PERFEKCYJNE ZABEZPIECZENIE OD PRZYŁBICY
PO BUTY.
Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Również dla firmy Lorch. Bez względu na to, czy MMA, TIG, czy MIG/MAG, u nas znajdziesz
odpowiednią odzież roboczą i niezbędne akcesoria dla każdego rodzaju spawania. Począwszy od właściwej przyłbicy spawalniczej, która
przede wszystkim chroni Twoje oczy – elementu niezbędnego dla każdego spawacza. Ale komu my to mówimy!

Autoprotect Flex-Pro 8-12
Przyłbica oferuje optymalną widoczność i ochronę do
spawania elektrodowego, MIG/MAG i TIG. Stopnie ochrony
można nastawić od DIN 8 do DIN 12 i są one wyświetlane na
wyświetlaczu LED. Nasadzaną szybkę pola widzenia o wymiarach 44 x 93 mm można łatwo wymienić. Ważne w przypadku
dłuższych zastosowań spawalniczych są elastyczna opaska na
głowę i doskonały komfort noszenia.

Automatyczna przyłbica spawalnicza
RED firmy Lorch Flex 9-13
RED to nazwa naszej profesjonalnej przyłbicy do spawania elektrodowego i spawania MIG/MAG o stopniach
ochrony DIN 9 do DIN 13. Pole widzenia o wymiarach 40
x 96 mm zapewnia prawidłową orientację przy optymalnej ochronie. Wyposażenie obejmuje ponadto panel
solarny i tryb szlifowania.

CHROŃ TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
SIEBIE.
Ochrona pracy i akcesoria.

ZAŁOŻYMY SIĘ, ŻE TA ODZIEŻ SPAWACZA
TO DOKŁADNIE TWÓJ ROZMIAR.

Automatyczna przyłbica
spawalnicza RED firmy
Lorch Flex 9-13

Każdy dobrze wygląda w profesjonalnej kreacji.
Gwarantuje to nasza wysokiej jakości odzież dla spawaczy. Została ona bowiem opracowana przez spawaczy dla spawaczy. A oni wiedzą, co jest ważne: mianowicie doskonała
obróbka, wiele praktycznych detali i nowoczesny krój. W końcu również w pracy chcesz
dobrze wyglądać. Również materiały spełniają najwyższe wymagania: specjalna mieszanina włókien z wykończeniem trudnopalnym Proban-FR i 75% zawartość bawełny łączą
najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa z doskonałą wytrzymałością termiczną i maksymalnym komfortem noszenia. To właśnie jest prawdziwa jakość Lorch.

 Stopnie ochrony DIN 9 - 13
 Pole widzenia 40 × 96 mm
 z trybem szlifowania
 z panelem solarnym
Kombinacja stójki i czapki spawacza
zapobiega wnikaniu odprysków spawalniczych w strefie karku.

Chciałby jeszcze raz przejrzeć wszystkie
najważniejsze informacje? Proszę bardzo:
 Wyśmienita ochrona przed działaniem wysokiej temperatury i płomieni dzięki wykończeniu trudnopalnemu
Proban-FR
 Wysoki komfort noszenia dzięki specjalnej tkaninie składającej się w 75% z bawełny i w 25% z poliestru

W kolorze antracytowo-czerwonym.
Z dołączaną z przodu
stójką.

Płaszcz spawacza
W kolorze antracytowo-czerwonym.
Bardzo głębokie kieszenie
z lewej i z prawej strony z wystarczającą ilością miejsca
np. na szczypce do drutu.

Kurtka spawacza

Zintegrowana kieszeń na piersi
z zasłoniętym otworem do ochrony
przed wnikaniem odprysków. Tak
duża, że w środku zmieści się również smartfon.

 Solidna jakość materiału o gramaturze ok. 360 g/m2
 Wyjątkowo odporne specjalne szwy
 Optymalna ochrona przed promieniowaniem UV

Praktyczna kieszonka na długopis na
lewym ramieniu, w której można zawsze mieć pod ręką ołówek lub inne
narzędzie z klipsem utrzymującym.

 Doskonała wytrzymałość termiczna
 Świetne kolory
 Nowoczesny krój
 Wiele inteligentnych i przydatnych detali

Odblaski bezpieczeństwa po
obu stronach z przodu i z tyłu
dla zapewnienia lepszej widoczności, np. wieczorem
w ruchu na terenie zakładu.

Zakryta na całej długości listwa zatrzasków ze stabilnymi, metalowymi
zatrzaskami.

Sprawdzona jakość z systemem
DIN EN ISO 11611
Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych
DIN EN ISO 11612
Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi
i płomieniem
DIN EN 61482-1-2 klasa 1
Odzież do ochrony przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym
Bielizna
przemysłowa
odpowiednia
Industrial
laundering

DIN EN ISO 15797
Tekstylia - Procedury przemysłowego prania
i wykończania do badań odzieży roboczej

Dżinsy dla spawacza, 5 kieszeni
W kolorze antracytowym.
Łączą krój prawdziwych dżinsów
z właściwościami ochronnymi profesjonalnej odzieży dla spawacza.

Rękawy to miejsca najsilniej obciążone podczas spawania, dlatego zapewniają podwójną ochronę dwóch
warstw materiału.

Mankiet z regulacją obwodu dla
ochrony przed wysoką temperaturą
i odpryskami.
Dodatkowa regulacja szerokości kurtki
spawacza przy użyciu metalowych zatrzasków na obwodzie.

Spodnie spawacza
W kolorze antracytowo-czerwonym.
Z dużą kieszenią z boczną fałdą
na prawej nogawce zamykaną
metalowymi zatrzaskami.
Na lewej nogawce praktyczna
kieszeń na calówkę.

