
PROTECT
قناع التنفس

يحمي من الجسیمات الصلبة والسائلة 
والمواد الضارة، إلى جانب الفیروسات 

.۲PFF والبكتیريا في الفئة

PROTECT

نظرة عامة على الممیزات!

قناع التنفس

تأثیر الترشیح

في راحة ارتداء 
عالیة

%۹۹
مقاومة أقل 

أثناء 
التنفس،

حیث أن استخدام مواد 
ترشیح بتكنولوجیا 
متقدمة يقلل من 

اإلرھاق الناتج عن 
ارتداء القناع

مساحة سطح 
المرشح حوالي

٥۰۰ سم مربع
بفضل الطبقات المطوية 

والموضوعة بعناية.

العبوة مصنوعة من السیلوفان المقوى، ويمكن 
التخلص منه بسھولة مع النفايات الورقیة.

 شركة etna ذات المسؤولیة المحدودة
كولمارر سترابي ۱۱
٦۰٥۲۸ فرانكفورت

kontakt@etna.de  |  www.etna.de
رقم الھاتف: +٤۹ (۰) ٦۹ ٤۰ ۲۰۰-۳٥۱

فاكس: +٤۹ (۰) ٦۹ ٤۰ ۳٥۱ -۳۸۷

يمكنكم الحصول على معلومات 
: مفصلة على موقعنا

www.etnaprotect.com

انطباع التاجر



PROTECT

مصنع ألماني معتمد بخبرة تفوقّ 
. ٥۰ عاما في تكنولوجیا المرشحاتً

خبرتنا - مصلحتك! نحن، كأحد رواد مصنعي 
مرشحات التھوية وتكییف الھواء، نعمل على 

دعم وإمداد مؤسسات الحماية المدنیة ودفاع 
NBC لسنوات عديدة، إلى جانب تقديم خدمات 

أخرى. وھذا أيضا يشمل الدفاعً ضد المواد 
البیولوجیة الخطرة مثل الفیروسات.
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استخدام مواد ترشیح 
بتكنولوجیا متقدمة

جودة بدون استثناءات! نحن ال 
نستخدم سوى أفضل المواد التي 

تلبي أعلى المتطلبات.

إمكانیة التخصیص 
بحسب تصمیمك

يمكن الطباعة علیھا بشكل 
منفرد! فنحن نقدم خیارات 
إضافة عالمة تجارية ألقنعة 
التنفس بشعار شركتكم أو 

تصمیمھا الخاص. وھذا الخیار 
متاح بدون المخاطرة بـ/فقدان 

الشھادة.

قناع التنفس

% تأثیر الترشیح > ۹۹
 ! السالمة خیر من الندم

لقد تم اختبار وتأكید تأثیر الترشیح العالي 
والتصديق علیه من قبل الجھات المختصة. 
ويخضع ھذا الوعد بالجودة لرقابة دائمة من 

قبل فريق ضمان الجودة المعتمد لدينا.

مساحة سطح المرشح حوالي ٥۰۰ 
سم مربع

 ! حمايتك ھي الوعد الذي نتعھد به
المیزة الخاصة ھي سطح المرشح المزدوج. ألن 
في ھذه الحالة، ھذا يعني تقريبا ضعف مساحةً 
الترشیح بالمقارنة باألقنعة األخرى وبالتالي فھذا 
يوفر تأثیرا أكبرً مع استخدام المواد بشكل فعال.

ضمان مستوى عاٍل من الراحة أثناء 
ارتدائه

االھتمام الكبیر بالتفاصیل يضمن الشعور بالراحة!

ناعم أنف  • مسند
الجانبین وعلى  • إغالق محكم حول الفم

آمن • قوس تقوية

مقاومة أقل أثناء التنفس
إرھاق أقل من األقنعة التقلیدية الخاصة 

بحماية الجھاز التنفسي! وھذا يجعل وقت 
ارتداءه أكثر راحة بكثیر بما يصل إلى عدة 

ساعات حتى مع اإلجھاد البدني. وتم توثیق 
وتأكید أداء القناع باختبارات بدون قیود!




