
OBLIČEJOVÝ 
OCHRANNÝ ŠTÍT

• Omezuje šíření kapénkových infekcí  
 včetně COVID-19 
• V kombinaci s rouškou vytváří  
 dokonalou ochranu 
• Snadné čištění pomocí dezinfekčních  
 prostředků umožňuje opakované  
 používání 
• Nízká hmotnost a jemná pěna  
 pro pohodlné celodenní nošení 
• Jednoduchá a rychlá výměna  
 plastového krytu

• Univerzální nastavitelná velikost 
• Zdravotně nezávadný, recyklovatelný

OCHRANA PROTI KORONAVIRU, KAPÉNKOVÉ INFEKCI apod.

OPAKOVANĚ 
POUŽITELNÝ

HLAVNÍ OBORY VYUŽITÍ:
• zdravotnictví • domovy pro seniory  
• chemické laboratoře • zaměstnanci  
obchodů, restaurací, kadeřnictví  
• průmyslová výroba všech zaměření

PRO VÁŠ KLID A BEZPEČNOST
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CERTIFIKOVANÝ



REUSABLE FACE 
PROTECTIVE SHIELD

• Reduces the spread of airborne   
 infections, including COVID-19
• In combination with a face masks  
 creates perfect protection 
• Easy cleaning with disinfectants  
 allows repeated use
• Light weight and soft foam for  
 comfortable all-day wear
• Easy and quick replacement of the   
 plastic cover

• Universal adjustable size

• Health friendly, recyclable

PROTECTION AGAINST CORONAVIRUS AND OTHER AIRBORNE INFECTIONS 

CERTIFIED

MAIN FIELDS OF USE:
• healthcare • elderly care • chemical 
laboratories • personnel in shops,  
restaurants, hair salons • industrial 
production of all specializations

MAKES YOU FEEL SAFE AND PROTECTED
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WIEDERVERWENDBARES 
GESICHTSSCHILD

• Begrenzt die Verbreitung von Tröpfcheninfektionen  
 einschließlich COVID-19

• Bietet in Kombination mit einer Mundmaske  
 den perfekten Schutz

• Einfache Reinigung mit handelsüblichen  
 Desinfektionsmitteln
 
• Leichtes Gewicht und weicher, rutschhemmender  
 Schaumstoff auf der Stirn für bequemes,   
 ganztägiges Tragegefühl
 
• Einfacher und schneller Austausch der  
 PET-Kunststoffdeckung.
 

• Universell einstellbare Größe auch für  
 Brillenträger geeignet

• Gesundheitsfreundlich, recycelbar

SCHUTZ GEGEN CORONAVIREN UND ANDERE TRÖPFCHENINFEKTIONEN

HAUPTEINSATZGEBIETE:
• Gesundheitswesen • Pflegeheime • 
Chemielabors • Personal in Geschäften, 
Restaurants, Friseursalons • Industrielle 
Produktion aller Fachrichtungen

FÜR IHR SICHERHEITSGEFÜHL 
UND IHREN SCHUTZ
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ZERTIFIERT


