
Pasivní ochrana sluchu
Pohodlí, ochrana a dostupnost 



Nový hlavový pás
pro lepší posazení 

Tenší a flexibilnější hluk
snižující polštářky 

l e f t / R I G H T – p r o t



left/RIGHT je první sada chráničů sluchu, která je skutečně osobní v pravém smyslu slova.

Úplně poprvé je levý chránič odlišný od pravého a sedí na uších lépe. Úplně poprvé je

hlavový pás navržen podle zjištění, že uši nejsou umístěny uprostřed naší hlavy.

Úplně poprvé je chránič dostatečně velký pro všechny typy uší, co se týče velikosti. Ochránili

jsme jedinečný dizajn a navrhli nový left/RIGHT v mnoha směrech.

Můžete si být jistí.

left/RIGHT jsou dostupné ve třech různých hladinách hluku – LOW*, MEDIUM* a HIGH*.

left/RIGHT příběh

Nový dizajn a
nové barvy 

Individuální
chrániče pro
levé a pravé
ucho

Velké chrániče
pro větší prostor
pro uši 

o ž e  j s m e  v š i c h n i  o d l i š n í

LOW

MEDIUM

HIGH



Chrániče sluchu left/RIGHT jsou

odlišné od existujících chraničů

sluchu. Individuálně navržené

pro levé a pravé ucho pro

vyrovnání asymetrické polohy uší

na hlavě. 

Revoluční hlavový pás a tenší

flexibilnější polštářky zajišťují

optimální pohodlí pro nositele. 

Velké chrániče poskytují větší

prostor pro uši a tím zajišťují

správnou ochranu pro všechny

tvary a velikosti uší. 

Tato technologie vychází z ana -

tomické individuality uživa telů. 

left/RIGHT nabízí různé možnosti

dle indi viduálních požadavků

uživatele a podle prostředí

používání. 

Všechny možnosti lze kombi  -

no vat :

Nízká, střední nebo vysoká

hladina hluku; hlavový pás nebo

montáž na přilbu; žluté, modré,

bílé nebo šedé. Správná ochrana

pro správný účel. 

left/RIGHT

Pasivní ochrana sluchu 

■ Hodnoty tlumení:
left/RIGHT LOW – Hlavový pás
SNR 24 dB
H=27 dB, M=22 dB, L=14 dB
left/RIGHT LOW – Montáž na přilbu
SNR 25 dB
H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB

■ left/RIGHT – LOW

■ Hodnoty tlumení:
left/RIGHT MEDIUM – Hlavový pás
SNR 28 dB
H=32 dB, M=26 dB, L=17 dB
left/RIGHT MEDIUM – Montáž na přilbu
SNR 28 dB
H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB

Typ
Žlutá Modrá Bílá Šedá 

Hlavový pás (karton 20 ks) 10087425 10087426 10087427 10099847

Montáž na přilbu* (karton 20 párů) 10087428 10087429 10087430 10101996

■ left/RIGHT – MEDIUM

■ Hodnoty tlumení:
left/RIGHT HIGH – Hlavový pás
SNR 33 dB
H=33 dB, M=31 dB, L=23 dB
left/RIGHT HIGH – Montáž na přilbu
SNR 31 dB
H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB

Typ
Žlutá Modrá Bílá Šedá 

Hlavový pás (karton 20 ks) 10087434 10087435 10087436 10100455

Montáž na přilbu* (karton 20 párů) 10087437 10087438 10087439 10101995

■ left/RIGHT – HIGH

Typ
Žlutá Modrá Bílá Šedá 

Hlavový pás (karton 20 ks) 10087399 10087400 10087421 10101164

Montáž na přilbu* (karton 20 párů) 10087422 10087423 10087424 10101997

*Vhodné pro přilby MSA V-Gard a MSA V-Gard 500. Kontaktujte vašeho místního zástupce pro bližší informace ohledně 
objednání. 

*Vhodné pro přilby MSA V-Gard a MSA V-Gard 500. Kontaktujte vašeho místního zástupce pro bližší informace ohledně 
objednání. 

*Vhodné pro přilby MSA V-Gard a MSA V-Gard 500. Kontaktujte vašeho místního zástupce pro bližší informace ohledně 
objednání. 



■ Leh

■ Pot

■ Farm

■ Aut

■ Dom

■ Sek

LOW

■ OGP 

■ Veřejné služby

■ Stavební průmysl

■ Těžba ropy

■ Lesní práce 

■ Zemědělství 

■ Průmyslové aplikace

MEDIUM



hký průmysl 

ravinářský průmysl 

maceutický průmysl

tomobilový průmysl 

mácí kutilové

kání trávy

W

■ Těžký mechanický průmysl

■ Papírny

■ Slévárny a zpracování kovů 

■ Hornictví  

■ Strojní zařízení 

■ Letiště 

HIGH



Pro zachování účinku tlumení hluku je důležitá pravidelná

výměna polštářků a vnitřních vložek. Při normálním použití

vyměňte hygienickou sadu alespoň dvakrát ročně. 

■ Hygienická sada

RIGHT ušní ucpávky

■ Znovu použitelné ušní

ucpávky

■ Zásobník pro pěnové
ucpávky
10087448

RIGHT představuje sortiment pohodlných ušních ucpávek s vysokou tlumící schopností. Sortiment RIGHT obsahuje
ušní ucpávky jednorázové, znovu použitelné, s provázkem nebo bez, s nastavitelným páskem a detekovatelné.
Pěnové jednorázové ucpávky jsou dostupné ve dvou velikostech. Verze s nastavitelným páskem má samostatnou
levou a pravou ucpávku, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany a pohodlí.

■ Pěnové ucpávky malé/
střední (SNR 33 dB) bez
provázku  10087441

■ Pěnové ucpávky
malé/střední (SNR 33 dB) s
provázkem  10087443

■ Pěnové ucpávky střední/
velké (SNR 37 dB) bez
provázku  10087444

■ Pěnové ucpávky
střední/velké (SNR 37 dB) s
provázkem  10087446

■ Pěnové ucpávky střední/velké 
(SNR 37 dB) s provázkem,
detekovatelné  10087447

■ Znovu použitelné ucpávky  
(SNR 23 dB) bez provázku 
10087449

■ Znovu použitelné ucpávky  
(SNR 23 dB) s provázkem
10087450

■ Ucpávky s nastavitelným
páskem (SNR 24 dB)
10087452

■ Znovu použitelné ucpávky
(SNR 23 dB) s provázkem,
detekovatelné  10087451

Příslušenství 

■ Náhradní ucpávky (SNR 24 dB)
10087453

■ Jednorázové ušní ucpávky



Dýchací přístroje 

MSA váš globální partner 

Stabilní detekční přístroje

Vzduch pročišťující respirátory

Ochrana hlavy, zraku a
sluchu 

Termovizní kamery

Ochrana těla

Osobní detekční přístroje

S provozem na 5 kontinentech, s více než 40 mezinárodními

pobočkami a stovkami distribučních partnerů po celém světě, MSA

nabízí jedinečnou řadu ochranných výrobků pro různá průmyslová

odvětví.

Změny vyhrazeny
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Váš přímý kontakt


