
A szabadalmaztatott héj 
kényelmes, és védelmet 
biztosít. 

sapka
beütődés elleni fejvédő  
3M™ First Base™ 3 

különböző stílusokban (Classic, Extra és Elite).
válogatott színekben és szemellenző hosszokkal kapható 
The 3M™ First Base™ 3 beütődés elleni fejvédő sapka sorozat 
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Védelem
A héj kialakítása az ipari és munkahelyi környezetben 
megvédi a viselő fejét az olyan kemény, álló helyzetű 
tárgyakkal való ütközés során, amelyek zúzódásokat 
vagy más felületi sérüléseket tudnának okozni.

Testreszabás 
Választható terület a logók, minták számára.

elleni fejvédő sapka
3M™ First Base™ 3 beütődés 

amely sokféle  alkalmazási területen megállja a helyét.
kényelmes  használatot és a védelmet szem előtt tartva tervezek. A héjakat stílusos és tartós szövetborítás egészíti ki, 
A 3M™ First Base™ 3 beütődés elleni fejvédő sapka központi eleme a szabadalmaztatott kialakítású héj, amelyet a 

és rugalmas héjkialakítással.
Könnyű sapka mikroszálas szövettel 
elleni fejvédő sapka
3M™ First Base™ 3 Classic beütődés 

és rugalmas héjkialakítással.
fényvisszavető szegélyekkel
Kétszínű mikroszálas sapka
elleni fejvédő sapka
3M™ First Base™ 3 Elite beütődés 

védő héjjal.
pamutszövetből, a teljes fejet
Tartós sapka poliészter/
elleni fejvédő sapka
3M™ First Base™ 3 Extra beütődés 

fokozza a stabilitást.
beállítópánt a nyakszirtcsont alatt fut végig, így 
érdekében követi a fej kontúrjait. A rugalmas
Az adaptív héjkialakítás a kényelmes illesztés

Stabilitás

egészít ki.
nedvszívó anyagból készült izzadságszívó betét
fejtetőn, amelyet a nedvesség elvezetése érdekében 
valamint közvetett szellőzőrendszerrel van ellátva a 
A termék szabadalmaztatott lélegző és perforált héjjal, 

Kényelem
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Izzadságszívó betét

Rugalmas beállítás

Távtartós izzadságszívó 
betét

Széles szellőzőpanel 

A teljes fejet védő héjváltozat nagyobb 
területet fed le

Főbb jellemzők
 Ŕ  A szabadalmazott perforált 
héj és a közvetett fejtetői 
szellőztetőrendszer elősegíti 
a levegő keringését, így segít 
mérsékelni a párásodást

 Ŕ  A szabadalmaztatott, rugalmas 
vagy a teljes fejet borító 
héjkialakítás minden fejmérethez 
illeszkedik.

 Ŕ Széles színválaszték

 Ŕ  Normál, rövidített és 
mikrohosszúságú ellenezővel

 Ŕ  A nedvszívó szövetből készült 
izzadságszívó betét segít 
elvezetni a nedvességet a bőrről, 
így kényelmesebbé teszi 
a viselést

 Ŕ  Mosógépben mosható szövetek

 Ŕ  Az EN 812 szerinti CE-jelöléssel

A szabadalmaztatott héj kényelmes, 
és védelmet biztosít.

Perforált oldalak

Ütéselnyelő  
rész

Adaptív rugalmas 
csatorna

Közvetett szellőztetőrendszer 
a fejtetőn
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elleni fejvédő sapka
Classic beütődés 
3M™ First Base™ 3 

  fejméretek széles körére illik
Ŕ Szabadalmaztatott „rugalmas” héjkialakítás, amely

Ŕ Oldalsó hálós szellőzés

  és segít mérsékelni a párásodást
Ŕ A szellőző szövetpanel elősegíti a levegő keringését,

Ŕ Egyszínű kialakítás kilencféle változatban

jellemzői:
kielégítésére  fejlesztették ki. A Classic változat főbb 
sapkát  az ipari felhasználás során felmerülő igények 
A 3M™ First Base™ 3 Classic beütődés elleni fejvédő 

elleni fejvédő sapka
Classic HV beütődés 
3M™ First Base™ 3 

Ŕ Normál és rövidített ellenzőhosszú változatok

Ŕ „Rugalmas” héjkialakítás

Ŕ Szellőzős poliuretán-poliészter szövet

  szövetek
Ŕ Jól látható anyag – az ISO 20471 szabványnak megfelelő

Ŕ Fényvisszavető szegélyek és szalagok

megfelelő fényvisszavető anyagokból készül.
láthatóságot, valamint az ISO 20471 szabványnak 
elleni fejvédő sapka fluoreszkáló színekkel javítja a 
A 3M™ First Base™ 3 Classic HV jól láthatósági beütődés 
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 Ŕ A szabadalmaztatott „teljes” borításkialakítás bármely fejméret  
esetén fokozott védelmet biztosít.

fejvédő sapka
Elite beütődés elleni 
3M™ First Base™ 3 

Ŕ Fényvisszavető szegélyek

  a levegőcseréről
Ŕ Az oldalsó és felső hálós szellőzőnyílások gondoskodnak

  és segít mérsékelni a párásodást
Ŕ A szellőző szövetpanel elősegíti a levegő keringését,

  színkombinációval
Ŕ Stílusos, kétszínű sapkakialakítás három normál

Ŕ Modern és vonzó megjelenés

szegélyekkel van ellátva. Az Elite változat főbb jellemzői:
modern és vonzó megjelenésű, és fényvisszavető
A 3M™ First Base™ 3 Elite beütődés elleni fejvédő sapka 

sapka
beütődés elleni fejvédő 
3M™ First Base™ 3 Extra 

Ŕ A választható fluoreszkáló narancssárga opció fokozott láthatóságot biztosít

Ŕ Szabadalmaztatott „rugalmas” héjkialakítás, amely számos fejmérethez illeszkedik 

Ŕ Rövidített ellenző a felfelé irányuló látótér növeléséért

Ŕ Az oldalsó, hálós szellőzőnyílások elősegítik a légáramlást

Ŕ Anyaga tartós poliészter-pamut keverék

Ŕ Egyszínű kialakítás három színváltozatban

Ŕ Hagyományos és vonzó megjelenés

részt fed le. Az Extra változat főbb jellemzői:
teljes  fejet védő héjkialakításnak köszönhetően nagyobb 
tartós,  munkaruhához használatos anyagokból készül, és a 
A 3M™ First Base™ 3 Extra beütődés elleni fejvédő sapka 
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 Ŕ A rugalmas, kötött, akril anyagú „beanie” sapka számos  
fejmérethez illeszkedik

 Ŕ Stílusos sapkakialakítás

 Ŕ Hideg időben történő használatra tervezve

 Ŕ A rugalmas ABS védőhéj védi a fejet az ütésektől és a zúzódásoktól 
*ABS – (akrilnitril-butadién-sztirol)

elleni fejvédő sapka
lángálló beütődés 
3M™ First Base™ 3 

Ŕ A rugalmas ABS védőhéj védi a fejet az ütésektől és a zúzódásoktól

  opcionális „lángállósági” záradékát is teljesíti)
Ŕ Az EN 812 tanúsítvány szerinti CE-tanúsítvánnyal rendelkezik (a szabvány

Ŕ Az áthurkolt szélű külső szövet véd a belső részek meggyulladása ellen

  anyagból készül
Ŕ A sapka külső része teljes egészében égésgátló (bevonatos pamut)

Ŕ A közvetlen szellőzőnyílások elhagyása csökkenti az égésveszélyt

jól látható, hogy a tűzveszélyes környezetben lángálló sapkát viselnek.
A sapka hátuljának mindkét oldalára egy-egy lángszimbólum van hímezve, így 
dolgozóknak az olyan munkakörnyezetekben, ahol szikra vagy láng képződhet. 
A 3M™ First Base™ 3 lángálló beütődés elleni fejvédő sapka védelmet nyújt a 

elleni fejvédő sapka
beanie stílusú beütődés 
3M™ First Base™ 3 
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fej védő sapka
téli beütődés elleni 
3M™ First Base™ 3 

Ŕ A választható fluoreszkáló színopciók jól láthatóságot biztosítanak

Ŕ Fülvédő textilpanelek a hideg időjárás elleni védelemhez

Ŕ A rugalmas védőhéj védi a fejet az ütésektől és a zúzódásoktól

Ŕ Vízálló külső szövet a száraz érzésért

Ŕ Az ISO 20471 szabványnak megfelelő fényvisszavető anyagok

szabványnak megfelelő fényvisszavető anyagból készül.
The 3M™ First Base™ 3 téli beütődés elleni fejvédő sapka az ISO 20471 
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3M azonosítószám EAN Megnevezés Szín Ellenzőhossz
Mennyiség 
csomagonként

Classic

7100217844 4054596712638 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka sárga

Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217845
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Rövidített szemellenző (55 mm) 50

7100217846 4054596712690 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217847 4054596713949 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Normál ellenzőhossz (70 mm) 20

7100217848
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Normál ellenzőhossz (70 mm) 50

7100217850 4054596714809 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Tengerészkék Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217851
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Tengerészkék Rövidített szemellenző (55 mm) 50

7100217852 4054596714861 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Tengerészkék Mikrohosszúságú ellenző (25 mm) 20

7100217853
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Tengerészkék Mikrohosszúságú ellenző (25 mm) 50

7100217854 4054596715172 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Tengerészkék Normál ellenzőhossz (70 mm) 20

7100217855
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Tengerészkék Normál ellenzőhossz (70 mm) 50

7100217856 4054596715264 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Sötétzöld Mikrohosszúságú ellenző (25 mm) 20

7100217857 4054596715295 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Sötétzöld Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217858 4054596715325 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Piros Normál ellenzőhossz (70 mm) 20

7100217859 4054596715356 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Királykék Normál ellenzőhossz (70 mm) 20

7100217860 4054596715387 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Királykék Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217861 4054596715417 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Fehér Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217862 4054596715448 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Szürke Normál ellenzőhossz (70 mm) 20

7100217863 4054596715516 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Szürke Mikrohosszúságú ellenző (25 mm) 20

7100217864 4054596715547 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Szürke Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217865 4054596715592 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Fekete Normál ellenzőhossz (70 mm) 20

7100217866 4054596715622 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Fekete Mikrohosszúságú ellenző (25 mm) 20

7100217867 4054596715660 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Fekete Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217868 4054596715691 
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Piros Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217869
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Királykék Rövidített szemellenző (55 mm) 50

7100217870
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Fehér Rövidített szemellenző (55 mm) 50

7100217871
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Szürke Mikrohosszúságú ellenző (25 mm) 50

7100217872
3M™ FB3 Classic 
beütődés ellen védő sapka

Szürke Rövidített szemellenző (55 mm) 50

4054596712676

4054596713987

4054596714847

4054596714922

4054596715240

4054596715738

4054596715769

4054596715790

4054596715837

Jól láthatósági

sárga
Jól láthatósági 

narancssárga
Jól láthatósági 

narancssárga
Jól láthatósági 

narancssárga
Jól láthatósági 

3M™ First Base™ 3 beütődés elleni fejvédő sapka
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3M azonosítószám EAN Megnevezés Szín Ellenzőhossz
Mennyiség 
csomagonként

Elite

7100217849 4054596714694
3M™ FB3 Elite beütődés 
ellen védő sapka 

Mikrohosszúságú ellenző (25 mm) 20

7100217873 4054596712324
3M™ FB3 Elite beütődés 
ellen védő sapka 

Normál ellenzőhossz (70 mm) 20

7100217874 4054596712225
3M™ FB3 Elite beütődés 
ellen védő sapka 

Mikrohosszúságú ellenző (25 mm) 20

7100217875 4054596712140
3M™ FB3 Elite beütődés 
ellen védő sapka 

Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217876 4054596712119
3M™ FB3 Elite beütődés 
ellen védő sapka 

Normál ellenzőhossz (70 mm) 20

7100217877 4054596712089
3M™ FB3 Elite beütődés 
ellen védő sapka 

Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217878 4054596712058
3M™ FB3 Elite beütődés 
ellen védő sapka 

Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217879
3M™ FB3 Elite beütődés 
ellen védő sapka 

Normál ellenzőhossz (70 mm) 50

Extra

7100217750 4054596705234 
3M™ FB3 Extra beütődés 
ellen védő sapka 

Tengerészkék Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217751 4054596705630 
3M™ FB3 Extra beütődés 
ellen védő sapka 

Fekete Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217752 4054596705661 
3M™ FB3 Extra beütődés 
ellen védő sapka 

Szürke Rövidített szemellenző (55 mm) 20

Lángálló

7100217841 4054596710481 
3M™ FB3 lángálló 
beütődés ellen védő sapka 

Tengerészkék Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217843 4054596711679 
3M™ FB3 lángálló 
beütődés ellen védő sapka 

Tengerészkék Mikrohosszúságú ellenző (25 mm) 20

Beanie

7100217833 4054596705692
3M™ FB3 beanie stílusú 
beütődés ellen védő sapka 

Tengerészkék Rövidített szemellenző (45 mm) 20

7100217834 4054596705777 
3M™ FB3 beanie stílusú 
beütődés ellen védő sapka 

Fekete Rövidített szemellenző (45 mm) 20

7100217835 4054596705821
3M™ FB3 beanie stílusú 
beütődés ellen védő sapka 

Szürke Rövidített szemellenző (45 mm) 20

Téli

7100217836 4054596705852
3M™ FB3 téli beütődés 
ellen védő sapka 

Tengerészkék Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217837 4054596705883 
3M™ FB3 téli beütődés 
ellen védő sapka 

Rövidített szemellenző (55 mm) 20

7100217838 4054596705913 
3M™ FB3 téli beütődés 
ellen védő sapka 

Rövidített szemellenző (55 mm) 20

Kiegészítők

7100217842 4054596721845
3M™ FB3 beütődés ellen 
védő sapkákhoz való 
kiegészítő 

Fekete n. a. 20

4054596712034
szürke
Tengerészkék/ 

Szürke/fekete

Fekete/szürke

Fekete/szürke

szürke

Tengerészkék/ 

szürke

Tengerészkék/ 

szürke

Tengerészkék/ 

narancssárga
Jól láthatósági 

sárga
Jól láthatósági 

narancssárga
Jól láthatósági 

(folytatás)
3M™ First Base™ 3 beütődés elleni fejvédő  sapka 
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