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Окуляри

Забезпечують захист 
при верстатній обробці різних
роботах, роботі з пнемо та 

Окуляри що щільно прилягають,
захисних властивостей. Панорамне
матеріалу. М'який корпус з

Твердий шар захисного
система вентиляції виключа
Широка регульована наголовна
користувача. 

  

 

Окуляри захисні Панорама 

 очей від впливу твердих частинок. Рекомендуються 
обробці різних матеріалів, при будівельних і монта

та  електроінструментами. 
прилягають, комфортні, зручні з високим

Панорамне захисне скло з оптично прозорого
з ПВХ пластикату. 

захисного скла стійкий до стирання і подряпин
вентиляції виключає запотівання захисного скла. 

аголовна стрічка надійно фіксує окуляри
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Рекомендуються 
матеріалів, при будівельних і монтажних 

високим ступенем 
прозорого 

подряпин. Нова сучасна 

окуляри на голові 



 

 

Щиток захисний лицьовий «

 
 Щиток захисний лицьовий 
від проникнення рідких речовин. Екран
пластик забезпечує хороший огляд, не 
зручнодихати і розмовляти, не запотівають, 
зору.  
 Конструкція дозволяє регулювати тримач розміром голови та 
встановлювати захисний екран на різній висоті. Виконаний із високоякісних, 
гіпоалергенних матеріалів. 
дезінфікується. 

 
  

захисний лицьовий «Capital

Щиток захисний лицьовий «Capital» забезпечує високий рівень захисту 
від проникнення рідких речовин. Екран повністю захищає все обличчя, прозорий 
пластик забезпечує хороший огляд, не викривляє зображення та колір. У ньому 
зручнодихати і розмовляти, не запотівають, можливо носити поверх окулярів для 

Конструкція дозволяє регулювати тримач розміром голови та 
встановлювати захисний екран на різній висоті. Виконаний із високоякісних, 
гіпоалергенних матеріалів. Можливо використовувати багаторазово, легко 
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Capital» 

 

забезпечує високий рівень захисту 
повністю захищає все обличчя, прозорий 

зображення та колір. У ньому 
носити поверх окулярів для 

Конструкція дозволяє регулювати тримач розміром голови та 
встановлювати захисний екран на різній висоті. Виконаний із високоякісних, 

використовувати багаторазово, легко 



 

 

Пряжка тримач для масок та 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Пряжка тримач для медичної маск
маску, щоб вона щільно прилягала до обличчя. За рахунок спеціальних виїмок 
можна регулювати положення 
раковин, змістивши навантаження на шию, будь
натиратиме вуха, не сповзатиме з обличчя. 
 Колір за бажанням замовника.

  

тримач для масок та респіраторів
 

 

 
 
 
 
 
 

Пряжка тримач для медичної маски дозволяє правильно зафіксувати 
щільно прилягала до обличчя. За рахунок спеціальних виїмок 

можна регулювати положення резинок, при цьому зняти навантаження з вушних
раковин, змістивши навантаження на шию, будь-яка медична маска не 

сповзатиме з обличчя.  
Колір за бажанням замовника. 
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респіраторів 

дозволяє правильно зафіксувати 
щільно прилягала до обличчя. За рахунок спеціальних виїмок 

зняти навантаження з вушних 
яка медична маска не 



 

 

 

Окуляри 02-У (Г) з новим
Збільшений захист від твердих часток зверху, збільшений боковий захист за 
рахунок унікальних широких дужок
для ефективного повітря обміну та захисними прозорими зміцненими
мінеральними скельцями,або

Застосовуються для робіт
виконанні слюсарних, монтажних та інших робіт пов’язаних з холодною
обробкою металів, пластмас та

Окуляри 02 У (Г) 

новим удосконаленим корпусом з поліпропілену
захист від твердих часток зверху, збільшений боковий захист за 

унікальних широких дужок зі спеціальними вентиляційними отворами
обміну та захисними прозорими зміцненими

скельцями,або світлофільтрами. 
робіт на шліфувальних станках ,токарних

виконанні слюсарних, монтажних та інших робіт пов’язаних з холодною
пластмас та деревини. 
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поліпропілену. 
захист від твердих часток зверху, збільшений боковий захист за 

зі спеціальними вентиляційними отворами 
обміну та захисними прозорими зміцненими 

,токарних станках, при 
виконанні слюсарних, монтажних та інших робіт пов’язаних з холодною 



 

 

 
 

Напівмаска окулярів виготовлена з вінілісшкіри зручно прилягає до 
обличчя. Скельця-світофільтри
забезпечують додатковий боковий 
силікатними скельцями. 

Окуляри призначені для
від впливу осліплюючої яскравості ультрафіолетового, інфрачервоного
випромінювання та від ударів

Окуляри ЗН1-Г(У) 

Напівмаска окулярів виготовлена з вінілісшкіри зручно прилягає до 
світофільтри кріпляться за допомогою металевої

додатковий боковий огляд. Також комплектуються прозори

для захисту очей, з переду, з боків, зверху
впливу осліплюючої яскравості ультрафіолетового, інфрачервоного

ударів твердих часток. 
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Напівмаска окулярів виготовлена з вінілісшкіри зручно прилягає до 
металевої оправи та 

яд. Також комплектуються прозорими 

зверху та знизу 
впливу осліплюючої яскравості ультрафіолетового, інфрачервоного 



 

 

 

Окуляри складаються
кільцями з м'якого ПВХ закріплених
обойм для затиску світлофільтрів 
комплектуються склом триплекс

Окуляри призначені для
впливу осліплюючої яскравості
випромінювання та від ударів

Окуляри ЗНР1-Г(Т) 

складаються з двох металевих очкових блоків з прикріпленими
закріплених між собою перемичкою, двох 

обойм для затиску світлофільтрів та регулюємою наголовною 
триплекс. 

для захисту очей, з переду, з боків, зверху
яскравості ультрафіолетового, інфрачервоного

ударів твердих часток. 
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прикріпленими 
двох накрутних 
 стрічкою, також 

зверху та знизу від 
інфрачервоного 



 

 

 
Окуляри з мінеральними зміцненими скельцями збільшеного розміру в

жорсткому металевому склотримачі з ефективною вентиляцією 
простору, м’яким обтюратором з резини 
тканиною та регулюємою наголовною
від твердих часток з переду, з

Застосування: для захисту
праці в металургії, машинобуд
галузях народного господарства.

 
  

Окуляри ЗП1-80 

Окуляри з мінеральними зміцненими скельцями збільшеного розміру в
жорсткому металевому склотримачі з ефективною вентиляцією 
простору, м’яким обтюратором з резини покритої стійкою та гігієнічною

наголовною стрічкою. Призначені для
від твердих часток з переду, з боків, зверху та знизу. 

захисту очей від важких та травмонебезпечних
металургії, машинобудуванні, нафтопереробній, хімічній та інших 

господарства. 
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Окуляри з мінеральними зміцненими скельцями збільшеного розміру в 
жорсткому металевому склотримачі з ефективною вентиляцією під очкового 

покритої стійкою та гігієнічною 
для захисту очей 

травмонебезпечних умов 
уванні, нафтопереробній, хімічній та інших 



 

 

Окуляри

 
Окуляри козиркові з мінеральними

форми в жорсткому металевому скло
пристроєм і кронштейном для кріплення на захисний
лицьовий щиток. Захист очей, з переду від впливу осліплюючої яскравості 
ультрафіолетового, інфрачервоно
машинобудівній галузях промисловості.

Галузь використання 
значення, якого вказано на

  

Окуляри козиркові К1 

мінеральними скельцями-світофільтрами
жорсткому металевому склотримачі з поворотно-фіксуючим 

кронштейном для кріплення на захисний головний убір або 
Захист очей, з переду від впливу осліплюючої яскравості 

інфрачервоного випромінювання в металургі
промисловості. 
 окулярів залежить від призначення 

на поверхні світлофільтра, а саме: 4-6;4
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світофільтрами овальної 
фіксуючим 

головний убір або 
Захист очей, з переду від впливу осліплюючої яскравості 

го випромінювання в металургійній та 

 світлофільтра, 
6;4-7;4 



 

 

Екран з органічного скла,
кріплення і козирок з поліетилену
індивідуального захисту обличчя
обладнані, бризок розплавленого

  

Щиток НБТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

скла, або з полі карбонатного скла наголовне
поліетилену або електрокартона. Щиток 

обличчя від пошкоджень при роботі на
розплавленого металу,іскор. 
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наголовне 
 призначений для 
на механічному 



 

 

 
Щиток складається 

ударо-термостійкого полікарбонату товщиною 1 мм
крапель розплавленого металу,
Екран забезпечує захист від

Комплект КБТ 

 з алюмінієвого кріплення і екрану
термостійкого полікарбонату товщиною 1 мм, 2 мм., Стійкого до дії 

металу, розчинів лугів, кислот, високих
від впливу твердих частинок. 
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екрану з прозорого        
2 мм., Стійкого до дії 

високих температур. 



 

 

Щиток захисний

 

Щиток захисний лицьовий з крі
металевої сітки розміром 0,7х0,28мм. з антикорозійним покриттям і 
окантований алюмінієвою полосою
окулярами. Накасочне кріплення
до зносу і гарантує 

захисний лицьовий сітка з кріпленням
каску 

Щиток захисний лицьовий з кріпленням на каску, зйомний екран з 
сітки розміром 0,7х0,28мм. з антикорозійним покриттям і 

окантований алюмінієвою полосою, додатково укомплектований
кріплення виготовлене з алюмінієвого 
 надійну фіксацію щитка в двох

12 
 
 

пленням на 

 

ням на каску, зйомний екран з 
сітки розміром 0,7х0,28мм. з антикорозійним покриттям і 

укомплектований козирковими 
 профілю стійкого 

двох положеннях.



 

 

Щиток

 

 

Щиток захисний лицьовий з наголовним кріпленням для захисту
електрозварювальників від
розплавленого металу та іскор, непрозорий. Щиток виготовлений з фібри або
електрокартона слід оберігати від впливу атмосферних опадів, так як при
зволожені корпус може деформуватися.

Щиток має бути обладнаний
(згідноДСТУ-9,10,11,12,13)

 
  

Щиток електрозварювальника 

Щиток захисний лицьовий з наголовним кріпленням для захисту
від прямих випромінювань зварювальної

розплавленого металу та іскор, непрозорий. Щиток виготовлений з фібри або
електрокартона слід оберігати від впливу атмосферних опадів, так як при

деформуватися. 
Щиток має бути обладнаний світлофільтрами С4,С5, С6,С7, С8, 

9,10,11,12,13) 
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Щиток захисний лицьовий з наголовним кріпленням для захисту 
зварювальної дуги, бризок 

розплавленого металу та іскор, непрозорий. Щиток виготовлений з фібри або 
електрокартона слід оберігати від впливу атмосферних опадів, так як при 

світлофільтрами С4,С5, С6,С7, С8, 



 

 

Навушники з вертикальною дужкою КЛ

 
Конструкція навушників з чашками з ударостійкого пластика

щільне прилягання чашок 
положення чашок навушників;  максимальни
середині чашок;  акустичну ефективність (SNR) 

Оцінка відповідності:ДСТУEN352

Навушники з вертикальною дужкою КЛ
 

Конструкція навушників з чашками з ударостійкого пластика
 до голови; відсутність тиску на голову; 

положення чашок навушників;  максимальний простір для вушних раковин в
акустичну ефективність (SNR) - неменше24 дБ.

Оцінка відповідності:ДСТУEN352-1:2017 
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Навушники з вертикальною дужкою КЛ-22 

 

Конструкція навушників з чашками з ударостійкого пластика  забезпечує: 
голову;  регулювання 

для вушних раковин в 
неменше24 дБ.  



 

 

Навушники протишумові

 
Конструкція навушників з чашками з ударостійкого пластика

щільне прилягання чашок 
навушників; максимальний простір
акустичну ефективність (SNR) 

Оцінка відповідності:ДСТУEN352
 

  

протишумові з кріпленням на каску

Конструкція навушників з чашками з ударостійкого пластика
 до голови; регулювання положення чашок 
й простір для вушних раковин в середині чашок;

акустичну ефективність (SNR) – не менше 24 дБ.  
Оцінка відповідності:ДСТУEN352-1:2017 
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каску КЛ-23 

 

Конструкція навушників з чашками з ударостійкого пластика забезпечує: 
ня положення чашок 

середині чашок; 
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