HARDCAP A1+ / AEROLITE
™

TECNOLOGIA LIDER NA INDÚSTRIA DE BONÉS DUROS QUE OFERECE ALTOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO E CONFORTO ADAPTADOS
ESPECIFICAMENTE PARA ÁREAS DE TRABALHO QUE REQUEREM UM POUCO MAIS QUE O HARDCAP™ STANDARD HABITUAL

HARDCAPTM A1+ BRANCO

FICHA
TÉCNICA

®

PROTEÇÃO DA CABEÇA

HARDCAPTM A1+ INVERNO

Especificamente para a indústria alimentar com o STAIN RESIST e
o SOFNET rede para o cabelo.
SOFNET é uma rede para o cabelo especialmente desenhada para a
indústria alimentar com um laço de metal para evitar acidentes no
processamento e de um material suave para aumentar o conforto.

STAIN RESIST é um material
impermeável que pode-se
limpar para evitar a
contaminação e permitir uma
limpeza fácil. A cobertura
removível pode-se limpar
com um pano húmido e
também pode-se lavar á mão.

100% algodão, apresenta uma aba dobrável que cobre as orelhas e

o pescoço para um maior aquecimento. O forro pode-se escovar e
limpar.

Disponível como boné negro de viseira curta.

PROTEÇÃO TOTAL:
FORRO AEROLITE®

Disponível como
boné micro
branco completo
com rede.

HARDCAPTM A1+ FLAME RETARDANTE DE CHAMA

O revestimento protetor é
removível, pelo que
o forro é completamente
lavável para uma boa
higiene e um ciclo de vida
prolongado.

PROTEÇÃO TOTAL:
FORRO HARDCAPTM A1+

O revestimento protetor é
removível, pelo que o forro é
completamente lavável para uma
boa higiene e um ciclo
de vida prolongado.

A elegante cobertura de poliéster foi comprovada a 180°C e foi
exposta a uma chama aberta de acordo com as normas EN11612 e
EN14116.

HARDCAPTM AEROLITE®PORTA-CARTÕES
Todos os benefícios do HARDCAP AEROLITE® padrão, com um bolso
para porta-cartões de identificação intercambiável. Cabe facilmente
em um cartão de visita tradicional de 85 x 55 cm que pode ser
inserido ou removido com facilidade.
Disponível viseira micro em azul marinho

Disponível com o boné de viseira curta azul. (Micro=BTO)

HARDCAPTM AEROLITE® 600
Um forro Aerolite® standard não reflectante que pode-se lavar a 60º.

<135g

Disponível em Micro Branco/ Vermelho/
alta visibilidade Amarelo e Azul.

HardCap A1+
ALL ROUND PROTECTION

DESCARGO DE RESPONSABILIDADE: A informação apresentada dentro desta ficha técnica era correcta na data de emissão. A informação pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e do
desenvolvimento contínuos do produto. Para confirmar que qualquer informação especifica que se apresenta esteja actualizada,envie um correio electrónico para technical@jspsafety.com
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WWW.JSPSAFETY.COM
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PROTEÇÃO DA CABEÇA

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O boné não está desenhado para proteger o utilizador da
queda de massas.
A proteção só se oferecerá se estiver ajustado
correctamente.
Qualquer boné sujeito a um impacto severo deve ser
substítuido imediatamente.
Não aplique pintura, dissolventes, adesivos ou etiquetas
autoadesivas, excepto de acordo com as instruções do
fabricante.
Também chamamos-lhe à atenção aos utilizadores sobre os
perigos de alterar ou eliminar qualquer um dos componentes
originais, que não sejam os recomendados pelo fabricante.

O forro e a rede para o cabelo, quando entram em
contacto com a pele, podem causar reações alérgicas a
pessoas susceptíveis.
Se isto acontecer, abandone a área de perigo, retire o
boné e procure assistência médica.
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Material extra
cobre as orelhas e
o pescoço

O elegante forro removível
de poliéster não reflectante
pode-se lavar a 60°

Identificador
Porta-Cartões

CARACTERISTICAS
EM
STANDARD
RENDIMENTO
MATERIAL DA
CARCAÇA

AEROLITE®
BADGE HOLDER
ü

(12 x 4 Joules)

Branco com
rede

A1+ hardcap com
propriedades extra
protetoras

OPÇÕES

ESPECIALIDADE

OPÇÕES
DE LOGO

BORDADO
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PRIMEIRO PEDIDO MOQ
SEGUINTES PEDIDOS

60
20

60
20

60
20
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20

X
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MOQ

40

40

X

X

X

BORDADO

TRANSFERÊNCIA

DESCARGO DE RESPONSABILIDADE: A informação apresentada dentro desta ficha técnica era correcta na data de emissão. A informação pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio
como parte da melhoria e do desenvolvimento contínuos do produto. Para confirmar que qualquer informação especifica que se apresenta esteja actualizada, envie um correio electrónico
para technical@jspsafety.com
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