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Przyłbica ZONA ZV PRO – Produkt ochrony osobistej
• pełna maska ochronna 
• podnoszona 
• wielokrotnego użytku 

 

Przyłbica ZONA ZV PRO to produkt ochrony osobistej, który zapobiega przenoszeniu czynników
infekcyjnych, zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz odpryskami.

Nasze przyłbice wyróżnia doskonała jakość, pełna wygoda użytkowania i dopracowany, 
nowoczesny design. Stworzone są w oparciu o atestowane materiały, spełniają wymogi sanitarne 
oraz normy jakości i bezpieczeństwa. 

Pełen komfort & bezpieczeństwo

• Pełna ochrona – produkt spełniający wymogi sanitarne, chroni usta, oczy i nos. 
• Niesamowita trwałość i bezpieczeństwo – atestowane materiały. 
• Komfort codziennego użytkowania – łatwość dezynfekcji szybki ochronnej. 
• Wygoda – warstwa miękkiej pianki, regulacja, podnoszona szybka z regulowanym kątem 

pochylenia, lekka konstrukcja 
• Uniwersalność – nowoczesny design dla każdego, swobodne użytkowanie przez posiadaczy

okularów. 
• Oszczędność – przyłbica jest wielokrotnego użytku, wystarczy ją zdezynfekować płynem 

dezynfekującym na bazie alkoholu. 
• Polski produkt. 

 



Zobacz różnicę

Szybka z PET o grubości 0,8 mm o bardzo wysokiej przejrzystości. Podnoszona, z regulowanym 
kątem odchylenia – dzięki zastosowaniu nakrętek radełkowanych, których mocne dokręcenie 
pozwala unieruchomić szybkę w wybranej pozycji.

Cechuje ją wysoka odporność na zarysowania oraz odporność na działanie bakteriobójczych 
środków chemicznych – nie matowieje na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.
Szybka obustronnie zabezpieczona folią.

 

Uniwersalna konstrukcja

Nowoczesny design i przemyślana konstrukcja sprawia, że jest to produkt o uniwersalnym 
rozmiarze dla każdego. Za pomocą taśmy elastycznej w prosty sposób można dostosować ją 
do kształtu głowy.

Komfort użytkowania

Opaska przyłbicy pokryta pianką o grubości 5 mm zapewniająca komfort użytkowania nawet 
przez wiele godzin. Pianka zgodna z normą REACH.

Atestowane, najwyższej jakości materiały

• Opaska przyłbicy wykonana z twardego PVC o grubości 1,5 mm 
• Szybka z PET o grubości 0,8 mm 
• Pianka wewnętrzna 5 mm, zgodność z REACH 
• Nakrętki radełkowane z tworzywa 
• Elastyczny pasek gumowy

 



Idealne rozwiązanie dla pracodawców
Zwiększ bezpieczeństwo i komfort swoich pracowników – zainwestuj w przyłbice wielokrotnego 
użytku ZONA ZV PRO.
Przyłbice znajdują zastosowanie zarówno w placówkach medycznych, jak i w wielu innych 
branżach, w których występuje kontakt z drugim człowiekiem.
To ekonomiczne i wygodne rozwiązanie, zapewniające łatwą dezynfekcję.

Alternatywa dla maseczek – zatwierdzona 29 kwietnia przez Ministra Zdrowia.

Przyłbica ZONA ZV PRO to komfortowa alternatywa dla standardowych maseczek ochronnych.
Jest trwała, wielokrotnego użytku i zapewnia swobodniejszy oddech. Co ważne, oprócz ust i nosa, 
chroni także oczy!

Bezpieczna wysyłka i prosty montaż
Przyłbice pakujemy na płasko w woreczkach strunowych, zachowując najwyższe normy 
bezpieczeństwa.
Do każdego zestawu dołączamy instrukcję obsługi – montaż jest niezwykle prosty i szybki.

 

Zamów już teraz przyłbicę ochronną ZONA ZV PRO!

Zadzwoń lub napisz
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