Custom Fit

Personlig individuelt tilpasset og formstøpt hørselvern

Det er viktig å ta vare på hørselen. Den vanligste yrkesskaden idag er nedsatt hørsel pga. støy. Det er ikke
uten grunn at hørselvern er påbudt. I tillegg til faren for å miste hørselen kan man også få tinnitus
(konstant piping/susing i ørene). Dette kan gi søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer og igjen
redusert livskvalitet.
Pluggerz hørselvern er meget godt egnet for Olje og Gass, Bygg og Anlegg, Næringsmiddelindustri,
Barnehager/SFO og Tannleger etc. Demper farlig støy og muliggjør kommunikasjon.
Harde propper er laget i akryl, er lett å rengjøre samt lett å sette inn.
Myke propper er laget av silikon og er svært komfortable i bruk. Den myke
silikonen tilpasser seg godt bevegelse i ørekanalen. Gode avstøp av øret er
en forutsetning for gode propper.

CF Pro Hard med sikkerhetsgrep

Pluggerz CF Pro (Demper mest i høye frekvenser) Kr. 1500,- pr sett
- Kan leveres både som hard og myk propp
- Flere filtervalg for støy tilpasning
- Propp kan leveres i flere farger
- Sikerhetsgrep er standard
- Opsjon for snor med klip Kr. 100,- Opsjon for metalldeteksjon (Næringsmiddelsindustri) Kr. 100,-

CF Pro Myk med sikkerhetsgrep

CF Pro DM Myk

Bruksområde:
Industristøy fra maskiner, verktøy etc.

Pluggerz CF Pro DM (Flat demping) Kr. 1800,- pr. sett
- Kan leveres både som hard og myk propp
- 10, 15, 20 og 25dB filter (NB! 10dB er ikke godkjent som hørselvern)
- Propp kan leveres i flere farger
- Støpt grep opsjon på myk propp
- Snor med klip opsjon på myk propp Kr. 100,- Opsjon for metalldeteksjon (Næringsmiddelsindustri) Kr. 100,-

CF Pro DM Myk m/Støpt grep

CF Pro DM Hard

Bruksområde:
Høy lyd fra musikk, resturant og barnehage etc.

Alle priser er pr. sett, inklusiv MVA , eksklusiv frakt og kan justeres uten forvarsel.
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