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Ochranná metalizační helma – RPB 

Metalizační helma RPB je nejuniverzálnější 
multifunkční respirátor na trhu. Vyznačuje se dokonalou 
kombinací ochrany při vysokém zatížení a extrémního 
pohodlí. Velký zorník umožňuje výbornou viditelnost 
směrem dolů a do stran.  

Volitelný zorník se stupněm tónování “Shade 5” je 
ideální pro nástřik elektrickým obloukem. AC 
ochlazovací klimatizační jednotka vyrobená z vysoce 
odolného plastu dodává do helmy nepřetržitý studený 
stlačený vzduch. 

 

Vlastnosti helmy 

� první polstrovaná helma na trhu 
� sklopný průzor pro snadnější komunikaci 
� vzduchový deflektor pro nastavení průtoku vzduchu 
� pevná čelist pro bezpečné uchycení kápě 
� možnost připojení světla Vision – Link 
� nastavitelný komfortní polstrovaný systém umožňuje optimální rozložení hmotnosti 
� volitelný systém chrániče sluchu upevnitelný na helmu bez nutnosti jakýchkoliv dalších 

úprav) 
 
 

Popis 

 

 

 

 

Volitelné komponenty 

 

 

 

Metalizační helma s kápí Dýchací trubice  

Chránič sluchu-RPB Clim-RPB Chladící a 
vyhřívací jednotka C40 TM Ochranná kápě -RPB 

 AC – klimatizační jednotka, 
ochlazování, RPB 
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Kompletní sestava 

 

Arc Kit  

Sestava pro elektrometalizaci 

Obsahuje:  

� Metalizační helma s ochrannou fólií (průhledná, 
ochranná  fólie  - stupeň tónování  5, odolná proti 
poškrábaní  

� Zytec FR ochranná kápě  
� AC - klimatizační jednotka  
� vzduchová trubice a indikátor průtoku vzduchu  

 

 

Flame kit 

Sestava pro plynovou metalizaci 

Obsahuje  

� Metalizační helma s ochrannou fólií (průhledná), 
odolná proti poškrábaní  

� Zytec FR ochranná kápě   
� AC - klimatizační jednotka  
� vzduchová trubice a indikátor průtoku vzduchu  

 

 

 

 

Ochranná fólie-RPB-S5V: 
stupeň tónování 5, odolná 
proti poškrábaní 

Vison Link - RPB: světlo 
k helmě  

Ochranný štít -RPB: včetně 
fólie – stupeň tónování 5 a 
10ks ochranných fólií. 
Vhodný pro elektrometalizaci 
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Detail produktu  

 

 

 https://www.gamin.cz/metalizacni-helma-RPB/ 

Otvíratelný ochranný 

štít. 

Vzduchový deflektor pro 

nastavení proudění vzduchu 

Pevná čelist pro bezpečné 

uchycení kápě 

Možnost pro připojení světla-

Vision Link 

Ochranná fólie (průhledná), také 

možnost ochranné fólie – stupeň 

tónování  5 – odolná proti poškrábaní 

ANSI Z89.1 certifikovaná 

skořepina (EN397). 

Nastavitelný polstrovaný 

systém  

Ochranná kápě  Zytec ® FR. 


