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Полумаски X-plore® 3300 

Навсякъде, където е необходима дихателна защита при 

работа, полумаските X-plore са оптималното решение за 

вашите нужди, например в химическата и метало-

обработващата индустрии, при взимане на проби, 

инспекции, измерване и смесване на прахообразни 

субстанции, при третиране, почистване и дезинфекция с 

освобождаване на пари на разтворители, органични и 

неорганични вещества. 

X-plore 3300 осигурява дихателна защита с два филтъра, 

като съчетава практическа пригодност и комфорт. 

Материалите са от нов тип и модерен, практически 

ориентиран дизайн, като гарантират голямо удобство при 

носене.  

 

Предлагаме на Вашето внимание три различни комплекта  

маска + 2 бр. филтри за специализирана защита както следва: 

Характеристика 

Мрежа за главата „FlexFit”   Плътно прилепваща маска от нов тип. 

Дизайн „Low Profile”     Плоският строеж на маската и филтрите осигурява 

първокласно зрително поле и добра съвместимост  

при употреба със защитни визьори.  

Ремъци       Иновативно Х - направление (кръстосано) на 

ремъците за равномерно разпределение на силата  

при разтягане и за лесно нагласяване.  

Подвижност в областта на носа  Осигурява плътно прилепване в областта на носа и 

добра съвместимост с предпазни очила. 

Байонетна бърза връзка    За лесно и сигурно поставяне на филтъра. Поставят се 

отгоре и се придвижват надолу до мястото на 

изщракване. 

Комплект за защита при 

Химическа дейност 

X-plore 3300 (р-р М) 

2 филтъра А1В1Е1К1HgР3RD 

 

кат. номер: R 57 794 

ед. цена: 37,00 лв. без ДДС 

Комплект за защита при 

Боядисване 

X-plore 3300 (р-р М) 

2 филтъра А2-Р3 RD 

 

кат. номер: R 57 793 

ед. цена: 37,00 лв. без ДДС 

Комплект за защита от 

Прах (строителство) 

X-plore 3300 (р-р М) 

2 филтъра Pure-Р3 R 

 

кат. номер: R 56 960 

ед. цена: 37,00 лв. без ДДС 

37,00 лв. 

без Д
ДС 


