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Použití je snadné

Stačí navléknout elastický 
pásek otvorem na tvarovaný 
úchyt štítu a je to.
Volbou správného otvoru pak 
nastavíte pohodlnou velikost.

Pro ještě lepší průhlednost a 
eliminaci zkreslení jsme 
maximálně narovnali hledí. 
Masq 2 tak díky tomu 
poskytuje větší komfort také 
uživatelům brýlí.

150mm

Čistý výhled

Mysleli jsme na malé i velké 
hlavy, úzké i široké, s brýlemi 
nebo bez nich. Tvar masky se 
přizpůsobí každému tvaru 
hlavy pomocí žeber naseda-
jících na čelo, které se roztáh-
nou nebo stáhnou. 

Sedne každému

Druhá generace ergono-
mického vakuově lisovaného 
obličejového štítu.  Nyní pro 
profesionální použití. Štít je 
lehký a komfortní, nebrání ve 
výhledu a ochrání Vás před 
kapénkami ze všech směrů.

Komfortní ochranný štít

Žebra prolisů na čele zajistí 
odvod par z dechu. Štít se tak 
při běžném nošení nemlží.

Nemlží se

Štít lze snadno upravit 
nůžkami. Můžete jej například 
zkrátit nebo modifikovat pro 
pohodlnější práci s respirá-
torem.

Jednoduše upravitelný



100

Masq 2 jsme navrhli tak, aby 
šetřil místo - je plně stoho-
vatelný. Balení 100 kusů má 
rozměr jako krabice papírů do 
tiskárny. Šetříme cenu za 
dopravu i životní prostředí. 
Štíty balíme s ochranou proti 
poškrábání při přepravě.

Doprava & skladování

Tvar štítu vám poskytne 
ochranu ze všech směrů. Masq 
2 získal certifikát jako osobní  
ochranný prostředek katego-
rie 2 a nese označení CE.

Certifikovaná ochrana

Štít je vyroben z PETu, 
jednoho z nejlépe recyklo-
vatelných plastů. Popruh 
zatím recyklovat nelze, ale 
můžete jej opakovaně využít, 
netrhá se a pevně drží.

Snadno jej recyklujete

Komfortní ochranný štít masq 2



Pro poptávky větších 
objemů štítů nás prosím 
kontaktujte na

 info@masq.cz
+420 605 885 856
 

TRILAB Safety s.r.o.
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Masq 2 vyrábí české firmy v Česku. Je skladem a díky snadné 
škálovatelnosti výroby jsme schopni pokrýt rozsáhlé poptávky v 
tuzemsku i v zahraničí.
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