
Produktový list
Ochranné pomůcky

Název Sekce Popis Min. objednací množství Obj. č.
Držák filtru 1 Držák filtru k maskám 6 000, 7 500 a 6 000S 2 501
Filtrační patrona 1 Uhlíkový filtr, výměna vždy po 1 týdnu. Úroveň ochrany A2 2 06915
Filtrační patrona 1 Uhlíkový filtr, výměna vždy po 1 týdnu. Úroveň ochrany A1 2 6051
Gumový kryt nosu 1 Pro masky 6 800, 6 700 a 6 900 – 6894
Ochranný filtr 1 Filtr pro polomasky (6 000, 7 500) i celoobličejové masky (6 000). Úroveň ochrany P3 20 5935
Ochranný filtr 1 Filtr pro polomasky (6 000, 7 500) i celoobličejové masky (6 000) – 6059
Ochranný kryt zorníku 1 Náhradní kryt zorníku pro masku 6 000 25 6885
Náhradní baterka 2 Baterie pro svářečské kukly 2 H422000
Ochranná přilba 2 Náhradní potítko pro svářecí helmu – H168010
Ochranné sklo 2 Standardní ochranné sklo 9 100 – H526000
Ochranné sklo 2 Ochranné sklo odolné proti poškrábání 9 100 – H527000
Náhradní zorník 3 Náhradní zorník pro brýle 2890SA/2890A – 289A
Ochranné brýle 3 Brýle Classic, bezbarvý zorník – 2720
Ochranné brýle 3 Brýle Comfort, bezbarvý zorník – 2740
Ochranné bryle 3 Spolehlivá ochrana pro oči, vysoký komfort nošení. Ochrana proti UV záření. – 2890SA
Ochranný materiál 4 Dirty Trap Ochranný materiál, 720 mm x 91,4 m – 36852
Respirátor 5 Skládací respirátor pro krátkodobé broušení 20 06910PLUS
Respirátor 5 Respirátor s integrovanou vrstvou aktivního uhlí 5 06920
Respirátor 5 Respirátor řady AURA. Pro ochranu proti prachu, rzi. Standardní jemný prachový filtr. 10 06922
Respirátor 5 Respirátor řady AURA. Pro ochranu proti prachu, rzi. Standardní jemný prachový filtr,  

s vydechovacím ventilem. Úroveň ochrany FF2
10 06923PLUS

Respirátor 5 Respirátor řady AURA. Pro ochranu proti prachu, rzi. Standardní jemný prachový filtr,  
s vydechovacím ventilem. Úroveň ochrany FF3

10 06933PLUS

Respirátor 5 Osvědčený respirátor pro ochranu proti  toxickému a karcinogenímu jemnému prachu.  
Lehký, s nastavitelným nosním klipem

– 06936

Respirátor 5 Bezúdržbová plná maska, maximální bezpečnost díky integrované filtrační technologii. 
Úroveň ochrany A1/P2

– 06941

Respirátor 5 Bezúdržbová plná maska, maximální bezpečnost díky integrované filtrační technologii.
Úroveň ochrany A2/P3

– 06942

1) Příslušenství pro respirátor 2) Příslušenství pro ochrannou přilbu 3) Ochranné brýle

4) Ochranný materiál 5) Respirátory 6) Sada ochranné masky 

7) Ochranná sluchátka 8) Výstražné označení 9) Ochranný oblek



Ochranné pomůcky

Název Sekce Popis Min. objednací množství Obj. č.
Respirátor 5 Lehká polomaska pro všechny lakýrnické práce. Doporučená výměna filtru je po 1 týdnu. Velikost M – 06962
Respirátor 5 Lehká polomaska pro všechny lakýrnické práce. Doporučená výměna filtru je po 1 týdnu. Velikost L – 06963
Respirátor 5 Respirátor řady AURA. Pro ochranu proti prachu, rzi. Standardní jemný prachový filtr. 15 06983
Respirátor 5 Lehká skořepina s vydechovacím ventilem, omyvatelné obličejové těsnění – 06990
Respirátor 5 Lehká polomaska, měkký hypoalergenní materiál, bezúdržbová – 4279
Respirátor 5 Ochranný filtr vhodný pro celoobličejové masky řady 6 000 – 6099
Respirátor 5 Pohodlná, lehká, silikonová celoobličejová maska s jemným polstrováním a výdechovým ventilem. 

Velikost M
– 6800S

Respirátor 5 Pohodlná, lehká, silikonová celoobličejová maska s jemným polstrováním a výdechovým ventilem. 
Velikost L

– 6900S

Respirátor 5 Dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba polomasky. Kompatibilní se všemi filtry 3M řady 
2 000, 5 000 a většinou 6 000. Velikost M

– 7502

Respirátor 5 Dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba polomasky. Kompatibilní se všemi filtry 3M řady 
2 000, 5 000 a většinou 6 000. Velikost L

– 7503

Respirátor 5 Tělo polomasky – 7586
Respirátor 5 Celoobličejová maska – 6700S
Sada ochranné 
masky

6 Obsah balení: 1x celoobličejová maska řady 6 800, 2 páry filtrů, 2 filtry pevných částic,  
2 kryty filtru, 25 ochrana zorníku, 10 čisticích ubrousků. Velikost M

– 50648

Sada ochranné 
masky

6 Obsah balení: 1x polomaska řady 6 000, 2 páry filtrů, 2 filtry pevných částic, 2 kryty filtru, 
10 čisticích ubrousků. Velikost M

– 50684

Sada ochranné 
masky

6 Obsah balení: 1x polomaska řady 6 000, 2 páry filtrů, 2 filtry pevných částic, 2 kryty filtru, 
10 čisticích ubrousků. Velikost L

– 50685

Sada ochranné 
masky

6 Obsah balení: 1x polomaska řady 7 500, 2 páry filtrů, 2 filtry pevných částic, 2 kryty filtru, 
10 čisticích ubrousků. Velikost M

– 50733

Sada ochranné 
masky

6 Obsah balení: 1x polomaska řady 7 500, 2 páry filtrů, 2 filtry pevných částic, 2 kryty filtru, 
10 čisticích ubrousků. Velikost L

– 50734

Sluchátka 7 Špunty do uší s provázkem, v krabičce – 1271
Sluchátka 7 Mušlové chrániče jsou vhodné pro krátkou i delší pracovní činnost, široké pohodlné 

těsnění
– H510A

Sluchátka 7 Mušlové chrániče jsou vhodné pro krátkou i delší pracovní činnost, široké dosedací 
těsnění pro pohodlné nošení

– H510F

Sluchátka 7 Technologie dvojitého pouzdra minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje 
maximální vysokofrekvenční útlum, široké dosedací  těsnění pro pohodlné nošení.  
Vhodné do extrémně hlučného prostředí.

– H520A

Sluchátka 7 Mušlové chrániče speciálně vyvinuté pro extrémně hlučná prostředí, široké dosedací 
těsnění pro pohodlné nošení

– H540A

Sluchátka 7 Vysoce výkonný chránič sluchu s vestavěným rádiem, krátký dosah bezdrátové  
komunikace s jinými sluchátky Litecom, které fungují na stejné frekvenci.

– LCP3

Sluchátka 7 Lehká konstrukce, kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními maskami – X4A
Výstražné označení 8 Transparentní pásky, 25 mm x 45,7 m – 100114K
Výstražné označení 8 Bílo červené reflexní flexibilní pásky, 141 mm x 9 m – 3410AP14
Výstražné označení 8 Reflexní bílé značení pro užitková vozidla, 55 mm x 50 m – 9831055
Výstražné označení 8 Reflexní žluté značení pro užitková vozidla, 55 mm x 50 m – 9837155
Výstražné označení 8 Reflexní červené značení pro užitková vozidla, 55 mm x 50 m – 9837255
Výstražné označení 8 Reflexní značení pro nástavby užitkových vozidel, žluté, 51 mm x 50 m – 99771S
Výstražné označení 8 Reflexní značení pro nástavby užitkových vozidel, červené, 51 mm x 50 m – 99772S
Kombinéza  
pro lakýrníky

9 Overal na jedno použití pro práci ve stříkacím boxu, s prodyšnými zády, samolepicí kapsy. 
Obě strany mají antistatický povlak. Velikost M

– 50198M

Kombinéza  
pro lakýrníky

9 Overal na jedno použití pro práci ve stříkacím boxu, s prodyšnými zády, samolepicí kapsy. 
Obě strany mají antistatický povlak. Velikost L

– 50198L

Kombinéza  
pro lakýrníky

9 Overal na jedno použití pro práci ve stříkacím boxu, s prodyšnými zády, samolepicí kapsy. 
Obě strany mají antistatický povlak. Velikost XL

– 50198XL

Kombinéza  
pro lakýrníky

9 Overal na jedno použití pro práci ve stříkacím boxu, s prodyšnými zády, samolepicí kapsy. 
Obě strany mají antistatický povlak. Velikost XXL

– 50198XXL

Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Ceny jsou konečné v Kč bez DPH, 
bez instalace a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být použita ve 
fakturách majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK 
spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com • © TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. • CZ • 02/16 • PDF


