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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.

Тъй като не съществуват европейски стандарти, отнасящи 
се конкретно до каските за работа на височина, Petzl 
създаде гама от каски, адаптирани към изискванията на 
професионалната височинна работа, използвайки два 
съществуващи стандарта:
- стандарта за защитни каски за промишлеността (EN 397),
- стандарта за каски за алпинизъм (защита срещу 
удар EN 12492).

Каските VERTEX и ALVEO осигуряват защита 
срещу удари в съответствие с европейските 
стандарти EN 397 и EN 12492, както и с 
американския стандарт ANSI Z89.1 тип 1.
 
 
Каските VERTEX осигуряват също и защита 
срещу удари в съответствие със стандарт CSA 
Z94.1 тип 1.

Различията в моделите се изразяват в якостта на подбрадника и 
наличието или не на вентилационни отвори:

Допълнителна информация може да намерите на www.petzl.com/
VERTEX или www.petzl.com/ALVEO

- здрав подбрадник се 
препоръчва при работа на 
височина, за да се ограничи 
рискът от падане на каската 
при падане на ползвателя (при 
версиите BEST 
и VENT подбрадникът 
съответства на стандарт 
EN 12492),

- един проветрив корпус 
предоставя повече комфорт 
при работа при високи 
температури, но не осигурява 
електрозащита и защита от 
пръски от разтопен метал.
При наличие на някои от 
тези два рискови фактори, 
използвайте каска без 
вентилация. 
 
Каските VERTEX и ALVEO без 
вентилация съответстват 
на изискванията за 
електроизолация съгласно 
европейските стандарти 
EN 397, EN 50365 и 
американския стандарт 
ANSI Z89.1 Тип 1 Клас E. 
Каските VERTEX осигуряват 
също и защита срещу риск 
от електрически ток в 
съответствие със стандарт 
CSA Z94.1 Тип 1 Клас E.
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• Леки каски за работа на височина и спасителни акции

• Защитен шлем за каски VERTEX и ALVEO
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Каски

Регулиране CenterFit

Модули

Към каските VERTEX и ALVEO могат само 
за няколко секунди да се фиксират челна 
лампа или допълнителни средства за 
защита.

За монтаж на осветление: на всяка каска 
има характерен жлеб в предната част 
на корпуса, в който може да се фиксира 
челна лампа PIXA, както и четири кукички 
за закрепване на челна лампа с ластик.

За защита: потребителят може да 
използва защитен шлем VIZIR, фиксирайки 
го към малките кръгли страничните 
отвори, и да монтира антифони 
благодарение на предназначените за тях 
продълговати отвори.

Регулирането на обиколката на главата 
става едновременно с двата бутона за 
регулиране на системата CenterFit. С тези 
бутони за регулиране се работи лесно 
даже с ръкавици.

Системата CenterFit дава възможност за 
идеално центриране на каската върху 
главата.
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Каските VERTEX са с вътрешно текстилно дъно от шест 
ленти за максимално удобство при носене върху 
главата.

Каските ALVEO са с вътрешно дъно от експандиран 
полистирен с цел да се намали теглото им.

Индивидуална маркировка

Аксесоарите, предназначени за каските VERTEX и 
ALVEO позволяват на всеки потребител да адаптира 
предпазното средство според своите изисквания.

Набор от прозрачни стикери: 
позволява да поставите 
отличителна маркировка върху 
каската.

Набор от светлоотразителни стикери: 
открояват се по-добре в 
тъмнина.

Абсорбиращ слой: текстилен 
слой, осигуряващ по-добро 
проветрение.

Резервен слой: същият вътрешен 
слой като този, който се 
продава с каската. Не 
абсорбира потта.
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Удобни каски за работа на височина, работа в промишлеността и спасителни акции

• Текстилни ленти от шест части, които 
прилепват по формата на главата и 
подобряват удобството. Абсорбирането на 
ударите става чрез деформация на корпуса.
• Система за регулиране CenterFit осигурява 
центриране на каската върху главата и 
оптимално закрепване.
• Странични отвори за монтаж на защитни 
средства за слуха.
• Малки отвори за фиксиране за защитен 
шлем VIZIR.
• Жлеб за фиксиране на челна лампа PIXA.
• Четири фиксиращи кукички за закрепване 
на челна лампа с ластик.
• Подбрадникът е конструиран по начин да 
ограничи риска от падане на каската при 
падане на работещия (якост над 50 daN).
• Каска без вентилационни отвори, 
осигуряваща електрозащита и защита срещу 
пръски от разтопен метал.
• Размер: 53-63 cm 
• Тегло: 445 g 

• Предлага се в шест цвята:
- VERTEX BEST (A10BYA) : жълто,
- VERTEX BEST (A10BWA) : бяло,
- VERTEX BEST (A10BRA) : червено,
- VERTEX BEST (A10BNA) : черно,
- VERTEX BEST (A10BOA) : оранжево,
- VERTEX BEST (A10BBA) : синьо.
• Сертификация:
- CE*,
- ANSI Z89.1-2009 Тип Клас E,
- CSA Z94.1-05 Тип 1 Клас E.

* Съответства на изискванията за защита 
срещу удар съгласно стандарт EN 397 и 
стандарт EN 12492. 
Съответства на изискванията за 
електроизолация съгласно стандарт 
EN 397 и стандарт EN 50365. Съответства 
на факултативните изисквания на стандарт 
EN 397, отнасящи се до пръски от разтопен 
метал, странична деформация и използване 
при ниска температура.

VERTEX BEST A10B

Удобна каска за работа на височина и спасителни акции

Кукички за стабилно 
закрепване на челна 
лампа с ластик

Регулируем 
подбрадник

Двата бутона за регулиране на 
системата CenterFit позволяват много 
лесно регулиране на каската дори 
с ръкавици, освен това гарантират 
идеално центриране на каската върху 
главата.

Подбрадникът и катарамата, с която се 
закопчава, са специално разработени 
с цел да се ограничи опасността от 
падане на каската от главата в случай 
на падане на работещия.
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VERTEX® VENT A10V

Удобна и проветрива каска за работа на височина 
и спасителни акции
• Текстилни ленти от шест части, които 
прилепват по формата на главата и подобряват 
удобството. Абсорбирането на ударите става 
чрез деформация на корпуса.
• Система за регулиране CenterFit осигурява 
центриране на каската върху главата и 
оптимално закрепване.
• Вентилационни отвори с подвижна пластина, 
която се задейства отвън, за проветряване на 
каската в зависимост от условията на работа.
• Странични отвори за монтаж на антифони.
• Малки отвори за фиксиране на шлем VIZIR.
• Жлеб за фиксиране на челна лампа PIXA.
• Четири фиксиращи кукички за закрепване на 
челна лампа с ластик.
• Подбрадникът е конструиран така, че да 
ограничи риска от падане на каската при 
падане на работещия (якост над 50 daN).
• Размер: 53-63 cm / 20,9-24,8»
• Тегло: 445 g / 15,7 oz
• Предлага се в шест цвята:
- VERTEX VENT (A10VYA) : жълто,
- VERTEX VENT (A10VWA) : бяло,
- VERTEX VENT (A10VRA) : червено,
- VERTEX VENT (A10VNA) : черно,
- VERTEX VENT (A10VOA) : оранжево,
- VERTEX VENT (A10VBA) : синьо,
• Сертификация:
- CE EN 12492 *,
- UIAA,
- ANSI Z89.1-2009 Тип I Клас C,
- CSA Z94.1-05 Тип 1 Клас C.

* Съответства на изискванията за защита от 
удари съгласно стандарт EN 397 и стандарт 
EN 12492. Съответства на факултативните 
изисквания на стандарт EN 397 отнасящи се до 
странична деформация и използване при ниска 
температура.

VERTEX® ST A10S

Удобна защитна каска за промишлеността
• Текстилни ленти от шест части, които 
прилепват по формата на главата и подобряват 
удобството. Абсорбирането на ударите става 
чрез деформация на корпуса.
• Система за регулиране CenterFit осигурява 
центриране на каската върху главата и 
оптимално закрепване.
• Странични отвори за монтаж на антифони.
• Малки отвори за фиксиране за защитен шлем 
VIZIR.
• Жлеб за фиксиране на челна лампа PIXA.
• Четири фиксиращи кукички за закрепване на 
челна лампа с ластик.
• Подбрадникът е конструиран така, че да се 
откача в случай на закачане (якост под 25 daN).
• Каска без вентилационни отвори, осигуряваща 
електрозащита и защита срещу пръски от 
разтопен метал.
• Размер: 53-63 cm
• Тегло: 445 g 
• Предлага се в два цвята:
- VERTEX ST (A10SWA) : бяло,
- VERTEX ST (A10SRA) : червено.
• Сертификация:
- CE EN 397 *,
- CE EN 50365 *,
- ANSI Z89.1-2009 Тип І Клас E,
- CSA Z94.1-05 Тип 1 Клас E.

* Съответства на изискванията за защита от 
удари съгласно стандарт EN 397 и стандарт 
EN 12492. Съответства на изискванията за 
електрозащита съгласно стандарт EN 397 и 
стандарт EN 50365. 
Съответства на факултативните изисквания 
на стандарт EN 397, отнасящи се до пръски 
от разтопен метал, странична деформация и 
употреба при ниски температури.

Прозрачни стикери A10100
• Набор от прозрачни стикери за индивидуално 
обозначаване на каските VERTEX и ALVEO.

Светлоотразителни стикери за 
каски VERTEX A10110
• Набор от четири предварително нарязани 
светлоотразителни стикера.

Абсорбираща вътрешна лента за 
каска VERTEX A10200
• Комфортна вътрешна лента за каска VERTEX, 
абсорбираща потта.
• Пере се в перална машина.
• Тегло: 15 g

Резервна вътрешна лента за 
каска VERTEX A10210
• Стандартна резервна вътрешна лента за каска 
VERTEX. 
• Лесно поддържане.
• Тегло: 15 g
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ALVEO BEST A20B

Лека каска за работа на височина и спасителни акции

Кукички за стабилно 
закрепване на челна 
лампа с ластик

Регулируем 
подбрадник

Двата бутона за регулиране на 
системата CenterFit позволяват много 
лесно регулиране на каската дори 
с ръкавици, освен това гарантират 
идеално центриране на каската върху 
главата.

Подбрадникът и катарамата, с която се 
закопчава, са специално разработени 
с цел да се ограничи опасността от 
падане на каската от главата в случай 
на падане на работещия.

• Изключително лека и удобна каска, до 
степен че забравиш, че имаш нещо върху 
главата си... 
• Абсорбирането на ударите става чрез 
деформация на вътрешния слой от 
експандиран полистирен.
• Система за регулиране CenterFit осигурява 
центриране на каската върху главата и 
оптимално закрепване.
• Странични отвори за монтаж на защитни 
средства за слуха.
• Малки отвори за фиксиране за защитен 
шлем VIZIR.
• Жлеб за фиксиране на челна лампа PIXA.
• Четири фиксиращи кукички за закрепване 
на челна лампа с ластик.
• Подбрадникът е изчислен така, че да 
ограничи риска от падане на каската при 
падане на работещия (якост над 50 daN).
• Каска без вентилационни отвори, 
осигурява електрозащита и защита срещу 
пръски от разтопен метал.
• Размер: 53-63 cm 
• Тегло: 345 g 

• Предлага се с в три цвята:
- ALVEO BEST (A20BYA) : жълто,
- ALVEO BEST (A20BWA) : бяло,
- ALVEO BEST (A20BRA) : червено.
• Сертификация:
- CE*,
- ANSI Z89.1-2009 Тип I Клас E.
* Съответства на изискванията за защита 
срещу удар съгласно стандарт EN 397 и 
стандарт EN 12492. 
Съответства на изискванията за 
електрозащита съгласно стандарт EN 397 и 
стандарт EN 50365. 
Съответства на факултативните изисквания 
на стандарт EN 397, отнасящи се пръски от 
разтопен метал, странична деформация и 
употреба при ниски температури.

Леки каски за работа на височина и спасителни акции
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ALVEO VENT A20V

Лека и проветрива каска за работа на височина и 
спасителни акции
• Изключително лека и удобна каска, до степен 
че забравиш, че имаш нещо върху главата си... 
• Абсорбирането на ударите става чрез 
деформация на вътрешния слой от експандиран 
полистирен.
• Система за регулиране CenterFit осигурява 
центриране на каската върху главата и 
оптимално закрепване.
• Вентилационни отвори.
• Странични отвори за монтаж на защитни 
средства за слуха.
• Малки отвори за фиксиране за защитен шлем 
VIZIR.
• Жлеб за фиксиране на челна лампа PIXA.
• Четири фиксиращи кукички за закрепване на 
челна лампа с ластик.
• Подбрадникът е изчислен така, че да ограничи 
риска от падане на каската при падане на 
работещия (якост над 50 daN).
• Размер: 53-63 cm
• Тегло: 340 g
• Предлага се с в три цвята:
- ALVEO VENT (A20VYA) : жълто,
- ALVEO VENT (A20VWA) : бяло,
- ALVEO VENT (A20VRA) : червено.
• Сертификация:
- CE EN 12492 *,
- UIAA,
- ANSI Z89.1-2009 Тип I Клас C.

* Съответства на изискванията за защита срещу 
удар съгласно стандарт EN 397 и стандарт 
EN 12492.
Съответства на факултативните изисквания 
на стандарт EN 397, отнасящи се до 
странична деформация и употреба при ниски 
температури. 

Прозрачни стикери A10100
• Набор от прозрачни стикери за индивидуална 
маркировка на каските VERTEX и ALVEO.

Светлоотразителни стикери за 
каски ALVEO A20110
• Набор от четири предварително нарязани 
светлоотразителни стикера.

Абсорбираща вътрешна лента за 
каска ALVEO A20200
• Комфортна вътрешна лента за каска ALVEO 
абсорбираща потта.
• Пере се в перална машина.
• Тегло: 15 g 

Резервна вътрешна лента за 
каска ALVEO A20210
• Стандартна резервна вътрешна лента за каска 
ALVEO.
• Лесно поддържане.
• Тегло: 15 g

VIZIR A15

Предпазен шлем за каски 
VERTEX и ALVEO
• Лесен монтаж към каските VERTEX и ALVEO 
благодарение на специални отвори в каската.
• Две положения:
- положение върху каската: сгъва се отгоре 
върух каската, без да се използва.
- положение за работа: шлемът е спуснат и 
предпазва очите.
• Обработен срещу надраскване и мъгла.
• Тегло: 60 g
• Сертификация:
- CE EN 166 - частици със средна скорост,
- ANSI Z87.1-2003,
- CSA Z94.3-07.

Защитен шлем  


