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BlueRay MORSKIE KASKI OCHRONNE 

 

Morskie ochronne kaski  Blueray są bardzo wygodne i lekkie- bez osłony ważą 
tylko 560 gramów. Powłoka wykonana jest z kompozytów węglowych 
dających doskonałą ochronę przed uderzeniami. 

Kaski  Blueray testowane zostały przez szereg różnorodnych instytucji, dzięki 
czemu nadają się do wykorzystania w bardzo trudnych warunkach. 

Kaski Blueray mają zastosowanie dla: 

 Ratownictwa wodnego tym Łodzi / PWC / RIB 
 Statków 
 Farm wiatrowych 
 Alpinizmu: praca na wysokościach 

Dane techniczne: 

 Mocna powłoka kompozytu węglowego 
 Odporne na światło  
 Komfortowy ochraniacz  
 Regulowane paski na głowę (52 - 62 cm) 
 Dwupunktowy pas podbródkowy 
 Łatwe do czyszczenia 
 Otwarcie wokół uszu, służące do ochrony i / lub zestawów komunikacyjnych 
 Wyposażone w szpilki i wsporniki np.: do kamery 

Kaski Blueray zostały przetestowane i są zgodne z następującymi standardami: 

 PAS 028: 2002 - Kask Morski 
 EN166: 2002 - przemysłowa Ochrona oczu 
 EN12492 – kask alpinistyczny 

Istnieje możliwość wyposażenia kasku w akcesoria: osłony twarzowe, latarki, okulary, sprzęt komunikacyjny. 

 

Taśma odblaskowa: 

Taśma odblaskowa zatwierdzona przez SOLAS, widoczna jest pod różnymi kątami, co sprawia, że kaski są  bardziej 
widoczne. Na hełmach umieszczono sześć kawałków taśmy odblaskowej SOLAS. Taśma posiada certyfikat, który 
spełnia standardy  kanadyjskiej i amerykańskiej straży przybrzeżnej. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Szary dzień 

 

Biała noc 

Opcje daszków: 

 
BlueRay morski ratowniczy- szyba przezroczysta, pół 

długości. Zapewnia doskonała osłonę dla oczu w 
każdych warunkach 

 

 
BlueRay morski ratowniczy- szyba przydymiona, pół 
długości. Przydymienie zmniejsza działanie promieni 

słonecznych 

 
BlueRay morski ratowniczy- szyba pełnowymiarowa. 

Doskonała ochrona w każdych warunkach 

 
BlueRay morski ratowniczy- szyba przydymiona, 

pełnowymiarowa. Przydymienie zmniejsza działanie 
promieni słonecznych 



 
 
 
 
 
 
 

 
BlueRay morski ratowniczy- z google. 

Doskonała ochrona w każdych warunkach 

 
BlueRay morski ratowniczy. Przezroczysty wizjer do 

ochrony oczu, latarka i pakiet komunikacyjny 
 

Dostępne kolory morskich kasków Blueray: 

 
Czarny 

 
Czerwony 

 
Biały 

 
Żółty 

 

  


