
Univerzálnost respiraèního systému Clean-air a jeho uplatnìní v nejrùznìjších oborech jsou dány širokou nabídkou 
ochranných hlavových dílù, které vyhoví velmi specifickým potøebám nejrùznìjších oborù od potravináøského 
prùmyslu pøes zemìdìlství až  po chemickou a prùmyslovou výrobu.

Extrémnì lehká kukla univerzální velikosti, ideální pro dlouhodobé nošení.
Velmi snadno se nasazuje, díky pružnému pásku sama dobøe pøiléhá k obvodu hlavy, 
ve vertikálním smìru ji lze pøizpùsobit pomocí nastavitelného vnitøního pásku. 
Proud vzduchu dodávaný pøívodní hadicí prochází pøes temeno hlavy k dýchací zónì. 
Ventilace vzduchu spolu se speciální úpravou zorníku brání vnitønímu zamlžování. 
Velikost zorníku odpovídá pøirozenému rozhledu. 
Modifikace: barva šedá nebo oranžová
Hmotnost: 120 g 
 

Velmi lehká kukla se všemi výhodami kukly CA-2. 
Navíc v kombinaci se speciální hadicí poskytuje nejvyšší ochranný faktor ve své kategorii, 
NPF 500. 
Modifikace: pouze v bílém provedení 
Hmotnost: 160 g 

Lícnice masky je vyrobena ze silikonu zaruèujícího vysoký komfort pøi nošení. 
Vymìnitelný panoramatický zorník, standardnì polykarbonátový, zaruèuje dobrý 
výhled a nezkresluje prostorovou orientaci. Pìtibodový upínací systém  spolehlivì 
zajiš�uje tìsnou linii mezi maskou a oblièejem. Maska je opatøena standardním 
závitovým pøipojením RD40 x 1/7´´.  Snadno dekontaminovatelná. 
V jedné univerzální velikosti.
Hmotnost: 500 g

Velmi lehká kukla s délkou prodlouženou až na ramena, vhodná pro dlouhodobé nošení, 
použitelná i pøes dioptrické brýle a vousy. 
Snadno se nasazuje, díky elastickému pásku sama dobøe pøiléhá k obvodu hlavy, 
vertikálnì ji lze pøizpùsobit pomocí nastavitelného vnitøního pásku. 
Proud vzduchu dodávaný pøívodní hadicí prochází pøes temeno hlavy k dýchací zónì. 
Ventilace vzduchu spolu se speciální úpravou zorníku brání vnitønímu zamlžování. 
Velikost zorníku odpovídá pøirozenému rozhledu.
Modifikace: barva šedá nebo oranžová 
Hmotnost: 155 g 
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Respiraèní jednotka                      Hlavový díl CA-1 CA-2 CA-10 CA-6

Volitelné kombinace a poskytovaná tøída ochrany:

Hlavové díly



Hlavové díly
Univerzálnost respiraèního systému Clean-air a jeho uplatnìní v nejrùznìjších oborech jsou dány širokou nabídkou 
ochranných hlavových dílù, které vyhoví velmi specifickým potøebám nejrùznìjších oborù od potravináøského 
prùmyslu pøes zemìdìlství až  po chemickou a prùmyslovou výrobu.

Poskytuje ochranu dýchacích cest integrovanou s ochranou oblièeje a oèí dle EN 166. 
Základní variantu lze doplnit látkovou kapucí k ochranì vlasù. Nastavitelný hlavový køíž 
zajiš�uje pohodlné a stabilní upevnìní na hlavì. Dodávaný proud vzduchu je rozvodem 
veden nad èelo a rovnomìrnì rozptýlen do vnitøního prostoru. Štít je na výbìr ze 3 
provedení: polykarbonát, chemicky odolný acetát, acetát s odstínem tmavosti è.5. 
Modifikace: volitelný štít (výbìr ze tøí typù), ochranná kapuce, výmìnná tìsnicí rouška v 
barvì šedé nebo oranžové 
Hmotnost: 480 g

Stabilní, pohodlná a dobøe vyvážená sváøeèská kukla s integrovaným systémem ochrany 
dýchacích cest. Odklápìcí prùzor lze osadit svaøovacím sklem nebo samostmívací 
kazetou 110 x 90 cm. 
Modifikace: volitelné typy kazet, buï konvenèní s fixní tmavostí 9 – 13 nebo 
samostmívací kazeta
Hmotnost: 700 g

Lehká a flexibilní sváøeèská kukla s integrovaným systémem ochrany dýchacích cest.  
Je urèena pro osazení samostmívací kazetou velikosti 110 x 90 cm. 
Modifikace: rùzné typy samostmívacích kazet s vnitøním ovládáním nebo s 
externím ovladaèem umístìným na levé stranì kukly
Hmotnost: 500 g

Reprezentuje multifunkèní ochranný systém typu „ètyøi v jednom“. 
Základní sestavu poskytující ochranu dýchacích cest a  hlavy lze doplnit o pøídavný 
štít pro ochranu oèí a hluchátka pro ochranu sluchu. 
Zvláštì vhodná pro nároèné pracovní podmínky v chemickém prùmyslu a dalších oborech. 
Modifikace: volitelný štít (polykarbonát, chemicky odolný acetát, acetát s odstínem 
tmavosti è.5), pøídavná hluchátka, výmìnná tìsnicí rouška v barvì šedé nebo oranžové
Hmotnost: 680 g bez hluchátek
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Volitelné kombinace a poskytovaná tøída ochrany:


