна защивВта 
• удобни и лесни за носене при продължителна употреба                                  • без колани или батерии монтирани на талията 
• тегло - 500 g                                                                                                          • налични са филтри за твърди частици и газ 
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3.  filters

EN 12942
CLEANSPACE™ адаптер за филтри. Приложим 
със следните филтри: P3 HEPA, A193, A2P3, 
ABE1P3, ABEK1P3
CLEANSPACE™ filter adaptor. Use with these 
filters only: P3 HEPA, A193, A2P3, ABE1P3, ABEK1P3

Bg

En

CLEANSPACE™ 
ФИЛТЪР АДАПТОР

EN 12942

TM3/P3 HEPA PK3  - 05400100

P3 HEPA - 05400101

A1P3 - 05400102

A2P3 -  05400103 

ABE1P3 - 05400104

ABEK1P3 - 05400105

* филтрите могат да се използват само с адаптер за филтри

CLEANsPACE™ filters

EN 12942

TM3/P3 HEPA PK10 - 05400107

TM3/P3 HEPA 20PK - 05400108

20PK - 05400109

25PK - 05400110

CLEANsPACE™ PRE-FILTERS

EN 12942
CLEANSPACE™ полумаска. Размер: S, M, L                                                                                                      * по поръчка

CLEANSPACE™ half mask. SIZE: S, M, L                                                                                                                        * on order

Bg

En

CLEANsPACE™ HALF MASK

EN 12942
CLEANSPACE™ цяла маска. Подходяща само за CLEANSPACE™ ULTRA и CLEANSPACE™ EX. 
РАЗМЕР: uni                                                                                                                                                              *по поръчка
CLEANSPACE™ full mask. Suitable for CLEANSPACE™ ULTRA and CLEANSPACE™ EX only. 
SIZE: uni                                                                                                                                                                                  *on order

Bg

En

CLEANSPACE™ full MASK

2.  masks
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FFP2
FFP2
FFP2
FFP2
FFP2
FFP3***

FFP3
FFP3**
FFP2

FFP2

FFP1*

FFP1***

FFP1
FFP2
FFP1
FFP1

FFP1

FFP2
FFP2

FFP2

FFP3
FFP2
FFP2

FFP1 4 x

12 x

50 x

FFP2
FFP3

ВНИМАНИЕ: Табпицата съдържа само основни насоки. За да сте сигурни 
относно правилната защита е нужно потребителите да знаят нивата на 
концентрация на замърсителите във въздуха и надминатите позволени нива 
на концентрация. Винаги четете инструкциите на опаковката.

NPK-P — праг на позволената концентрация на вещества в атмосферата на работното място. 
PEL — праг на позволеното излагане на вещества в атмосферата на работното място 
*При висока концентрация - FFP2** При ниска концентрация - FFP2*** При съдържание на 
силикати - FFP2 
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En

EN 149:2001 + A1:2009 EN 149:2001 + A1:2009 EN 149:2001 + A1:2009 
Сгъваем респиратор с клапа срещу твърди
и течни аерозоли в концентрации до 4x MAC/MEL. 
Опаковка: 15 бр. в кутия. Ниво на защита: FFP1 NR
КОД: 50208001

Folding respirator with exhalation valve against solid 
and aqueous aerosols in concentrations up to 4x 
MAC/MEL. Packing:15 pcs./box. 
Level of protection: FFP1 NR
CODE: 50208001

Bg

711 ffp1 s

Сгъваем респиратор без клапа, срещу твърди и 
течни аерозоли в концентрации до 4,5x MAC / MEL.
Опаковка: 20 бр. в кутия. Ниво на защита:  FFP1
КОД: 50283002

Folded respirator without exhalation valve against 
non-toxic solid and liquid aerosols in concentrations 
up to 4,5x MAC/MEL. Packing: 20 pcs/box.
Level of protection:  FFP1
CODE: 50283002

Bg

En

sh3100 ffp1

EN 149:2001 + A1:2009 
Сгъваем респиратор с клапа за дихателна защита 
срещу аерозолни частици, прах, дим и мъгла в 
концентрации до 4x (допустима гранична стойност)
Опаковка: 15 бр. в кутия.Ниво на защита:  FFP1 NR D
КОД: 50252015

Foldable respirator with valve for protection against 
aerosol particles, dust, smoke, mist in concentrtions 
up to 4 Permissible Limit Value. Green color marking.
Packing: 15 pcs./box.Level of protection:  FFP1 NR D
CODE: 50252015

Bg

En

AFFINITY 2111 V FFP1 NR D

Формована хигиенна полумаска без клапа за 
еднократна употреба. Не е ЛПС. Опаковка: 50 бр. в 
кутия; 1000 бр. в кашон.
КОД: 50222001

Disposable shaped mouth-screen without valve.
Packing: 50psc/box, 1000pcs/carton.
CODE: 50222001

Bg

En

manly

Сгъваем респиратор с клапа срещу твърди и 
течни аерозоли в концентрации до 12x MAC/MEL. 
Опаковка: 20 бр. в кутия. Ниво на защита: FFP2
КОД: 50208001

Folded respirator with exhalation valve against 
non-toxic solid and liquid aerosols in concentrations 
up to 12x MAC/MEL. Packing: 20 pcs/box.
Level of protection: FFP2
CODE: 50283006

Bg

En

sh3200 ffp2

EN 149:2001 + A1:2009 
Формован респиратор с клапа за дихателна защита 
срещу аерозолни частици,прах, дим, мъгла в 
концентрации до 4x (допустима гранична стойност).
Опаковка: 10 бр. в кутия. Ниво на защита:  V FFP1 NR D
КОД: 50252017

Cup-shaped respirator with valve for protection 
against aerosol particles, dust, smoke, mist in concen-
trations up to 4 x Permissible Limit Value Green color 
marking. Packing: 10 pcs./box. Level of protection:  V 
FFP1 NR D
CODE: 50252017

Bg

En

AFFINITY 1111 V FFP1
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EN 149:2001 + A1:2009 
Хоризонтално сгъваем респиратор за дихателна 
защита срещу аерозолни частици, прах, дим и 
мъгла в концентрации до 4x OEL. Опаковка: 40 бр.
Ниво на защита: FFP1 NR
КОД: 51116002

Horizontally folding respirator.
Protects from aerosol particles, dust,
smoke and mist in concentrations up to 4x OEL.
Packing: 40 pcs./box. Level of protection: FFP1 NR
CODE: 51116002

Bg

En

500 FFP1 NR

EN 149:2001 + A1:2009
Вертикално сгъваем респиратор с клапа, с активен 
въглен, за дихателна защита срещу аерозолни 
частици, фин прах, дим, мъгла в концентрации до 4x 
OEL. Опаковка: 10 бр. в опаковка
Ниво на защита: FFP1 NR D
КОД: 51116008

Vertically folding respirator with valve and active 
carbon. Protects from aerosol particles, dust, smoke 
and mist in concentrations up to 4x OEL. Packing: 10 
pcs./box. Level of protection: FFP1 NR D
CODE: 51116008

Bg

En

4021 ffp1 nr d

EN 149:2001 + A1:2009 
Хоризонтално сгъваем респиратор с клапа за 
дихателна защита срещу аерозолни частици, прах, 
дим и мъгла в концентрации до 4x OEL. Опаковка: 30.
Ниво на защита: FFP1 NR
КОД: 51116003

Horizontally folding respirator with valve. Protects 
from aerosol particles, dust, smoke and mist in 
concentrations up to 4x OEL. Packing: 30 pcs./box
Level of protection: FFP1 NR
CODE: 51116003

Bg

En

501 FFP1 NR

EN 149:2001 + A1:2009 
Сгъваем респиратор с клапа за дихателна защита 
срещу аерозолни частици, прах, дим и мъгла, 
в концентрации до 10x (допустима гранична 
стойност). Опаковка: 15 бр. в кутия
Ниво на защита: FFP2 NR D
КОД: 50252016

Foldable respirator with valve for protection against 
aerosol particles, dust, smoke, mist in concentra-
tions up to 10 x Permissible Limit Value.Yellow color 
marking. Packing: 15 pcs./box
Level of protection FFP2 NR D
CODE: 50252016

Bg

En

AFFINITY 2121 V FFP2 NR D

EN 149:2001 + A1:2009 
Формован, прахозащитен респиратор с клапа, 
предпазва от твърди частици и течни аерозоли в 
концентрации до 4x OEL. Опаковка: 25 бр.
Ниво на защита: FFP1 NR
КОД: 51116006

Cup-shaped respirator with valve. Protects from 
aerosol and solid particles in concentrations up 
to 4x OEL. Packing: 25 pcs./box
Level of protection: FFP1 NR
CODE: 51116006

Bg

En

2403-p1

EN 149:2001 + A1:2009 
Сгъваем респиратор с клапа, за дихателна 
защита срещу твърди нетоксични частици и 
водни аерозоли в концентрации до 10x MAC/
MEL. Опаковка: 15 бр. в кутия. 
Ниво на защита: FFP2 NR
КОД: 50209001

Folding respirator with exhalation valve against 
solid and aqueous aerosols in concentrations 
up to 10x MAC/MEL. Packing: 15 pcs./box. 
Level of protection: FFP2 NR
CODE: 50209001

Bg

En

731 FFP2 NR

495дихателна защита



EN 149:2001 + A1:2009 
Формован респиратор без клапа, за дихателна 
защита срещу твърди частици и водни аерозоли в 
концентрации до 10x MAC/MEL.
КОД: 05400094

Ergonomically designed respirator without 
exhalation value. Against solid and aqueous aerosols 
up to 10x MAC/MEL
CODE: 05400094

Bg

En

FLEXINET FFP2/821

EN 149:2001 + A:2009
Формован респиратор за дихателна защита 
срещу аерозолни частици, прах, дим и мъгла в 
концентрации до допустимата гранична стойност. 
Опаковка: 10 бр. в кутия.  
Ниво на защита: FFP2 NR D
КОД: 50252021

Cup-shaped respirator with valve for protection 
against aerosol particles, dust, smoke, mist in con-
centrations up to 10 x Permissible Limit Value.Blue 
color marking. Pakaging: 10 pcs./box
Level of protection:  FFP2 NR D
CODE: 50252021

Bg

En

AFFINITY 1120
FFP2 NR D

EN 149:2001 + A1:2009
Формован, прахозащитен респиратор с клапа,
предпазва от твърди частици и течни аерозоли в 
концентрации до 10x OEL. Опаковка: 25 бр. в кутия
Ниво на защита: FFР2 NR
КОД: 51116007

Cup shaped respirator with valve. Protects from
aerosol and solid particles with concentrations up to 
10x OEL. Packing: 25 pcs./box.  
Level of protection: FFP2 NR
CODE: 51116007

Bg

En

2403 P2 FFP2 NR
EN 149:2001 + A1:2009
Вертикално сгъваем респиратор с клапа за 
дихателна защита срещу аерозолни частици,фин 
прах, дим и мъгла в концентрации до 10x OEL.
Опаковка: 25 бр. в кутия
Ниво на защита: FFР2 NR D
КОД: 51116009

Vertically folding respirator with valve. Protects
from aerosol particles, dust, smoke and mist in 
concentrations up to 10x OEL. Packing: 25 pcs./box
Level of protection: FFP2 NR D
CODE: 51116009

Bg

En

 
4013 V FFP2 NR D

EN 149:2001 + A1:2009 
Формован респиратор с клапа, с активен въглен
за дихателна защита срещу аерозолни частици,
фин прах, дим, мъгла в концентрации до 10x MAC/
MEL. Опаковка: 10 бр. в кутия. Ниво на защита: FFP2
КОД: 05400055

Cup-shaped respirator with active carbon and valve. 
Protects from aerosol and solid particles in concen-
trations up to 10x OEL. Packing: 10 pcs./box. Level of 
protection: FFP2
CODE: 05400055

Bg

En

3021 V FFP2 NR D
EN 149:2001 + A1:2009 
Хоризонтално сгъваем респиратор с клапа за 
дихателна защита срещу аерозолни частици, прах, 
дим, мъгла в концентрации до 10x OEL. Опаковка: 30 
бр. в кутия. Ниво на защита: FFP2 NR D
КОД: 51116004

Horizontally folding respirator with valve. Protects 
from aerosol particles, dust, smoke and mist in con-
centrations up to 10x OEL. Packing: 30 pcs./box
Level of protection: FFP2 NR D
CODE: 51116004

Bg

En

601 FFP2 NR D

496



EN 149:2001 + A1:2009
Хоризонтално сгъваем респиратор с клапа за
дихателна защита срещу аерозолни частици,
фин прах, дим и мъгла  в концентрации до 
30x MAC/MEL. Опаковка: 30 бр. в опаковка
Ниво на защита: FFP3 NR D
КОД: 51116005

Horizontally folding respirator with valve.
Protects from aerosol particles, dust, smoke and 
mist in concentrations up to 30x MAC/MEL.
Packing:30 psc./box. Level of protection: FFP3 NR D
CODE: 51116005

Bg

En

701 ffp3 nr d
EN 149:2001 + A1:2009
Вертикално сгъваем респиратор с клапа 
за дихателна защита срещу аерозолни 
частици,фин прах, дим и мъгла  в концентрации 
до 30x OEL. Опаковка: 10 бр. в опаковка.
Ниво на защита: FFP3 NR D
КОД: 51116001

Vertically folding respirator with valve. Protects
from aerosol particles, dust, smoke and mist in 
concentrations up to 30x OEL. Packing: 10 psc./
box. Level of protection: FFP3 NR D
CODE: 51116001

Bg

En

 
4015 FFP3 NR D

 EN149:2001+A1:2009
Формован респиратор Typhoon с клапа за 
дихателна защита срещу нетоксични твърди и течни 
аерозоли в концентрации до 12 MAC/MEL.
Опаковка: 10 бр. в опаковка. Ниво на защита: FFР2
КОД: 50283011

Cup-shaped respirator Typhoon with exhalation valve
against non- toxic solid and liquid aerosols in con-
centrations up to 12x MAC/MEL. Packing: 10 psc./box. 
Level of protection: FFP2
CODE: 50283011
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VS2200V FFP2

En

EN 149:2001 + A1:2009 
Формован респиратор с клапа за дихателна 
защита срещу нетоксични частици и течни 
аерозоли в концентрации до 50x MAC/MEL. 
Опаковка: 10 бр. Ниво на защита: FFР3
КОД: 50283009

Cup-shaped respirators, with exhalationvalve, 
against non-toxic solid and liquid aerosols with 
concentrations up to 50x MAC/MEL. Packing: 10 
psc./box. Level of protection: FFP3
CODE: 50283009

Bg

VS2300 FFP3
EN 149:2001 + A1:2009
Респиратор Typhoon с активен въглен и клапа
за издишане с/у нетоксични твърди и течни 
аерозоли, с концентрация до 12 NPK-P, срещу
вредни органични и киселинни изпарения.
Ниво на защита: FFP2
КОД: 50283010

Respirator Typhoon with active carbon exhalation
valve against non- toxic solid and liquid aerosols
in consentations up to 12 NPK-P, against nuisance
organic vapor and acid gas. Level of protection: FFP2
CODE: 50283010

Bg
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VS2200aV FFP2av

EN 149:2001 + A1:2009 
Сгъваем респиратор с клапа, против нетоксични
частици и течни аерозоли в концентрации до 50x 
MAC/MEL. Опаковка: 20 бр. в опаковка
Ниво на защита: FFP3
КОД: 50283008

Folded respirator, with exhalation valve, against
non-toxic solid and liquid aerosols with concentra-
tions up to 50x MAC/MEL. Packing: 20 psc./box
Level of protection: FFP3
CODE: 50283008

Bg
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SH3300V FFP3

497дихателна защита
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501височинна защита

EN 358, EN 361, EN 813
Сбруя с точки за окачване при осигуряване от падане. Осигурителна точка отпред в центъра на тежестта 
за въжен достъп. Регулируеми ремъци в раменете, краката и пояса. Ключалките при краката и раменете са 
автоматични и лесно се регулират. Меки подложки, подплатени с полиестерна мрежа. Позициониращ колан
с два странични D - образни пръстена, регулируем с мека подложка и халки за прикачване на инструменти.
Всички D - образни пръстени са изработени от алуминий. В комплект с найлонов сак.
МАТЕРИАЛ: полиестер
ТЕГЛО: 2200 гр.
РАЗМЕР: S-M, L-2XL
КОД: 50147036

Harness with 1 back anchorage point + 1 front anchorage point + 1 ventral D-ring for rope access + 2 lateral 
D-rings for work positioning. Adjustable webbing in shoulders, legs and chest. The buckles in the legs, belt 
and shoulders are automatic and easy to adjust. 2 tool-holding rings + 1 tool-holding handle. With a polyester 
mesh, padded in order to provide a better energy absorption and maximum comfort to the user. Rings made of 
aluminium. Supplied with a nylon bag.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 2200 g
SIZE: S-M, L-2XL
CODE: 50147036

Bg

En

SEKURALT WIND BLUE 3

EN 361, EN 358
Сбруя с еластични раменни ремъци и с две точки за окачване: една 
за гърба с удължаващ ремък и една предна с две полиестерни 
халки. Регулиране при раменете и краката. Регулируем 
гръден ремък. Подплатени с меки подложки бедрени ремъци. 
Позициониращ колан, движещ се на 180 0 с мека подложка, халки 
за инструменти и с два странични D - образни пръстена. Металните 
D - образни пръстени са изработени от подсилен алуминий. 
Седалищен ремък. Сак за транспорт и съхранение.
МАТЕРИАЛ: полиестер
ТЕГЛО: 1980 гр.
РАЗМЕР: S-M, L-2XL
КОД: S-M- 50147062; L-2XL- 50147006

Harness with a back anchorage point and an extension strap + 1 front 
anchorage point + 180 0 moving work positioning belt with 2 lateral 
D-rings and tool-holding rings. Adjustable shoulder and padded leg 
straps. Automatic quick-lock buckles. Rings made of forged aluminium.
Supplied with a nylon bag.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 1980 g
SIZE: S-M, L-2XL
CODE: S-M- 50147062; L-2XL- 50147006

Bg

En

SEKURALT EXPERT
PRO 100
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EN 358, EN 361, EN 813
Двуцветна многоцелева сбруя за осигуряване от падане и работа при въжен достъп. Точка 
за осигуряване от падане една за гърба с удължаващ ремък. Осигурителна точка отпред 
в центъра на тежестта за въжен достъп. Регулируеми ремъци в раменете, краката и пояса. 
Меки подложки за ремъците на бедрата. Позициониращ колан с два странични D -образни 
пръстена, регулируем с мека подложка и халки за прикачване на инструменти. Сак за 
транспорт и съхранение.
МАТЕРИАЛ: полиестер
ТЕГЛО: 2070 гр.
РАЗМЕР: универсален
КОД: 50147035

Two-coloured multi-purpose harness for fall arrest and working in suspension, with 1 back 
anchorage point and an extension band + 1 ventral anchorage point for rope access + work-po-
sitioning belt with 2 lateral D-rings and tool-holding rings. Adjustable shoulder belt and leg 
straps. Padded leg straps. Nylon bag.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 2070 g
SIZE: universal
CODE: 50147035

Bg

En

SEKURALT lite 11 plus

EN 358, EN 361
Двуцветна сбруя с две точки за окачване: една за гърба с удължаващ ремък и една предна 
с две полиестерни халки. Регулируеми ремъци при краката. Гръден колан. Седалищен ремък. 
Позициониращ колан с два странични D - образни пръстена, регулируем с мека подложка и 
халки за прикачване на инструменти.
МАТЕРИАЛ: полиестер
ТЕГЛО: 1250 гр.
РАЗМЕР: L-XL, 2XL-3XL
КОД: 50147022

Two-coloured harness with 1 back anchorage point and an extension band + 1 front anchor-
age point + work-positioning belt with 2 lateral D-rings and tool-holding rings. Adjustable leg 
straps. Chest strap. Buttock strap.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 1250 g
SIZE: L-XL, 2XL-3XL
CODE: 50147022

Bg

En

SEKURALT lite 4 plus

EN 354, EN 358, EN 361, EN 362
КОМПОНЕНТИ:
- Сбруя с колан модел Sekuralt 4 plus
- 2 карабини модел Sekuralt 981
- Статично свързващо въже 1.5 м. модел Sekuralt 10150
- Сак за транспортиране и съхранение
МАТЕРИАЛ: полиестер и стомана
КОД: 50147003

TCOMPONENTS:
- 1 Harness Sekuralt Light 4 plus
- 2 connectors Sekuralt 981
- 1 static connecting lanyard 1.5 m. Sekuralt 10150
- 1 big net bag Sekuralt
MATERIAL: polyester, steel
CODE: 50147003

Bg

En

B103/2 TEIDE LIGHT



EN 361
Двуцветна сбруя с две точки за окачване: една за гърба с удължаващ ремък и една предна с 
две метални халки. Регулируеми ремъци при раменете и краката. Регулируем гръден колан. 
Седалищен ремък. Сак за транспортиране и съхранение.
МАТЕРИАЛ: полиестер
ТЕГЛО: 900 гр.
РАЗМЕР: универсален
КОД: 50147005

Two-colored harness with 1 back anchorage point an extension band + 1 front anchorage point 
with 2 D – rings. Adjustable shoulder and leg straps. Buttock strap. Net bag.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 900 g
SIZE: universal
CODE: 50147005

Bg

En

SEKURALT lite 5 plus

EN 361
Двуцветна сбруя с две точки за окачване: една за гърба с удължаващ ремък и една предна с 
две полиестерни халки. Регулируеми ремъци при краката. Гръден колан. Седалищен ремък.
МАТЕРИАЛ: полиестер
ТЕГЛО: 750 гр.
РАЗМЕР: L-XL, 2XL-3XL
КОД: 50147017

Two-coloured harness with 1 back anchorage point and an extension band + 1 front anchorage 
point. Adjustable leg straps. Chest strap. Buttock strap.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 750 g
SIZE: L-XL, 2XL-3XL
CODE: 50147017

Bg

En

SEKURALT lite 2 plus

EN 361
Двуцветна сбруя с една задна точка за закрепване и удължаващ ремък. Регулируеми ремъци 
при краката. Гръден колан. Седалищен ремък.
МАТЕРИАЛ: полиестер
ТЕГЛО: 670 гр.
РАЗМЕР: универсален
КОД: 50147004

Two-colored harness with 1 back anchorage point and an extension band. Adjustable leg straps. 
Chest strap. Buttock strap.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 670 g
SIZE: universal
CODE: 50147004

Bg
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B1020 SEKURALT LIGHT 1 PLUS

503височинна защита
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EN 361, EN1497
Двуцветна сбруя за височинна работа и спасителни операции. Точка на окачване на гърба 
с удължаващ ремък. Точка за укрепване отпред с регулируем ремък и D - образна халка. 
Точка за укрепване при раменете с полиестерни ремъци и D-образна халка за свързване със 
спасителна екипировка съгласно EN 1497. Когато не е в употреба, полиестeрните ремъци се 
прикрепят към раменните с велкро. Регулируем гръден колан. Седалищен ремък. 
СБРУЯ ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО, ПОДХОДЯЩА ЗАСПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
МАТЕРИАЛ: полиестер
ТЕГЛО: 1425 гр.
РАЗМЕР: универсален
КОД: 50147026

Two-coloured harness with 1 back anchorage point + front anchorage point + extension band 
with a D-ring, to connect the harness to rescue equipments, according to EN 1497. This makes 
work easier and minimizing any inconvenience to the worker during the process. When not in
use, the rescue extension band remains attached to the shoulder strap with a Velcro. Adjustable 
chest belt. Buttock strap.
FULL BODY HARNESS SPECIAL FOR RESCUE
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 1425 g
SIZE: universal
CODE: 50147026

Bg

En

B1020 SEKURALT LIGHT 14 PLUS

EN 358
Работен позициониращ колан с два странични D - образни пръстена, регулируем с мека 
подложка и халки за прикачване на инструменти. Може да се използва само свързан с ремък 
за позициониране при работа, никога не използвайте за защита от падане.
МАТЕРИАЛ: полиестер
ТЕГЛО: 580 гр.
РАЗМЕР: универсален
КОД: 50147001

Work position belt with 2 lateral “D” rings. Adjustable and easy to fit. With tool holding loops 
and rings for tool holders. It can only be used connected to a work positioning lanyard, never 
use for fall arrest.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 580 g
SIZE: universal
CODE: 50147001

Bg
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SEKURALT LIGHT P1

EN 354, EN 358, EN 361, EN 362
КОМПОНЕНТИ:
- 1 Позициониращ колан модел Sekuralt Light P1
- 2 карабини модел Sekuralt 981
- Статично свързващо въже 1.5 м. модел Sekuralt 10150
- Сак за транспортиране и съхранение
МАТЕРИАЛ: полиестер и стомана
КОД: 50147002

COMPONENTS:
- 1 belt Sekuralt light P1
- 2 connectors Sekuralt
- 1 static connecting lanyard 1.5 m. Sekuralt 10150
- 1 big net bag Sekuralt
MATERIAL: polyester, steel
CODE: 50147002

Bg
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SEKURALT PIRINEOS LIGHT



EN 355, EN 362
Двоен еластичен ремък с енергиен 
абсорбатор + една автоматична стоманена 
карабина + две алуминиеви карабини с 
отвор 60 мм.
ЕЛАСТИЧНО ДВОЙНО ВЪЖЕ С ЕНЕРГИЕН 
АБСОРБАТОР
МАТЕРИАЛ: полиестер, стомана, алуминий
ОБЩА ДЪЛЖИНА: 2 м.
КОД: 50147018

Energy absorber with elastic forked lanyard 
+ 1 automatic steel connector + 2 aluminium 
connectors with 60mm opening
ENERGY ABSORBER WITH ELASTIC WEBBING
MATERIAL: polyester, steel, aluminium
TOTAL LENGTH: 2m
CODE: 50147018

Bg En

SEKURALT 383 ENERGY ABSORBER

EN 355, EN 362
Двойно въже с енергиен абсорбатор + една 
стоманена карабина с винтово заключване 
+ две стоманени карабини с отвор 55 мм. 
ДВОЙНО ВЪЖЕ С ЕНЕРГИЕН АБСОРБАТОР
ДЪЛЖИНА НА АБСОРБАТОРА: 34 см.
ДЪЛЖИНА НА ВЪЖЕТО: 120 см.
ОБЩА ДЪЛЖИНА: 180 см.
КОД: 50147008

Energy absorber with forked semi-static lanyard 
+ 1 aluminium connector with screw lock + 2 
aluminium connectors with 55 mm. opening. 
ENERGY ABSORBER WITH SEMI-STATIC LANYARD
ABSORBER LENGTH: 34 cm
ROPE LENGTH: 120 cm
TOTAL LENGTH: 180 cm
CODE: 50147008

Bg En

SEKURALT 363

EN 355
Полустатично въже Ø 11 мм. с енергиен 
абсорбатор
ВЪЖЕ С ЕНЕРГИЕН АБСОРБАТОР
ДЪЛЖИНА НА АБСОРБАТОРА: 34 см.
ДЪЛЖИНА НА ВЪЖЕТО: 120 см.
ОБЩА ДЪЛЖИНА: 150 см.
КОД: 50147007

ENERGY ABSORBER SEMI STATIC LANYARD 
1.5 M.
ABSORBER LENGTH: 34 cm
ROPE LENGTH: 120 cm.
TOTAL LENGTH: 150 cm
CODE: 50147007

Bg En

SEKURALT 361

EN 1891
Полустатично въже Ø 10.5 мм. с индикатор 
за износване. Пластмасов накрайник и 1 
карабина модел Sekuralt 981
КОД: 50147031 - 20m. 
        50147037 - 30m. 
        50147034 - 40m.

Semi-static rope of Ø 10,5mm and
thimble on one end of the rope + 1
connector Sekuralt 981
CODE: 50147031 - 20m.
          50147037 - 30m. 
          50147034 - 40m.

Bg En

SEKURALT BOA 10,5MM

505височинна защита
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EN 795
Помощна лентова примка за направа на опорна точка
МАТЕРИАЛ: полиестер
ДЪЛЖИНА: 60/120 см.
КОД: 50147012 - 60 см.; 50147013 - 120 cм.

Polyester-made express webbing sling. Can be used 
as anchorage point.
MATERIAL: polyester
LENGTH: 60/120 cm.
КОД: 50147012 - 60cm.; 50147013 - 120 cm.

Bg
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SEKURALT
CTA 60/120

EN362
Алуминиева карабина, автоматично заключване, 
60 мм. отвор.
МАТЕРИАЛ: алуминий
СТАТИЧНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ: 23KN
ТЕГЛО: 462 гр. 
КОД: 50147011

Aluminium automatic connector, 60 mm. opening.
MATERIAL: aluminium
STATIC RESISTANCE: 23KN
WEIGHT: 462 g
CODE: 50147011
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SEKURALT 984

EN 358
Полустатично регулируемо въже за позициониране с 
една пластмасова примка Ø 11мм.
ДЪЛЖИНА: 2 м.
КОД: 50147016

Semi-static connecting lanyard, Ø 11 mm
LENGTH: 2M
CODE: 50147016

Bg
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SEKURALT 239

EN 354
Алуминиева карабина, професионална, автоматична, 
двойна обезопасителна система, 22 мм отвор, 
статична издръжливост 27 kN.
МАТЕРИАЛ: алуминий
СТАТИЧНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ: 27 kN
ТЕГЛО: 102 гр.
КОД: 50147029

Aluminium connector, PRO range, automatic lock, double 
safety action, 22 mm opening, static resistance of 27 kN.
Material: aluminium
STATIC RESISTANCE: 27 kN
WEIGHT: 102 g
CODE: 50147029

Bg
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SEKURALT 
PRO901ALU

EN 354
Полустатично въже Ø 11 мм. с две пластмасови примки.
ДЪЛЖИНА: 1.5 м.
КОД: 50147015

Bg

Semi-static connecting lanyard, Ø 11 mm
LENGTH: 1.5M
CODE: 50147015

En

SEKURALT
10150

EN362
Алуминиева карабина, заключване “screw-lock”, 
22.5 мм. отвор.
МАТЕРИАЛ: алуминий
СТАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ: 22 kN
ТЕГЛО: 76 гр.
КОД: 50147009

Aluminium connector, screw lock, 22.5 mm. opening.
МATERIAL: aluminium
STATIC RESISTANCE: 22 kN
WEIGHT: 76 g
CODE: 50147009

Bg

En

SEKURALT 1135
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EN 355
Карабина от закален алуминий, син цвят, 
автоматична, с тройно заключване, 
22 мм отвор
МАТЕРИАЛ: алуминий
СТАТИЧНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ: 23 kN
ТЕГЛО: 79 гр.
КОД: 50147028

Made of forged aluminium, blue colour,
automatic lock with triple action, 22 mm
opening
MATERIAL: aluminium
STATIC RESISTANCE: 23 kN
WEIGHT: 79 g
CODE: 50147028

Bg En

SEKURALT 993

EN 362
Стоманена карабина, заключване 
“screw-lock”, 17мм отвор.
МАТЕРИАЛ: стомана
СТАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ: 23 kN
ТЕГЛО: 174 гр.
КОД: 50147010

STEEL CONNECTOR, SCREW LOCK, 17 MM.
OPENING.
MATERIAL: steel
STATIC RESISTANCE: 23 KN
WEIGHT: 174 g
CODE: 50147010

Bg En

SEKURALT 981

EN 355
Автоматична стоманена карабина, 
55 мм отвор.
МАТЕРИАЛ: стомана
СТАТИЧНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ: 23 kN
ТЕГЛО: 492 гр.
КОД: 50147030

Automatic steel connector, 55 mm opening.
MATERIAL: steel
STATIC RESISTANCE: 23 kN
WEIGHT: 492 g
CODE: 50147030

Bg En

SEKURALT 39

EN 362
Закотвяща кука
КОД: P/1 (Ø75mm), P/2 (Ø105mm), P/3 
(Ø140mm)
СТАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ: 22 kN
МАТЕРИАЛ: стомана
КОД: 50115001 - 80mm 
         50116001 - 100mm 
         50117001 - 140mm

Locking hook
CODE: P/1 (Ø75 mm), P/2 (Ø105 mm), P/3
(Ø140 mm)
STATIC RESISTANCE: 22 kN
MATERIAL: steel
CODE: 50115001 - 80mm 
           50116001 - 100mm 
           50117001 - 140mm

Bg En

ЗАКОТВЯЩА КУКА 
ANCHORAGE HOOK
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EN 353-2
Временна осигурителна линия изработена от 30 мм широки полиестерни ремъци и оборудвана 
с тресчотка, която да регулира дължината и да позволява да се обтегне лесно.
Снабдена е с 2 бр. съединители и торба, прикрепена към ремъците за съхранение на 
неизползваните ремъци. Регулируема дължина от 5 до 20 метра. Сертифицирана за 2-ма души.
КОД: 50147014

Temporary lifeline made of 30 mm wide polyester webbing, equipped with a ratchet that 
adjusts the length and allows to tighten the lifeline easily, supplied with 2 connectors ref. 981 
and a bag attached to the webbing to store excess webbing. Adjustable length, from 5 to 20 
metres. Certificated for 2 people.
CODE: 50147014

Bg
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LINEA DE VIDA 2

EN 795b, EN 360, EN 1496
Комплект за осигуряване при работа в затворени и тесни пространства, за процедури 
изискващи екипировка както за изкачване, така и за спускане. КОД: 50147021
Комплектът включва:
1 бр. алуминиев триножник sekuralt със скрипец и сак за
транспортиране КОД: 05200129
1 бр. спасителна лебедка sekuralt с дължина 20 м,
снабдена със свързваща планка КОД: 50147020
1 бр. самонавиваща се осигурителна линия sekuralt 20M
КОД: 05200014

This is a basic fall arrest kit for working in confined spaces, in operations that require both 
ascending and descending systems. CODE: 50147021
The kit includes:
1 aluminium tripod sekuralt with a pulley and transport bag CODE: 05200129
1 rescue winch sekuralt 20 m long, supplied with connecting plate CODE: 50147020
1 fall arrester sekuralt 20M CODE: 05200014

Bg
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SEKURALT ТРИНОГА,
ЛЕБЕДКА, ЛИНИЯ
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EN 353-2

EN 353-2
Sekuralt SK1 устройство предотвратяващо 
падането. Устройството е подходящо 
за въжета вариращи от ø 10,5 до 13мм. 
Благодарение на неговата конфигурация, 
устройството се движи свободно по 
въжето и в случай на падане ще блокира 
незабавно. Фиксирано устройство.
МАТЕРИАЛ: високо устойчив алуминий
ТЕГЛО: 164 гр.
КОД: 50147032

Sekuralt SK1 guided fall arrester device 
on semi-static rope, suitable for ropes 
ranging from 
ø 10,5 to 13 mm. Thanks to its configura-
tion, the fall arrest device moves freely 
on the rope, and in case of fall, it will 
block immediately arresting the fall. Fixed 
device.
МATERIAL: high resistance aluminum
WEIGHT: 164 g
CODE: 50147032
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SEKURALT FIXED mini sk1  

Комплект за вертикално осигуряване: 
въже + удължение + карабини. 
Опростената система на блокиращия 
механизъм позволява да бъде захванат 
на всяка една точка на въжето и да 
блокира мигновено в случай на падане.
Съдържание:
1 блокиращ механизъм
1 въже Ø 14 мм 40 метра
2 карабини 981
КОД: 50147038

Guided fall arrester on twisted rope 
14-16mm +
extension band + connector 981. Simple 
opening system allows you to attach and 
detach the device in any section of the 
rope. It blocks immediately in case of fall.
Components:
1 fall arrester
1 rope Ø 14мм 40 meters
2 connectors 981
CODE: 50147038
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SEKURALT 
ROP STOP KIT

EN 353-2
Спускащо устройство за въжета между 
ø 10.5 -12.5мм, изработено от алуминиева 
сплав. Скоростта на спускане може да се 
контролира чрез натискане на дръжката. 
Устройството е оборудвано с анти-паник 
система за безопасност с двойна
автоматично заключваща система. 
Подходящо е за 2-ма души. Максимално 
тегло: 200 кг.
ТЕГЛО: 436 гр.
КОД: 50147033

Descender for ropes between ø 10.5 -12.5 
mm, made of aluminium alloy. Descent 
speed can be controlled by pressing 
the handle. The device is equipped with 
a safety anti-panic system with double 
auto-locking system. Suitable for
2 people.
Maximum weight: 200 kg
WEIGHT: 436 g
CODE: 50147033
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SEKURALT 
indy

EN 353-2
Sekuralt SK2 устройство спиращо падането
за полустатично въже. Устройството е 
подходящо за въжета вариращи от ø 10,5 до 
13мм. Благодарение на неговата конфигурация, 
устройството се движи свободно по въжето и в 
случай на падане ще блокира незабавно. Тъй 
като това е разглобяемо устройство, можете да 
го прикачите и откачите на всяка част от въжето.
МАТЕРИАЛ: високо устойчив алуминий
ТЕГЛО: 184 гр.
КОД: 50147039

Sekuralt Mini SK2 guided fall arrester on 
semi-static rope, suitable for ropes ranging from 
ø 10,5 to 
13 mm. Thanks to its configuration, the fall arrest 
device moves freely on the rope, and in case of 
fall, it will block immediately arresting the fall. 
As it is a detachable device, you can attach and 
detach it on any section of the rope.
МATERIAL: high resistance aluminum
WEIGHT: 184 g
CODE: 50147039
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SEKURALT 
DETACHABLE mini sk2
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Леки и универсални ръкавици, идеални за катерене 
и спускане. Синтетичната кожа подсилена с Kevlar 
е изключително издръжлива и приляга на дланта за 
по-добро сцепление. Еластичен неопренов маншет, 
закрепване с Велкро и отвор за свързване към сбруя
РАЗМЕР: 10
КОД: 05200078

Lightweight and versatile gloves, finger and thumb open 
for further touch control ideal for vertical works and 
abseiling. Synthetic leather with Kevlar reinforce went on 
palm side for better grip and offering greater durability 
and abrasion protection. Elastic neoprene with velcro 
fastening cuff and stitch with Kevlar thread and hole to 
connect to harness when not in use.
SIZE: 10
CODE: 05200078

Bg

En

IRUDEK 
ESKUA 200

Полустатично регулируемо работно позициониращо 
въже Ø 12мм. Снабдено с ергономичен обтегач, 
изработен от алуминий с 1 стоманен карабинер 
с тройно заключване. От другия край въжето има 
автоматичен стоманен карабинер. Дължината му е 
2 м. Включен е и предпазител за него.
КОД: 05200051

Semi-static adjustable working positioning rope Ø 12mm. 
Equipped with ergonomic tensioner, made of aluminum 
with 1 steel carabiner with triple lock. On the other end, 
the rope has an automatic steel carabiner. Its length is 2 
meters. A fuse for it is included.
CODE: 05200051
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IRUDEK 237
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Телескопична пръчка
МИНИМАЛНА ДЪЛЖИНА: 1,95 м
МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА: 8 м
РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ: 5 кг
КОД: 05200072

Telescopic pole
MINIMUM LENGTH: 1.95 m
MAXIMUM LENGTH: 8 m
WORKING LOAD: 5 kg
CODE: 05200072
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SEKURALT 
PERT1

Карабина за телескопична пръчка PERT1,
 75мм
КОД: 05200071

Steel connector for PERT1 telescopic pole 
with 75 mm opening.
CODE: 05200071
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SEKURALT 
PERT10

16 мм еластично въже за инструменти, кука за 
ремъци. 100 кг приблизително. 85 см дължина. 135 см 
дължина на разпъване.
КОД: 05200081

16mm tubular elastic webbing made tool holder, connector 
provided to join operator’s webbing. 100 kg aprox. resist-
ance. 85 cm length. 135 cm extended length.
CODE: 05200081
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SEKURALT 
PRS1

Работен стол, който може да се използва като 
седалка, когато е прикрепен към точката за 
закрепване на сбруята.
КОД: 50147046

This working chair can be used as a seat, when attached 
to the waist anchorage point of the harness.
CODE: 50147046
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SEKURALT 
SITTING CHAIR
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EN 1866
Пожарогасител СО2 / Въглероден диоксид. Пожарогасителят се предлага 
готов за употреба и окомплектован с глава, манометър, маркуч, стойка за 
стена,“CE” маркировка, EN3 и стикер за извършена проверка за срок от 
една година. Носими с вместимост - 2, 5 кг.
ГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО:  въглероден диоксид
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ: + 20 °C до + 60 °C
МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ: 216 бара
ПОЖАРЕН КЛАС: B. C, E 
КОД: 80407061 - 5 кг; 80407060 - 2 кг.

Powder fire extinguishers. Head with safety valve and pressure gauge. The 
fire extinguisher is ready for use and equiped with head, pressure gauge, 
hose, wall mount, “CE” marking, EN3 and sticker for one year inspection.
Portable with capacity - 2, 5 kg
EXTINGUISHING MATERIAL: carbon dioxide
TEMPERATURE RANGE: + 20 to + 60 °C
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 216 bar
FIRE CLASS: B, C, E 
CODE: 80407061 - 5 кг; 80407060 - 2 кг.
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СО2 И CO ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
EN 1866
Прахов пожарогасител. Глава с предпазен клапан и манометър за следене 
на налягането. Предлага се готов за употреба и окомплектован с глава, 
манометър, маркуч, стойка за стена ,“CE” маркировка, EN3 и стикер за 
извършена проверка за срок от една година. Носими с вместимост:
1кг- 51017001, 2кг-51013001, 6кг- 51014002, 12 кг- 51012001
ГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО: натриев фосфат или натриев бикарбонат
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ: +30 °C до +60 °C
МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ: 18 бара
ПОЖАРЕН КЛАС: BC, ABC

Powder fire extinguisher. Head with safety valve and pressure gauge. Ready 
for use and equiped with head, pressure gauge, hose, wall mount, “CE” mark-
ing, EN3 and sticker for one year inspection. Portable with capacity:
1kg- 51017001, 2kg-51013001, 6kg- 51014002, 12 kg- 51012001
EXTINGUISHING MATERIAL: sodium phosphate or sodium bicarbonate
TEMPERATURE RANGE: +30 to +60 °C
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 18 bar
FIRE CLASS: BC, ABC
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прахови ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

противопожарна защита
fair protection

EN 1866
Воден пожарогасител. Глава с предпазен клапан и манометър за 
следене на налягането. Пожарогасителят се предлага готов за употреба 
и окомплектован с глава, манометър, маркуч, стойка за стена ,“CE” 
маркировка, EN3 и стикер за извършена проверка за срок от една година.
Носими с вместимост - 6, 9 кг.
ГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО: вода
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ: 0 до +60 °C
МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ: 18 бара
ПОЖАРЕН КЛАС: А 
КОД: 6 кг. - 51014001; 9 кг. - 51016002

Water extinguisher. Head with safety valve and pressure gauge. The fire 
extinguisher is ready for use and equiped with head, pressure gauge, hose, 
wall mount, “CE” marking, EN3 and sticker for one year inspection.
Portable with capacity - 6, 9 kg
EXTINGUISHING MATERIAL: water
TEMPERATURE RANGE: 0 to +60 °C
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 18 bar
FIRE CLASS: A 
CODE: 6 kg. - 51014001; 9 kg. - 51016002
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ВОДНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
EN 1866
Водопенен пожарогасител. Глава с предпазен клапан и манометър за 
следене на налягането. Пожарогасителят се предлага готов за употреба 
и окомплектован с глава, манометър, маркуч, стойка за стена ,“CE” 
маркировка, EN3 и стикер за извършена проверка за срок от една година.
Носими с вместимост - 6, 9 кг.
ГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО: вода и пенообразувател
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ: 0 до +60 °C
МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ: 18 бара
ПОЖАРЕН КЛАС: A, B 
КОД: 6 кг. -80407059; 9 кг. -51016003

Water-foam extinguisher. Head with safety valve and pressure gauge. The fire 
extinguisher is ready for use and equiped with head, pressure gauge, hose, 
wall mount, “CE” marking, EN3 and sticker for one year inspection.
Portable with capacity - 6, 9 kg
EXTINGUISHING MATERIAL: water and foaming agent
TEMPERATURE RANGE: 0 to +60 °C
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 18 bar
FIRE CLASS: A, B 
CODE: 6kg. -80407059; 9kg. -51016003

ВОДОПЕННИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
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EN 1869
Пожарни одеала от 100% плетено фибростъкло
Размер: 1.5х1.5м, 1.60х1.80 м
Топлозащитни тъкани до 1300 ˚С. Изработка на топлозащитни тъкани в 
нестандартни размери 
КОД: 51015087

Fireproof blankets from 100% knitted fiberglass
Size: 1.5x1.5m, 1.60х1.80m
Heat-resistant fabrics up to 1300 ˚С. Production of heat-resistant fabrics in 
non-standard sizes 
CODE: 51015087

Противопожарно 
одеало - 1.6м /1.8м
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EN 14540
Пожарен шланг Ø 52 мм, със съединители тип „Щорц”, налягане 8 бара. 
Водоустойчив външен капак. Подходящ за химическа промишленост и 
рафинерии.
ДЪЛЖИНА: 20 м
КОД: 51015041 - 8 бара; 05600009 - 15 бара

Fire hose pipes Ø 52 мм with string connectors, 8 bar pressure. Waterproof
outer cover. Suitable for chemical industry and refineries.
LENGHT: 20 m
CODE: 51015041 - 8 bar; 05600009 - 15 bar

Шланг Ø52мм, 8 / 15 бара , 20 м.
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EN 403
Пожарозащитна маска с филтър и качулка. Предпазва главата и осигурява 
дихателна защита при евакуация при евентуално възникнал пожар до 30 мин.
КОД: 51015074

Fire protection mask with filter and hood. Protects the head and provides
respiratory protection during evacuation in the event of a fire occurring
up to 30 min.
CODE: 51015074

ПОЖАРОЗАЩИТНА 
МАСКА XHZLC
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EN 14540
Пожарен струйник Турбо 2, със съединител 
тип “Щорц”, с възможност за прецизно 
регулиране на струята, Ø 52 мм 
КОД: 05600013

Sprinkler “Turbo 2” with string connectors, 
tripositional sparkler with possibility of 
precision flow regulation, Ø 52 mm
CODE: 05600013

Пожарен струйник 
Ф- 52 мм. ТУРБО 2
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Конус от PVC с основа
сигнално оранжево - 30 см.
КОД: 50605001
PVC cone with base.
HV orange - 30 cm.
CODE: 50605001

Cone 1
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Конус от PVC с основа
сигнално оранжево - 50 см.
КОД: 50606001
PVC cone with base.
HV orange - 50 cm.
CODE: 50606001

Cone 2
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Конус от PVC с основа
сигнално оранжево със 
светлоотразителни ленти 
- 50 см.
КОД: 50607001
Cone of polyethylene with 
base HV orange with
reflective strips - 50 cm.
CODE: 50602001

Cone 3
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Конус от полиетилен с 
основа сигнално оранжево, 
нечуплив - 50 см.
КОД: 50612001
Cone of polyethylene with 
base HV orange, 
unbreakable - 50 cm.
CODE: 50612001

Cone 4
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Основа от PVC триъгълна 
основа с цимент
КОД: 50602001

PVC triangular base
with cement
CODE: 50602001

BASE-1
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Сигнално колче без 
основа, 90 см.
КОД: 50609001

Plastic post, without 
base, 90 cm.
CODE: 50609001

post
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Кръгла основа от PVC, 
пълнеж от вода или пясък.
КОД: 50603001

PVC round base, filled with 
water or sand.
CODE: 50603001

BASE-2
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Светлоотразителна
плочка, 14х10,5 см
КОД: 50608001

Plate with reflector,
14х10,5 cm.
CODE: 50608001

PLATE
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Верига от PVC, 24/39 мм,
70 гр/м, 25 м
КОД: 50604001

PVC chain, 24/39 mm,
70 g/m, 25 m
CODE: 50604001

CHAIN
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Обезопасителна лента
от полиетилен 
КОД: 50601002 - 100м. 
         50601003 - 200м. 
         50601001 - 500м.
Band polyethylene 
CODE: 50601002 - 100m. 
          50601003 - 200m. 
          50601001 - 500m.

BAND
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500m

100m

200m

пътна сигнализация
traffic management
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аксесоари
accessories

първа помощ
first aid

En
Оборудвана преносима
аптечка за автомобил.
КОД: 05600046

Equipped portable medicine chest.
CODE: 05600046

АВТОАПТЕЧКА VESTA
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Оборудвана пластмасова
аптечка за монтиране
на стена.
КОД: 50111016

Wall mounting equipped
medicine chest.
CODE: 50111016

VESTA
Bg

EnПарцали за почистване
100% памук. 10кг/пакет
КОД: 40706002

Cloth for cleaning
100% cotton, 10kg/pack
CODE: 40706002

feya
Bg En

Почистваща каша
КОД: 51006010- oпаковка 1кг. 
         51006007 - опаковка 5кг.

Detergent for hands
CODE: 51006008 - 1 kg. package 
           51006007 - 5kg. package 

STELLA
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Авариен душ за очи 
1100/60. Минимално 
наляганe 2 Bar. 
КОД: 51021062

TOF Emergency shower 1100/60. 
Emergency eyewash shower.
Minimum pressure 2 Bar
CODE: 51021062

TOF EMERGENCY
SHOWER 1100/60
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Авариен душ за тяло и очи 1100/380. 
Минимално налягане 2 Bar
КОД: 51021015

TOF Emergency shower 1100/380
Body and eyewash emergency 
shower. Minimum pressure 2 Bar
CODE: 51021015

TOF EMERGENCY 
SHOWER 1100/380
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515първа помощ        аксесоари




