
ȘAPCĂ DE 
PROTECȚIE 
HONEYWELL

FII CU  UN PAS ÎNAINTE. 
BENEFICIAZĂ DE SIGURANȚĂ 
ȘI CONFORT LA UN PREȚ 
COMPETITIV.
Mulți muncitori folosesc, de obicei, 
la serviciu șepci obișnuite datorită 
confortului și designului. Însă, acestea nu 
le oferă protecție, motiv pentru care se 
expun unor riscuri: lovituri la cap, tăieturi, 
zgârieturi și vânătăi. Deși este posibil ca 
aceste accidente să nu fie fatale, pot, 
totuși, să devină neplăcute și costisitoare 
atât pentru muncitor, cât și pentru 
compania la care lucrează.

Șepcile existente deja pe piață au un 
design neatrăgător, acesta fiind motivul 
principal pentru care muncitorii pot alege 
să nu le poarte. Tocmai pentru că au 
nevoie de protecție cu stil, Honeywell a 
proiectat o nouă generație de șepci de 
protecție care asigură siguranță și confort 
și care beneficiază de un design atrăgător. 
Șapca de protecție Honeywell poate fi 
folosită atât în timpul serviciului, cât și 
după, indiferent dacă lucrezi în interior 
sau în aer liber.

Atât materialele de înaltă calitate, cât 
și structura și designul nou și elegant 
al șepcilor de protecție Honeywell 
reprezintă garanții solide că vor fi purtate 
de către muncitori. Așadar, poți fi sigur 

că își vor îndeplini sarcinile în siguranță, 
că productivitatea lor va crește și că 
afacerea se va dezvolta.

Bucură-te de protecție excelentă și 
beneficiază de multiple performanțe într-
un singur produs: calitate la un nivel înalt, 
fixare perfectă și design inovator; totul la 
un preț competitiv. 

PROTECȚIE SUPERIOARĂ
Șapca de protecție Honeywell este 
certificată EN 812 și dispune de un 
înveliș exterior din polipropilenă, care 
oferă protecție mai mare împotriva 
contactului cu obiecte staționare, în timp 
ce părțile laterale și partea posterioară, 
confecționate din material reflectorizant, 
plus paspoalul frontal, realizat tot din 
material reflectorizant, permit șepcii 
de protecție să reflecte lumina, oferind 
vizibilitate sporită și siguranță crescută. 
Cureaua pentru bărbie, care este 
opțională, oferă și mai multă protecție, 
împiedicând șapca de protecție să cadă 
de pe cap.

CONFORT MAXIM
Șapca de protecție Honeywell conține o 
inserție de spumă foarte moale, fabricată 
din poliuretan, care aduce un plus de 
confort chiar și atunci când este ținută 

Îți prezentăm noua generație de şepci de protecție Honeywell. Beneficiază de un nivel 
ridicat de confort şi de protecție sporită împotriva riscurilor de impact, indiferent dacă 
lucrezi în interior sau în aer liber. Bucură-te de o calitate şi o performanță excelente şi 
de un design elegant atunci când căştile de protecție nu sunt necesare.

pe cap timp îndelungat. Așadar, poate 
fi purtată toată ziua, oricând și oriunde, 
la serviciu sau în curtea din spatele 
casei. Un alt motiv pentru care șapca de 
protecție Honeywell redefinește ideea de 
confort îl reprezintă greutatea: cântărește 
doar 180 de grame, ceea ce ajută la 
eliminarea oboselii resimțite, de obicei, în 
zona gâtului și la creșterea productivității. 
Mai mult, părțile laterale din nailon 
asigură aerisire maximă, indiferent dacă 
este purtată în interior sau în aer liber, 
iar banda Velcro® de care dispune oferă 
o adaptabilitate excelentă pentru că 
permite reglarea în funcție de mai multe 
dimensiuni ale capului.

 DESIGN ELEGANT
Protecția excelentă nu ar trebui să fie în 
detrimentul stilului, astfel că șapca de 
protecție Honeywell vine cu un design 
nou și elegant. Special creată pentru 
a satisface nevoile muncitorilor, șapca 
de protecție Honeywell este cea mai 
bună alegere chiar și după serviciu. 
Cozorocul scurt (5,5 centimetri) oferă, în 
același timp, un câmp vizual mai bun și 
protecție împotriva soarelui. Disponibilă 
în cinci culori intense – roșu, albastru, gri, 
negru și portocaliu – șapca de protecție 
Honeywell reprezintă acea soluție de 
siguranță pe care muncitorii își vor dori să 
o poarte, asigurându-le o protecție cu stil.

Protecție cu stil
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Strat impermeabil (bumbac/poliester) 
ce permite spălarea manuală

Înveliş exterior din polipropilenă 
pentru protecţie sporită

Spumă foarte moale 
pentru un plus 

de confort

Reglare cu bandă Velcro® pentru 
mai multe dimensiuni de cap

Material reflectorizant pentru 
o vizibilitate mai bună

Cozoroc scurt (5,5 cm) 
pentru o vizibilitate mai bună

Plasă de nailon pentru mai multă 
aerisire 

ȘAPCĂ DE PROTECȚIE HONEYWELL 
CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

INDUSTRII ȘI APLICAȚII
• Producţie – auto, fabrici

• Servicii – centre de 
distribuţie, livrări 
comerciale, depozite, 
mecanică

• Industrie alimentară – pieţe 
de desfacere, bucătării 
industriale

• Utilităţi – instalatori, 
electricieni, zugravi

• Agricultură – lucrători la 
ferme

• Transport

• Persoane active în weekend 
şi bricolatori

HBCE150000 HBCE080000 HBCE090000 HBCE110000 HBCE030000 HBCCS

Șapcă de protecție 
roșie

Șapcă de protecție 
albastră

Șapcă de protecție 
gri

Șapcă de protecție 
neagră

Șapcă de protecție 
portocalie

Curea pentru 
bărbie

GHID DE COMANDĂ

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

ROMANIA
Honeywell Romania  
Upground Business Center

3 George Constantinescu Street  

A Entrance – 4th Floor

020339 – Sector 2  

Bucuresti

INTERNATIONAL

Honeywell Safety Products Europe SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte 

95958 Roissy CDG Cedex – France

Phone: +33 (0)1 49 90 79 79

Fax: +33 (0)1 49 90 71 04

Email: info-export.hsp@honeywell.com

PENTRU ÎNTREBĂRI TEHNICE
SUPORT TEHNIC PENTRU ECHIPAMENTELE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE

Număr de telefon gratuit: 00 800 3344 2803

Număr de telefon cu tarif normal: +44 (0) 1698 647 087  

Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

http://www.honeywellsafety.com

