
Uusi kahden suodattimen AVIVA2-
puolinaamari on Scott Safetyn 
puolinaamariteknologian seuraava 
edistysaskel. AVIVA-puolinaamariin 
on integroitu innovatiivisia 
käyttäjän mukavuutta ja suojausta 
edistäviä piirteitä, kuten joustava 
kasvotiiviste, helppokäyttöinen 
vuodontarkistusmekanismi ja 
suojalasien "puristin". AVIVA2 
sopii erilaisiin käyttösovelluksiin, 
kuten ruiskumaalaukseen, ja 
tuotantotöihin. AVIVA2:ssa 
käytetään Pro2-sarjan suodattimia, 
mukaan lukien uusi Pro2Flex-
matalaprofi ilisuodatin.

• Kahden suodattimen puolinaamari, jossa käytetään Pro2-sarjan 
suodattimia

•  Joustava tiiviste vastaa kasvojen liikkeisiin ja ylläpitää suojausta

• Helppokäyttöinen tiiviyden tarkastus

• Suojalasien puristin - suunniteltu parempaa suojalasien 
yhteensopivuutta varten

• Parannettu puheen kuuluvuus

• Mukava ja kestävä päälakinauhasto helpottaa käyttöä muiden 
suojaimien kanssa

• Yhteensopiva matalaprofi ilisten Pro2Flex-suodattimien kanssa

• READY-PAK-vaihtoehto helppoa varastointia ja kuljetusta varten

• Suunniteltu istumaan erikokoisille ja muotoisille kasvoille
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Tilaustiedot
Kuvaus PIENI KESKIKOKO SUURI

AVIVA2 Puolinaamari (10) 8004982 8004983 8004984

AVIVA2 READY-PAK rasia

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 P3 (10) 8004985 8004986 8004987

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 A2-P3 (10) 8004988 8004989 8004990

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 ABEK1-P3 (10) 8004991 8004992 8004993

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 Flex P3 (10) 8004994 8004995 8004996

AVIVA2 READY-PAK - Pro2 Flex P3 nOV/AG (10) 8004997 8004998 8004999

Mukava päänmyötäinen 
päälakinauhasto

Ainutlaatuinen joustava tiiviste joustaa kasvoilla lisäten 
mukavuutta ja istuvuutta

Yhteensopiva Pro2- ja Pro2Flex-sarjan 
suodattimien kanssa

Integroitu äänipaneeli mahdollistaa 
selkeämmän kommunikoinnin

Suojalasien puristin – 
mahdollistaa paremman 

integroinnin silmä-/ 
suojalasien kanssa

Istuvuuden tarkistamispainike-
Uloshengityksen aikana painiketta 

painettaessa naamarin runko 
pullistuu hieman ulospäin osoittaen, 

että hyvä istuvuus on saavutettu. Alaspäin suunnattu 
uloshengitysventtiili 
estää silmä- / suojalasien 
huurtumista

Yksinkertainen 
takakiinnitys helpottaa 
pukemista ja riisumista

Pro2 Pro2Flex
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