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Rosenbauer
Gezichtsbescherming

Kenmerken
- Op het hoofd gemonteerde gezichtskap
- Multi-verstelbaar voor alle hoofdmaten
- Extra hoogteverstelling
- Geschikt voor brildragers
- Comfortabel en licht van gewicht 
- Uitstekende ventilatie
- Gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren
- 10 stuks per verpakking

Rosenbauer gezichtsbescherming
Gezichtsbeschermer met optimaal comfort en 
veiligheid. Bescherming tegen gevaar van opspatten 
van vaste of vloeibare stoffen.

Geschikt voor mensen die tijdens het uitoefenen 
van hun beroep veel in contact zijn met andere 
mensen, zoals supermarktmedewerkers, 
bezorgers, medewerkers van hulpdiensten en in de 
gezondheidssector.

De gezichtsbeschermer is gemaakt met de beproefde 
componenten van de HEROS-titan brandweerhelm.
Door middel van het harnasgordelsysteem kan de 
gezichtsbescherming snel, nauwkeurig en comfortabel 
passend worden gemaakt voor iedere hoofdmaat. 
Makkelijk met een draaiknop te verstellen.

Het grote vizier bedekt het hele gezicht, van het 
voorhoofd tot de kin, en is zo gevormd dat brildragers 
de gezichtsbescherming probleemloos kunnen 
gebruiken. De complete unit kan eenvoudig worden 
gereinigd en gedesinfecteerd; het vizier wordt op het 
hoofdharnas geklemd en kan op elk moment worden 
verwijderd.
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WAARSCHUWING: Deze gezichtsbeschermer is GEEN persoonlijk beschermingsmiddel, het is GEEN goedgekeurde 
oog- of gezichtsbeschermer en voldoet aan GEEN enkele standaardvereiste! Gebruik dit product NIET als 
arbeidsveiligheidsuitrusting. Voor en na elk gebruik moeten alle onderdelen van dit product worden gecontroleerd 
op eventuele schade. Gebruik dit product NOOIT als het geheel of gedeeltelijk beschadigd is, scheuren, krassen, 
scherpe randen of andere zichtbare beschadigingen of ontbrekende onderdelen vertoont. Om te voorkomen dat de 
afscherming beslaat en een visuele beperking veroorzaakt, wordt aanbevolen om een   geschikt anticondensmiddel te 
gebruiken, zoals verkrijgbaar op de markt voor brillen. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker  
(na een uitgebreide risicobeoordeling door de gebruiker) om te beslissen of dit product geschikt en veilig is en 
zonder risico’s kan worden gebruikt voor het beoogde doel. Gebruik dit product NOOIT als speelgoed, houd het uit 
de buurt van kinderen. De fabrikant, Rosenbauer International AG geeft geen enkele garantie met betrekking tot 
producteigenschappen en Rosenbauer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook.

 Beschermfolie van schild verwijderen

 Hang het schild links en rechts aan de zwarte ring (A),

 vouw het 90 ° omlaag en bevestig het schild aan de voorste pen van de hoofdring (B)

 Multi-verstelbaar voor alle hoofdmaten 

 Extra hoogteverstelling

 Geschikt voor brildragers

 Comfortabel en licht van gewicht

 Gemakkelijk schoon te maken en te desinfectere

 Montage instructie
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Draaghoogteoogte

Hoofdmaat


