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Ponad 40 lat innowacji
Jako jeden z największych niezależnych producentów ŚOI w Europie, spółka JSP nieustannie śledzi potrzeby rynku i proponuje 
najbardziej innowacyjne rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa we wszelkiego rodzaju pracach. JSP zobowiązuje 
się w ten sposób do najwyższego możliwego poziomu inwestycji w badania i rozwój.
ROZWIĄZANIE: Obecnie nasze ŚOI zapewniają ochronę ludziom na całym świecie. Od stylowych okularów aż po duże gogle; 
od wysoce odpornych kasków do skutecznych ochraniaczy słuchu; od wyspecjalizowanych respiratorów do produktów podnoszących 
bezpieczeństwo na drodze; spółka JSP jest przygotowana by w sposób wykwalifikowany reagować na potrzeby z dziedziny ŚOI 
na całym świecie.
KORPORACYJNE DOSTOSOWYWANIE DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA: W JSP rozumiemy jak ważny jest wizerunek 
firmy w obecnym otoczeniu rynkowym. Kaski i inne środki ochrony indywidualnej JSP są zaprojektowane w taki sposób, 
aby zapewniały dużo przestrzeni do umieszczenia nazwy firmy i/lub logo. Dalsza Możliwość umieszczenia logo firmy 
dają także stożki drogowe, dzięki czemu zwiększa się możliwość reklamy i zabezpieczenia przed kradzieżą.

Over 40 years of innovation
As the largest independent safety manufacturer in Europe, JSP recognises the need to continually bring out the most innovative safety 
products to care for people’s needs in different applications.  With this in mind, JSP is committed to the highest level of investment 
in its proprietary research and development.
SOLUTIONS: Today, our safety products protect people around the globe. From stylish spectacles to robust goggles; sturdy helmets 
to effective ear defenders; specialised respiratory to road safety and spill equipment; JSP is skilled in answering the world’s safety 
product needs.
CORPORATE CUSTOMISATION: At JSP we understand how important corporate image is in today’s marketplace. JSP Helmets 
and other safety products are specifically designed to allow for a large area for printing a company name or logo. Also 
available is the ability to emboss your companies name or logo on your cones, offering a new way to advertise and further prevent 
the theft.
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MK 8 EVOLUTIONTM

NORMA EN 14052 - WYSOKA OCHRONA PRZED UDERZENIEM, TAKŻE BOCZNYM
Jedyny na świecie kask z wysokim stopniem ochrony bocznej!
Ochrona głowy rozwija się nieustannie. JSP jest jedyną spółką, która wytworzyła kask spełniający wysokie wymagania 
do ochrony wg normy EN 14052, która obecnie 3krotnie przewyższa wymagania normy EN397. Kask jest zaprojektowany 
przy zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów i technik produkcji. EVO8 oferuje rzeczywiście kompleksową ochronę 
i nieosiągalną wygodę. Skorupa wykonana z materiału o bardzo dużej gęstości i niezwykle wygodna więźba zapewniają 
maksymalną ochronę w najbardziej ryzykownych środowiskach pracy, takich jak górnictwo, drążenie tuneli, rozbiórki, budowy, 
rafinerie, platformy wiertnicze, itd. Żaden inny kask ochronny nie oferuje takiego poziomu ochrony. Produkt ten jest 
zaprojektowany do ochrony życia. Jeżeli bezpieczeństwo jest dla Was naprawdę ważne, wybierzecie kask EVO8 firmy JSP. 
Regulowany rozmiar w zakresie 53-64 cm. Z wentylacją. Duża powierzchnia odpowiednia do nadruku logo.
 
EN14052 IS NOW HERE - HIGH IMPACT PERFORMANCE - SIDE IMPACT PROTECTION
The Only High Performance, Side Impact Safety Helmet in the World! 
Head protection has evolved. JSP are the only company to have designed a helmet to withstand and protect against the rigours 
of a new standard EN14052, which offers over 3 times more protection than EN397. Designed with the latest materials and 
techniques, the EVO8 offers true all round protection and unrivalled comfort. The high density liner and ultra comfortable  
harness, ensures maximum protection in the highest risk environments, such as mining, tunneling, demolition, construction, 
refineries, offshore and marine.  No other safety helmet offers this level of protection, JSP has designed this product to save 
lives, if you are serious about safety, you will wear the JSP EVO8. Adjustment range 53-64 cm. Ventilated , large logo printing area.

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE  
Przeprowadzone jest jedno uderzenia na kask. Uderzenie prowadzone jest do okolicy 
o promieniu do 50 mm od wierzchołka kasku przy wykorzystaniu ostrego wybijaka 
o masie 3 kg z wysokości 1 metra.
PENETRATION TEST
Helmet is hit once, by a 3kg pointed striker from a height of 1 metre in 
a 50mm radius of the crown.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE (zdolność tłumienia uderzenia)
Przy każdej próbie przeprowadzone są dwa uderzenia na jeden kask. Jedno uderzenie 
prowadzone jest do okolicy o promieniu 35 mm od wierzchołka kasku 5 kg ciężarkiem z wysokości 
2 metrów. Drugie uderzenie prowadzone jest poza wierzchołek pod jakimkolwiek kątem pomiędzy 
15° i 60° 5 kg ciężarkiem z wysokości 1 metra.   
IMPACT TEST
Helmet is hit twice, once, in an area within a 35mm radius of the crown with a 5kg weight from  
2 metres. The Helmet is then re-conditioned and a 5kg is dropped from 1 metre onto the shell at 
any angle between 15° and 60° for Side Impact performance.

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE 
Przy każdej próbie przeprowadzone są dwa uderzenia na jeden kask. Jedno uderzenie 
wybijakiem o masie 1kg z wysokości 2,5 metra prowadzony jest na wierzchołek kasku. 
Drugie uderzenie prowadzone jest poza wierzchołek pod jakimkolwiek kątem pomiędzy 15° i 60° 
z wysokości 2 metrów.
PENETRATION TEST
Helmet is hit twice, once in the crown area with a 1kg fl at bladed striker from 2,5 metres. The 
Helmet is then re-conditioned and the same weight is dropped from 2 metres onto the shell at any 
angle between 15° and 60° for Side Impact performance.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE 
Przeprowadzone jest jedno uderzenia na kask. Uderzenie prowadzone jest 
na wierzchołek kasku 5 kg ciężarkiem z wysokości 1 metra.
IMPACT TEST
Helmet is hit once, directly onto the crown with a 5kg weight from 1 metre.

kod/code   kolor/colour

0601004480999  biały/white
0601004470999  żółty/yellow
0601004410999  zielony/green
0601004440999  granatowy/navy
0601004420999  czerwony/red
0601004490999  pomarańczowy/orange

wkładka z polistyrenu piankowego
dobrze pochłaniająca uderzenia

foam polystyrene liner for 
good shock absorbtion

Próby przeprowadzane wg wymagań normy EN 14052:2005 - 3krotnie przewyższają normę EN397
The tests carried out for EN 14052:2005 over 3 times as severe as those carried out  for EN 397:1995
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pokrętło
intuitive and easy grip wheel ratchet

1/6
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packing

wysokiej jakości wyściółka pluszowa i napotnik
high quality plush padding and sweatband
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MK7

Bardzo komfortowy kask, otwory wentylacyjne, regulowany 
rozmiar za pomocą zębatki, wygodna 6cio punktowa więźba 
tekstylna, napotnik ze skaju.

Very comfortable helmet, ventilated, easyjust slip ratchet, 6-point 
textile webbing harness, leatherette sweatband.

kod/code   kolor/colour

0601003580999  biały/white
0601003570999  żółty/yellow
0601003510999  zielony/green
0601003540999  granatowy/blue
0601003520999  czerwony/red
0601003590999  pomarańczowy/orange

Kask MK7 z pokrętłem 
i osłoną oczu

Bardzo komfortowy kask, otwory wentylacyjne, regulowany 
rozmiar za pomocą pokrętła, wygodna 6cio punktowa więźba 
tekstylna. Kask z pokrętłem i osłoną oczu, napotnik ze skaju.

Very comfortable helmet, ventilated, easyjust wheel ratchet, 
6-point textile webbing harness. Wheel ratchet, eyeshield, 
leatherette sweatband.

kod/code   kolor/colour

0601003780999  biały/white
0601003770999  żółty/yellow
0601003710999  zielony/green
0601003740999  granatowy/blue
0601003720999  czerwony/red
0601003790999  pomarańczowy/orange

pokrętło
wheel ratchet

osłona oczu
eyeshield

6cio punktowa więźba tekstylna
6-point textile webbing harness

1/35

MOQ opakowanie

packing

1/35

MOQ opakowanie

packing

otwory wentylacyjne
ventilation

rynienka przeciwdeszczowa
rain channel

wygodny napotnik ze skaju
comfortable leatherette sweatband
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MK3

Bardzo komfortowy kask, regulowany rozmiar za pomocą 
zębatki, wygodna 6cio punktowa więźba tekstylna, doskonała 
stabilność kasku. Izolacja elektryczna: 1000V.

Safety helmet special designed for ultimate in comfort, slip 
ratchet, leatherette sedat band, 6-point Terylene webbing  
harness. Electrical isolation: 1000 V.

kod/code   kolor/colour

0601003480999  biały/white
0601003470999  żółty/yellow
0601003410999  zielony/green
0601003440999  granatowy/blue
0601003420999  czerwony/red
0601003490999  pomarańczowy/orange

LINESMAN MK3

Kask na bazie MK3 komfort plus z krótkim daszkiem, łączona 
z 3 punktowym paskiem pod brodę LINESMAN. Krótki daszek 
dla lepszej widoczności przy pracach na wysokości, trwale 
trzyma się głowy, łatwe odpinanie paska pod brodą, kask posiada 
rynienkę przeciwdeszczową, certyfikat wg normy EN 397, 440V. 
Zastosowanie: prace na wysokościach, prace nad wodą, 
na  rusztowaniach, pracownicy telekomunikacji

Helmet based on the short peak MK3 comfort plus helmet 
combined with a Linesman 3-point chinstrap harness. Short peak 
for better vision when working at height, low dome profile, firm 
secure fit,Quick release chinstrap, rain channel, 6-point terylene 
webbing harness, slip ratchet adjustment, standard EN397, 
440V.
 Applications: over head line workers, over water working, 
working at height, scaffolders, telecom engineers.

kod/code   kolor/colour

0601004880999  biały/white
0601004870999  żółty/yellow

1/40

MOQ opakowanie

packing

1/40

MOQ opakowanie

packing

nylonowy napotnik
nylon/foam sweatband

6cio punktowa terylenowa więźba
6-point terylene webbing harness

3 punktowy pasek pod brodę LINESMAN
3-point LINESMAN harness
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więźba PE
PE harness

wkładka kasku
helmet insert

MK 1

Bardzo komfortowy kask, regulowany rozmiar za pomocą 
zębatki, wygodna 6cio punktowa więźba PE, bez otworów 
wentylacyjnych.

PE helmet special designed for ultimate in comfort and
lightweight, slip ratchet, leatherette sedat band, 6-point 
PE harness, without ventilation holes.

kod/code   kolor/colour

0601004280999  biały/white
0601004270999  żółty/yellow
0601004210999  zielony/green
0601004240999  granatowy/navy
0601004220999  czerwony/red
0601004290999  pomarańczowy/orange

1/40

MOQ opakowanie

packing

MK2 LIGHT

Bardzo komfortowy kask, regulowany rozmiar za pomocą 
zębatki, wygodna 6cio punktowa więźba PE, doskonała 
stabilność kasku. Izolacja elektryczna: 1000 V.

PE helmet special designed for ultimate in comfort and 
lightweight, slip ratchet, leatherette sedat band, 6-point 
PE harness. Electrical isolation: 1000 V.

kod/code   kolor/colour

0601002680999  biały/white
0601002670999  żółty/yellow
0601002610999  zielony/green
0601002640999  granatowy/navy
0601002620999  czerwony/red
0601002690999  pomarańczowy/orange

1/40

MOQ opakowanie

packing

więźba PE
PE harness

napotnik nylonowy
nylon/foam sweatband
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UCHWYT OSŁONY OCZU
HOLDER SHIELD

kod/code   kolor/colour

0504003799999  ...

POLIWĘGLANOWA OSŁONA 
OCZU Z UCHWYTEM  

POLYCARBONATE 
HOLDERVISOR

kod/code   kolor/colour

0502004299999  ...

SŁUCHAWKI MK2, MK3
EAR DEFENDERS  MK2, MK3

kod/code   kolor/colour

0402005799999  černá/black

SŁUCHAWKI MK7
EAR DEFENDERS  MK7

kod/code   kolor/colour

0402005899999  černá/black

OSŁONA OCZU DO KASKU 
MK7
VISOR FOR HELMET MK7

kod/code   kolor/colour

0502004799999  ...

OSŁONY OCZU 
VISORS

kod/code   kolor/colour

0502004399999   osłona acetatowa / acetate
0502004699999                       osłona poliwęglanową / polycarbonate
0502004499999   osłona siatkowa / gauze visor
0502004599999 ciemna osłona spawalnicza GW5 / smoke welding visor

NAPOTNIK, NYLON 
SWEATBAND, NYLON/FOAM

kod/code   kolor/colour

0604003899999  MK2, MK3
0604003999999  MK7

Osłonę oczu można ukryć wewnątrz kasku
visor can hide in internal space of helmet

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/1000

MOQ opakowanie

packing

1/200

MOQ opakowanie

packing



SAFETY HELMETS - LAS

339

LAS S14

Lekka polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią tylną, 
więźba – taśmy tekstylne z czterema punktami mocowania, 
rozmiar 52-62, masa całkowita 310 g, do pracy w temperaturze 
do -30°C, trwałość 4 lata,certyfikat wg normy EN 397

Light polyethylene facetted shell with scruff extension, 
suspended at 4 points, textile bands, sizes 52–62, total weight 
310 g, approved for -30°C, service-life 4 years, standard EN 397

kod/code   kolor/colour

0601001580999  biały/white
0601001570999  żółty/yellow
0601001510999  zielony/green
0601001540999  niebieski/blue
0601001520999  czerwony/red
0601001590999  pomarańczowy/orange

WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S14
INNER FOR HELMET LAS S14

kod/code   kolor/colour

0604002499999

NAPOTNIK DO KASKÓW LAS 
S14, S16E
SWEATBAND TO HELMETS  
LAS S14, S16E

kod/code   kolor/colour

0604002399999

a

b

PASEK POD BRODĘ DO 
KASKÓW LAS S14, S17
CHIN STRAP TO HELMETS  
LAS S14, S17

kod/code   kolor/colour

0604002199999 - b
0604002299999 - a

1/24

MOQ opakowanie

packing

1/1

MOQ opakowanie

packing

1/1

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing
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LAS S17

Lekka polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią tylną, więźba 
z taśmy PE z sześcioma punktami mocowania, rozmiar 52-62, 
masa całkowita 331 g, do pracy do -30°C, trwałość 
4 lata,certyfikat wg normy EN 397

Light polyethylene facetted shell with scruff extension, 
suspended at 6 points, PE suspension cross, sizes 52–62, total 
weight 331 g, approved for -30 °C, service-life 4 years, 
standard EN 397

kod/code   kolor/colour

0601001780999  biały/white
0601001770999  żółty/yellow
0601001710999  zielony/green
0601001740999  niebieski/blue
0601001720999  czerwony/red
0601001790999  pomarańczowy/orange

NAPOTNIK DO KASKÓW LAS 
S17
SWEATBAND TO HELMETS  
LAS S17

kod/code   kolor/colour

0604002599999

WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S17
INNER FOR HELMET LAS S17

kod/code   kolor/colour

0604002699999

1/1

MOQ opakowanie

packing

1/24

MOQ opakowanie

packing

1/24

MOQ opakowanie

packing

1/24

MOQ opakowanie

packing

1/175

MOQ opakowanie

packing

WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S16
INNER FOR HELMET LAS S16

kod/code   kolor/colour

0604003699999

LAS S16E DLA 
ELEKTRYKÓW / FOR 
ELECTRICIANS

Lekka polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią tylną, więźba 
taśmy tekstylne z sześcioma punktami zamocowania, izolacja 
elektryczna 1000 V, masa całkowita 325 g, do pracy do -30°C, 
trwałość 4 lata,certyfikat wg normy EN 50365

Light polyethylene facetted shell with scruff extension, 
suspended at 6 points, textile bands, insulation up to 1000 V, 
total weight 325 g, approved for -30 °C, service-life 4 years, 
standard EN 50365

kod/code   kolor/colour

0601001670999  żółty/yellow
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G3000 SOLARIS™

Kask G3000 został zaprojektowany przy ścisłej współpracy 
z pracownikami w dziedzinie leśnictwa i przemysłu. Przeznaczona
jest do zostosowania w niekorzystnych warunkach z wysokimi 
wymaganiami skutecznej ochrony, doskonała wentylacja 
i maksymalny zakres pola widzenia. Unikalnymi cechami modelu 
G3000 są: wspaniała ochrona i całkowita zgodność z normą EN 397.
Materiał: plastik ABS stabilizowany przeciw wpływowi 
promieniowania ultrafioletowego
Masa: 310 g
Rozmiary: 54-62 cm

The G3000 helmet has been designed in close collaboration 
with forestry and industrial workers. It is intended for use in harsh 
environments with tough demands for effective protection, 
excellent ventilation and a maximum field of vision.  The unique 
characteristics of the G3000 are: Offers excellent protection 
and fully approved against EN 397. 
Material: UV-stabilised ABS 
Weight: 310 g
Size: 54-62 cm

kod/code   kolor/colour

0601004680999  biały/white
0601004679999  odblaskowy/hi-viz
0601004670999  żółty/yellow
0601004690999  pomarańczowy/orange
0601004620999  czerwony/red
0601004610999  zielony/green
0601004640999  niebieski/navy

Kask G3000 SolarisTM z technologią UvicatorTM

G3000 SolarisTM helmet with UvicatorTM technology
Technologia Uvicator™ 
Indykator sygnalizuje, kiedy należy wymienić kask na nowy.
Uvicator™ Technology
The disc tells you when it’s time to replace your helmet.

Wentylacja
Zoptymalizowana wentylacja z większą ilością otworów 
wentylacyjnych aniżeli w zwykłym kasku z wentylacją.
Ventilation
Optimised ventilation with more ventilation holes  
comparing to a conventional ventilated helmet.

Przestrzeń dla nazwy spółki
Powierzchnia do nadruku logo, nazwy firmy itd.
Space for company name
Surface for printing a logotype, brand name, etc.

Krótki daszek
Krótki daszek zapewniający większe pole widzenia.
Short brim
Short brim giving a broader field of view.

Wewnętrzne wyposażenie kasku
Więźbę można zamocować w dwóch pozycjach tak, że istnieje możliwość założenia kasku również daszkiem do tyłu. 
Odpowiednie na przykład przy pracy w ciasnych pomieszczeniach lub przy wspinaniu.
Helmet head harness
Rotating head harness which enables the peak to be placed at the rear. Ideal for tight spaces or for climbing.

Cienka konstrukcja
Lekko zaokrąglone krawędzie przeciwdziałające 
zaczepieniu się o gałęzie itd.
Slim design
Softly rounded edges reduce the risk of snagging 
on branches etc.

1/20

MOQ opakowanie

packing
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Wentylacja
Zoptymalizowana wentylacja z większą ilością otworów 
wentylacyjnych aniżeli w zwykłym kasku z wentylacją.
Ventilation
Optimised ventilation with more ventilation holes  
comparing to a conventional ventilated helmet.

Przestrzeń dla nazwy spółki
Powierzchnia do nadruku logo, nazwy firmy itd.
Space for company name
Surface for printing a logotype, brand name, etc.

Krótki daszek
Krótki daszek zapewniający większe pole widzenia.
Short brim
Short brim giving a broader field of view.

WYŚCIÓŁKA 6417

INNER 6417

kod/code   kolor/colour

0604003099999

OSŁONA Z SIATKI 
DRUCIANEJ

MESH VISOR

kod/code   kolor/colour

604002799999

NAUSZNIKI

EARMUFFS

kod/code   kolor/colour

0402005399999

PELTOR PEL LES

Zestaw dla leśników - kask PeltorTM G2000 + muszlowy 
ochraniacz H31P3K z uchylaną siatką drucianą i osłoną szyji

Forestry set - PeltorTM G2000 helmet + H31P3K hearing 
protector, flip mesh visor and neck cover protector

kod/code   kolor/colour

0601002399999  pomarańczowy/orange
zestaw PLUTO, str. 97
PLUTO set, page 97

1/10
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packing

1/10

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

OSŁONA SZYJI

NECK COVER

kod/code   kolor/colour

0604002999999

1/10

MOQ opakowanie

packing
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Kaski uvex airwing wyróżniają się swoim atrakcyjnym 
wzornictwem i wyjątkowym komfortem użytkowania.

Kask dostarczany jest w trzech wersjach wentylacji:
B - wentylacja z przodu i z tyłu
C - wentylacja tylko z tyłu
E - całkowicie zamknięta, brak wentylacji

The uvex airwing boasts an attractive design  
and exceptional comfort. 

General ventilation openings helmet is available 
in three versions of ventilation:
B - ventilation in front and at the back
C - ventilation at the back
E - without ventilation, fully closed

S -  skrócony daszek
S -  shorter peak

AIRWING E całkowicie zamknięty kask, bez otworów 
wentylacyjnych, przeznaczony dla elektryków.

AIRWING E is fully closed with no air vents. This variant 
is suitable for use by electricians.

AIRWING B z trzema zestawami otworów wentylacyjnych: 
jednym z przodu i dwoma z tyłu kasku, z możliwością 
wentylacji tam, gdzie wymagane jest nieustanne noszenie 
kasku i gdzie w wyniku różnych warunków atmosferycznych 
(słońce, wysokie temperatury, deszcz) wymagana jest 
zmienna wentylacja. Przykłady zastosowania: budowa dróg, 
budowle ziemne, budowy inżynieryjne, stocznie, lotniska.

AIRWING B with three variable air vents: one in the fore-
head and two at the back of the head. The helmet ventilation 
can be adjusted to the prevailing weather conditions (e.g. 
for use in the construction industry in summer and winter). 
Aplication: road, building industry and engineering, shipyards, 
airport.

AIRWING C z wentylacją stałą (z przodu zamknięta, 
z tyłu otwarta) do zastosowania w produkcji chemicznej 
i farmaceutycznej. Dzięki zamkniętej części przedniej 
zapewnia optymalną ochronę przed rozpryskaniem.

AIRWING C features permanent ventilation. The helmet shell 
is closed at the front and permanently opened at the back.
The completely enclosed forehead offers optimum protection 
from splashes (e. g. for use in the chemical or pharma 
industries).

WR -  rozmiar więźby regulowany pokrętłem
WR - rotating size adjusters for infinite width
adjustment

THERMO BOSS
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Kask AIRWING B
kod/code   kolor/colour

0601000580999  biały/white
0601000570999  żółty/yellow
0601000590999  pomarańczowy/orange
0601000520999  czerwony/red
0601000510999  zielony/green
0601000540999  niebieski/blue

Kask AIRWING B WR
kod/code   kolor/colour

0601000880999  biały/white
0601000870999  żółty/yellow
0601000890999  pomarańczowy/orange
0601000820999  czerwony/red
0601000810999  zielony/green
0601000840999  niebieski/blue

Kask AIRWING B S WR
kod/code   kolor/colour

0601000780999  biały/white
0601000770999  żółty/yellow
0601000790999  pomarańczowy/orange
0601000720999  czerwony/red
0601000710999  zielony/green
0601000740999  niebieski/blue

Kask AIRWING C WR
kod/code   kolor/colour

0601000880999  biały/white
0601000870999  żółty/yellow
0601000840999  niebieski/blue

Kask AIRWING E
kod/code   kolor/colour

0601000280999  biały/white
0601000270999  żółty/yellow
0601000240999  niebieski/blue

Kask AIRWING C 
kod/code   kolor/colour

0601000480999  biały/white
0601000470999  żółty/yellow
0601000440999  niebieski/blue

Kask AIRWING E WR 
kod/code   kolor/colour

0601000380999  biały/white
0601000370999  żółty/yellow
0601000340999  niebieski/blue

Kask AIRWING B S 
kod/code   kolor/colour

0601000680999  biały/white
0601000670999  żółty/yellow
0601000690999  pomarańczowy/orange
0601000620999  czerwony/red
0601000610999  zielony/green
0601000640999  niebieski/blue

Kask AIRWING 9765 
adapter do lampy, klips

Kask ten został rozwinięty specjalnie do zastosowania 
do prac pod ziemią. Otwory wentylacyjne w tylnej części 
kasku zapewniają nieustanną wentylację i przyjemny klimat. 
Na kasku jest zamontowany adapter umożliwiający 
przymocowanie wszystkich tradycyjnych świateł, klips z tylnej 
strony kasku służy do bezawaryjnego prowadzenia kabla. 

This helmet was developed specifically for use in working 
conditions. Ventilation holes at the back of the helmets 
provide continuous ventilation and a pleasant climate. The 
helmet is mounted on the adapter mounting all common 
lights, clip on the back of the helmets used on the free cable 
management.

kod/code   kolor/colour

0601001199999  biały/white

THERMO BOSS

Kask poliwęglanowy przeznaczony do pracy przy wyższych 
temperaturach. Waga 440 g. Krótkotrwale odporny 
na płomienie. Odporna na temperatury w granicach od -30°C 
do +50°C, na powierzchni zewnętrznej aż do +150°C. 
Posiada 6-cio punktową więźbę tekstylną, certyfikat 
wg normy EN 397.

The thermo boss is ideal for hightemperature areas up 
to +150 °C. The helmet shell is made from heat-resistant 
polycarbonate and is suitable for use in high ambient 
temperatures. The helmet shell is completely sealed, ensuring 
that the thermo boss fulfils electrical isolation requirements 
according to EN 397. Weighing in at just 440 g and with 
a 6-point textile suspension harness, this is the lightweight 
option when it comes to special applications.

kod/code   kolor/colour

0601000180999  biały/white
0601000170999  żółty/yellow
0601000120999  czerwony/red

Przestrzeń na logo firmowe
Large printable areas for company logos

Atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo
Attractive, modern design

Lekki polietylen dla wyższego komfortu
Light polyethylene helmet for real wearer comfort

Wentylacja z przodu i z tyłu
Ventilation in front and at the back

Regulacja rozmiaru
Size adjusters

Przedłużona tylna część kasku
Extended back part of helmets
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SBJ

Lekka polietylenowa osłona głowy, ochrona przed zabrudzeniem

Light polyethylene headgear, protection against dirt

kod/code   kolor/colour

0602000199999  biały/white

INXS

Kask PE, regulacja pokrętłem.

PE helmet, wheel ratchet adjustment

PASEK POD BRODĘ
CHIN STRAP

kod/code   kolor/colour

0604003399999

kod/code   kolor/colour

0601003180999  biały/white
0601003170999  żółty/yellow
0601003110999  zielony/green
0601003140999  niebieski/blue
0601003120999  czerwony/red
0601003190999  pomarańczowy/orange

pokrętło
wheel ratchet

skrócony daszek
short peak
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DUIKER 

BIRRONG

Czapka bawełniana z sztywnym daszkiem i plastikowym 
wzmocnieniem wewnętrznym, regulowany rozmiar, EN 812

Cotton cap with stiff eyeshade and plastic ABS shell, adjustable 
size, EN 812

Czapka bawełniana z sztywnym daszkiem i plastikowym 
wzmocnieniem wewnętrznym, regulowany rozmiar, EN 812

Cotton cap with stiff eyeshade and plastic shell, adjustable size, 
EN 812

kod/code   kolor/colour

0603000110999  zielony/green
0603000160999  černá/black
0603000140999  niebieski/blue

kod/code   kolor/colour

0603000210999  zielony/green
0603000260999  czarny/black
0603000242999  granatowy/navy
0603000252999  niebieski/royal
0603000220999  czerwony/red

plastikowe wzmocnienie wewnętrzne 
plastic shell 

wzmocnienie wewnętrzne ABS 
ABS shell
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