Σετ κράνους VENT PLUS
Για την περιποίηση δέντρων

Μοντέλο

Σετ κράνους VENT PLUS
00008839100

Τιμή

145,90 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


Κράνος χωρίς ασπίδα και
ωτασπίδες
00008839101

114,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


Λειτουργικός σχεδιασμός με πέντε μεγάλα ρυθμιζόμενα ανοίγματα
αερισμού σε κάθε πλευρά. Πορτοκαλί. Αφαιρούμενη ασπίδα από
νάιλον, ελαφρύ ρυθμιζόμενο λουρί πιγουνιού, καλή μόνωση,
αφαιρούμενες ωτοασπίδες, επιτρέπεται μόνο για εργασίες
περιποίησης δέντρων ή κατά την αναρρίχηση στο δέντρο, όχι
κατάλληλο για εργασίες στο έδαφος, EN 352, EN 1731, EN 12492. Το
κράνος έχει διάρκεια ζωής έως δέκα ετών.

Τεχνικές λεπτομέρειες



Ηχομόνωση

SNR 28 (H:35, M:26,L:16)

Υλικό κράνους

Polycarbonat PC

Φωτοδιαπερατότητα %

55

Χαρακτηριστικά



Βασικός εξοπλισμός
Με ανοίγματα αερισμού
Η θερμογραφία δείχνει τα πλεονεκτήματα ενός κράνους με αερισμό (δεξιά). Η θερμοκρασία είναι κατά δύο με τρεις βαθμούς χαμηλότερη
και η υγρασία του αέρα μειωμένη κατά 50%.

Πλέγμα από νάιλον
Ο πιο δημοφιλής τύπος. Εύκαμπτο πλέγμα από νάιλον, που μειώνει τον κίνδυνο θραύσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής. Μέση
φωτοδιαπερατότητα. Παρακαλούμε προσέξτε: Η ασπίδα προσώπου μπορεί να αντικαταστήσει τα μέσα προστασίας των ματιών
(προστατευτικά γυαλιά). (Ανάλογη εικόνα)
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 Δέσμευση προϊόντων



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας.
Εδώ μπορούμε θα σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ
σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.
 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας
προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς,
σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.
 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.
 Προσωπική παράδοση



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε
υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές
οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR
Tel: 210-9761024
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