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Ponúkame kompletný rad osobných ochranných prostriedkov na ochranu tela od hlavy až k pate, na zváranie a 
rezanie a všeobecne technické aplikácie. Všetky výrobky spĺňajú príslušné predpisy a normy EU.  
 

Ponúkame rôzne druhy kukiel od jednoduchých až po profesionálne. Pri oblúkovom zváraní je nutná ochrana 

proti ultrafialovému žiareniu, ktoré vzniká pri horení elektrického oblúka ako vedľajší efekt. Nutnou ochranou 

je použitie zváračskej  kukly s odpovedajúcim 

filtrom podľa normy STN. V súčasností sa častejšie na trhu dostupné kukly s automaticky zatemňovacím filtrom.  

Pri zváraní plameňom sú postačujúce zváračské okuliare s odpovedajúcim filtrom. 

 

 

 

 

 

Tradične minerálne filtračne skla s vynikajúcou ochranou proti tepelnému a UV 
žiareniu a tepelnou stálosťou. Pevne minerálne skla nie sú hrubé, musia sa 
používať spolu so zadným sklom z polykarbonatu a minerálnym alebo 
plastovým krycím sklom. 
___________________________________________________________ 
Filtračne sklo 60 x 110, odtieň 8  
Filtračne sklo 60 x 110, odtieň 9  
Filtračne sklo 60 x 110, odtieň 10  
Filtračne sklo 60 x 110, odtieň 11  
Filtračne sklo 60 x 110, odtieň 12  
Filtračne sklo 60 x 110, odtieň 13  
Filtračne sklo 90 x 110 odtieň 9  
Filtračne sklo 90 x 110 odtieň 10 ks  
Filtračne sklo 90 x 110 odtieň 11 ks  
Filtračne sklo 90 x 110 odtieň 12 ks  
Filtračne sklo 90 x 110 odtieň 13 ks  
Filtračne sklo 50 x 105 odtieň 9 ks  
Filtračne sklo 50 x 105 odtieň 10 ks  
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Filtračne sklo 50 x 105 odtieň 11 ks  

Filtračne sklo 50 x 105 odtieň 12 ks  

Filtračne sklo 50 x 105 odtieň 13 ks  

Filtračne sklo 51 x 108, odtieň 9 ks  

Filtračne sklo 51 x 108, odtieň 10 ks 25  

Filtračne sklo 51 x 108, odtieň 11 ks 25  

Filtračne sklo 51 x 108, odtieň 12 ks 26  

Filtračne sklo 51 x 108, odtieň 13 ks 25  

Filtračne sklo 50 mm priemer, odtieň 4  

Filtračne sklo 50 mm priemer, odtieň 5  

Filtračne sklo 50 mm priemer, odtieň 6 

Všetky filtre treba opatriť vhodnými krycími sklami kvôli ochrane skla filtru 

pred rozstretom a poškriabaním. 

____________________________________________________________ 

Krycie sklo 60 x 110, sklo  

Krycie sklo 60 x 110, plast 

Krycie sklo 90 x 110, sklo  

Krycie sklo 90 x 110, plast 

Krycie sklo 51 x 108, sklo  

Krycie sklo 51 x 108, plast  

Krycie sklo 50 x 105, sklo 

Krycie sklo 50 x 105, plast  

Krycie sklo 50 mm priemer 

Krycie sklo 50 mm priemer 

Krycie sklo CR39 60 x 110 

Krycie sklo CR39 90 x 110 

 

Pre väčšie pohodlie pri nosení a upevnení na hlave sa vyvinuli nove respirátory. Využívajú najnovšie poznatky 

o filtračných materiáloch, sú vybavene nízkoprofilovým jednocestným výdychovým ventilom. Jednodielna  

 



 

LASKA SLOVAKIA s.r.o.         www.laskaslovakia.sk         e-mail: info@laskaslovakia.sk 
 

3 

3 

 

upevňovacia páska zaisťuje rovnomerný prítlak respirátora na tvar. Nastaviteľný klip zaisťuje priľnutie 

respirátora a bráni samovoľnému uvoľneniu. Farebne rozlíšenie uľahčuje orientáciu v jednotlivých typoch 

a umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu pracovníkov, či používajú správny typ pre dane pracovisko. 

Najnovšie filtračne latky a technológie umožňujú minimálny odpor pri dýchaní. Výrobky vyhovujú norme EN 

149:2001. 

Dodávajú sa rôzne typy zásten v rôznych farbách. Všetky  je možne objednať buď ako štandardné zásteny alebo 

ako zásteny páskové.  Zásteny sú vyrobene z ohňovzdorného materiálu a poskytujú dobrú ochranu pred  

nebezpečným žiarením.  Zásteny sú vybavene patentnými gombíkmi na ľahké a bezpečne upínanie a sú hore aj 

dole založene, aby vydržali náročné používanie, alebo sú dodávané s háčikmi na ktoré sa tieto zásteny zavesia 

Páskové zásteny  umožňujú prístup i v prípade, že je zástena zavretá. Všetky zásteny sú schválené podľa 

noriem. 
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Poznámka: Obrázky majú len informačný charakter


