
Каски
Каските за задължителни при работа на височина и някои производствени дейности, те осигуряват 
ефикасна защита на работещия в случай на удар от падащ предмет или падане на самия човек. 
Каските Petzl се закрепват изключително стабилно върху главата и гарантират удобство във всички 
ситуации. С цяла гама аксесоари на отделни модули тези каски отговарят на разнообразните 
изисквания на професионалистите.

Изключително добро закрепване върху главата

Регулиране CENTERFIT
Системата за регулиране CENTERFIT позволява перфектно 
центриране на каската върху главата. Обиколката на обръча 
около главата се регулира лесно дори с ръкавици чрез 
едновременно задействане на двете странични колелца.

Система FLIP&FIT
Система FLIP&FIT дава възможност за бързо поставяне на обръча 
около главата в ниска позиция с цел стабилно закрепване на 
каската. Закрепващата система може да се сгъва вътре в каската 
за удобство по време на съхранение и транспорт.

Якостта на подбрадника DUAL може да се променя, за 
да се адаптира каската към различни работни ситуации

Подбрадникът DUAL позволява на работещия да модифицира 
якостта на подбрадника, за да адаптира каската към различни 
работни ситуации: работа на височина (EN 12492) или работа на 
земята (EN 397).
Клипсът може да се завърта и поставя в две позиции за 
съответно два начина на употреба:
- повишена якост на подбрадника, за да се ограничи риска от 
падане на каската при падане на работещия (якост над 50 daN).
- намалена якост, за да се ограничи риска от заклещване на 
каската, когато работещият е на земята (якост под 25 daN).



Различни решения в зависимост от изискванията за защита



Аксесоари на модули
Широка гама защитни щитове, челни лампи и аксесоари
- щитове за защита на очите, щитове срещу риск от електрическа дъга, специфични щитове за 
работа по дървета,
- челници за осветление,
- носач за бадж, протектор за врата, протектори за каските, резервен подбрадник.



Лесна инсталация на много модули
Всички каски на Petzl само за няколко секунди могат да се адаптират към допълнителни изисквания 
за защита или осветление благодарение на система EASYCLIP и няколко отвори в корпуса.

 
EASYCLIP е система за бързо фиксиране на защитен щит 
от страни на каската. Системата EASYCLIP е съвместима с 
всички каски и всички защитни щитове на Petzl. Всички 
модели защитни щитове се продават заедно с тази система 
за закрепване.

Предлагат се в много цветове
Каските VERTEX се предлагат в седем стандартни цвята, а каските STRATO в четири цвята.  
Освен това каските VERTEX и STRATO се предлагат в две версии HI-VIZ - корпус във 
флуоресцентен цявтт (жълт и оранжев), два флуоресцентени клипса и светлоотразителни 
стикери, за да се вижда отлично работещия както през деня, така и през нощта.
 

Голям избор

Съответсвие с много стандарти
В зависимост от модела, каските на Petzl съответстват на стандартите:
- европейски стандарти EN 397, EN 12492 и EN 50365,
- американски стандарт ANSI Z89.1,
- канадски стандарт CSA Z94.1,
- руски стандарт EAC,
- австралийски стандарт AS/NZS 1801.



Индивидуална маркировка по заявка

Как да изберем своята каска

VERTEX® / VERTEX® HI-VIZ /

VERTEX® VENT / VERTEX® VENT HI-VIZ

Вътрешната част на каските VERTEX се състои 
от текстилни ленти, фиксирани в шест точки, 
които лягат по формата на главата и осигуряват 
максимален комфорт. Абсорбирането на 
ударите става чрез деформация на външния 
корпус.

STRATO / STRATO HI-VIZ /

STRATO VENT / STRATO VENT HI-VIZ

Вътрешната част на каските STRATO е съставена 
от две части: EPP (експадниран полипропилен) 
и EPS (ескпандиран полистирен) с цел 
намаляване на теглото. Абсорбирането на 
ударите става чрез деформация на вътрешния 
корпус.

Petzl може да маркира каските VERTEX и STRATO с ваша лична 
идентификация :

- с добавяне на лого или специфична маркировка,

- чрез залепване на светлоотразителни стикери.

Ако проявявате интерес, свържете се с дистрибутор на Petzl.

Лека конструкцияУдобна конструкция


