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TECHNICKÝ LIST 

SH-1 
 
 

Kombinovaná ochrana 
 

 

Objednávkové číslo: D1002 
 

 

Materiál:   ABS (termoplast,  
akrylonitril-butadien-styren) 

Barva:   bílá, červená, modrá, 
oranžová, zelená, žlutá 

 

 

Velmi komfortní ochranná přilba s větracími otvory, plynulé nastavení obvodu 
reguluje otočné kolečko, pohodlný šestibodový látkový hlavový kříž, čelní potní 
pásek, výborná stabilita přilby. Životnost 5 let, odolnost vůči teplu od -20°C do 
+50°C. 
 

Příslušenství: 
D-2     držák zorníku s upevněním na přilbu 
S-1, S-1D, S-2   ochranné zorníky 
H510P3E,H520P3E, H540P3E mušlový chránič sluchu s adaptérem 
L1H, L3H, C1H, C3H  mušlový chránič sluchu s adaptérem 
SH-1-2    podbradní pásek k přilbě SH-1 
SH-1-3    čelový potní pásek z PU pěny a bavlny 
Náhlavní kříž k SH-1  šestibodový látkový kříž s otočným kolečkem 
 

 

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující 
harmonizované normy: 
 
EN 397:2012+A1:2012 : Průmyslové ochranné přilby. 
 
Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands 
B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), 
číslo certifikátu CE 749742, dne 10. 6. 2021. 
 

Počet kusů v kartonu: 20 ks 
Dílčí balení:   1 ks 
Hmotnost kartonu:  10 kg 
Rozměr kartonu:  0,142 m3 
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Pro zabezpečení ochrany musí být tento výrobek seřízen na velikost hlavy uživatele. Nastavení 
změníte seřízením upevňovacího pásku v zadní části helmy. Skořepina přilby se čistí teplou vodou 
s použitím malého množství saponátu. Náhlavní vložky přilby se čistí vlažným roztokem slabě 
koncentrovaného saponátu, dobře se propláchne vodou a nechá se vyschnout. Potítko se čistí 
desinfekčním a čistícím přípravkem, při zvýšeném znečištění doporučujeme potítko vyměnit. Výrobek 
skladujte na suchém a čistém místě při normální pokojové teplotě a v neznečištěném prostoru. 
Pro dlouhodobé skladování doporučujeme použít původní obal přilby, rovněž tak i pro přepravu. 
Před každým použitím přilby je třeba ji důkladně prohlédnout, zda není prasklá, rozříznutá nebo 
jinak poškozená. 


