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Polomasky a obličejové masky
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M A S

Řada lícnic Scott nabízí:
polomasky,• 
obličejové masky,• 
modely s jedním fi ltrem,• 
modely s dvěma fi ltry,• 
výběr velikostí,• 
výběr materiálů,• 
pohodlí při používání,• 
jednoduchou údržbu,• 
nízké provozní náklady.• 

Rozsáhlá řada polomasek a obličejových masek značky 
Scott kombinuje komfort a ochranu s kompletním výběrem 
fi ltrů, které chrání uživatele proti širokému spektru 
nebezpečných látek.

Polomasky a obličejové masky Scott byly navrženy 
odborníky s vědomím, že přesné a efektivní posazení na 
obličeji je nejdůležitějším faktorem při výběru fi ltračního 
dýchacího přístroje. Proto u těchto výrobků nabízí 
společnost Scott výběr velikostí, materiálů a volbu modelu 
s jedním či dvěma fi ltry. Tím dává uživateli větší možnost 
volby a usnadňuje splnění legislativních požadavků.
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Filtry Pro2000
Filtrační dýchací přístroje s jedním fi ltrem obvykle 
používají přípojku se standardním 40mm závitem. Uživatel 
si podle svých potřeb a okolností použití může vybrat mezi 
výrobky Scott s čelním nebo bočním připojením fi ltru.
Řada Scott Pro2000 nabízí širokou škálu fi ltrů pro 
nejrůznější použití, které poskytují vysoce kvalitní a 
cenově výhodnou ochranu. Filtrační materiály nejvyšší 
jakosti zajišťují dlouhou trvanlivost a spolehlivost fi ltrů i v 
těch nejnáročnějších podmínkách. Podrobnosti najdete na 
stranách 10 a 11.

Párové fi ltry Pro2
Použití párových fi ltrů zlepšuje vlastnosti 
fi ltračních dýchacích prostředků, protože tyto 
fi ltry jsou zpravidla menší a jejich hmotnost 
je rovnoměrně rozložena po obou stranách 
ochranného prostředku. Na druhou stranu nižší 
objem fi ltru s sebou obvykle přináší menší fi ltrační 
účinnost nebo nižší sorpční kapacitu (např. 
A1B1E1 spíše než A2B2E2). Přesto jsou i v této 
řadě Scott k dispozici fi ltry třídy A2.

Ucelená řada fi ltrů Pro2 nabízí bezpečnou 
bajonetovou přípojku a unikátní kryt fi ltru 
prodlužující jejich životnost. Podrobnosti najdete 
na stranách 10 a 11.

Profi le2

Profi le60

Profi le40

Promask2

Sari

Promask

Promask Sil

Vision 1000

Vision 4000

omask Sil
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Objednací kódy
032072 Profi le 2 velikost S
032071 Profi le 2 velikost M
032070 Profi le 2 velikost L

PRO2 TWIN

Profi le2 je moderní polomaska s dvěma fi ltry nabízející nízké provozní 
náklady a snadné používání.
Lícnice je zhotovena z elastomeru TPE, který neobsahuje ani silikon 
ani latex, je velmi jemný a komfortní i při dlouhém nošení. Aby 
vyhovovala nejširšímu okruhu uživatelů, je k dispozici ve třech 
velikostech.

Profi le2 se snadno až intuitivně nasazuje. Součástí upínacího systému 
je nastavitelná náhlavní kolébka a přezka nosného pásu. Díky velkému 
průměru ventilů jsou dosaženy vyjimečně nízké dýchací odpory, což 
snižuje únavu uživatele. Ekonomicky výhodná, s minimálními nároky 
na údržbu, spojuje polomaska Profi le2 moderní design s nízkými 
náklady.

Profi le2 se používá s fi ltry řady Pro2 vybavenými krytem, který chrání 
fi ltrační materiál před jiskrami, potřísněním a kontaminací a tím 
prodlužuje jejich životnost.

dva fi ltry (Pro• 2),
lícnice z elastomeru TPE,• 
nastavitelný upínací systém,• 
nízké provozní náklady,• 
k dispozici ve třech velikostech.• 

Schváleno dle EN 140
   



5

P R O F I L E 6 0

Profi le60 je vynikající polomaska s dvěma fi ltry. Její lícnice je 
zhotovena z tekutého silikonového kaučuku (LSR), který kombinuje 
jemnost a pružnost silikonu s odolností a dlouhou životností.

Plochá a široká těsnící linie je podobná těm, které se používají 
u obličejových masek. Díky ní je dosaženo pohodlné a efektivní 
posazení polomasky na obličeji. Skládané záhyby lícnice v oblasti 
nosu a brady absorbují pohyby hlavou, a tím zajišťují těsnost během 
používání.

Polomaska Profi le60 je vhodná pro použití při aplikaci barev, protože 
výrobní proces použitý při vstřikování LRS zabraňuje uvolňování 
silikonu z lícnice. Posuvný upínací systém dovoluje rychlé a snadné 
nasazení polomasky a umožňuje také její spuštění do pohodlé 
pohotovostní polohy.

Polomaska Profi le60 se používá s dvěma fi ltry řady Pro2. Filtry 
jsou vybaveny krytem, který chrání fi ltrační materiál před jiskrami, 
kontaminací chemikáliemi a potřísněním. Toto řešení výrazně 
prodlužuje jejich životnost.

dva fi ltry (Pro• 2),
lícnice z tekutého silikonového kaučuku (LSR),• 
široká, dobře padnoucí těsnící linie,• 
upínací systém, který lze rychle nasadit,• 
k dispozici ve dvou velikostech.• 

Schváleno dle EN 140

Objednací kódy
032080 velikost M/L, silikonový kaučuk
032081 velikost S/M, silikonový kaučuk

PRO2 TWIN
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P R O M A S K 2

Promask2 je výborně vyvážená obličejová maska s dvěma fi ltry a 
velmi nízkým profi lem, který umožňuje práci z bezprostřední blízkosti 
nebo v místech s omezeným přístupem.

Promask2 má vysoce komfortní těsnící linii ve tvaru písmene „T“, 
která zajišťuje perfektní přilnutí a minimální tlak na obličej. Rozvod 
vzduchu zabraňuje zamlžování zorníku a využívá vnitřní masku k 
rychlému a efektivnímu odvodu oxidu uhličitého, čímž snižuje únavu 
uživatele i při dlouhodobém používání.

Součástí obličejové masky Promask2 je panoramatický zorník 
s širokým zorným polem. Nezkreslenou komunikaci s okolím 
zabezpečuje průzvučná membrána umístěná přímo před ústy uživatele. 
Průhledná vnitřní maska je dobře přijímána uživateli a dodává 
ochrannému prostředku přátelštější vzhled.

Promask2 je zhotoven z šedého silikonu a používá se s dvěma fi ltry 
řady Pro2. Filtry jsou vybaveny krytem, který chrání fi ltrační materiál 
před jiskrami, kontaminací chemikáliemi a potřísněním. Toto řešení 
výrazně prodlužuje jejich životnost.

nízký profi l,• 
nezkreslená komunikace,• 
jemný a pružný silikon,• 
průhledná vnitřní maska,• 
k dispozici ve dvou velikostech.• 

Schváleno dle EN 136

Objednací kódy
012890 Promask² silikon (pro dva fi ltry řady Pro²)

PRO2 TWIN
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Profi le40 je polomaska s jedním fi ltrem vybavená standardním 
40mm závitem, který vyhovuje požadavkům EN 148-1. Lícnice je 
zhotovena z odolného tekutého silikonového kaučuku (LSR). Posuvný 
upínací systém dovoluje rychlé a snadné nasazení. Široká těsnící linie 
usnadňuje efektivní a komfortní posazení na obličeji, záhyby lícnice v 
oblasti nosu a brady zajišťují těsnost během požívání.

Polomaska Profi le40 se používá s vybranými fi ltry řady Pro2000 
(Poznámka: použity mohou být pouze fi ltry, jejichž hmotnost 
nepřekračuje 300 g).

jeden fi ltr (závit 40 mm),• 
lícnice z tekutého silikonového    • 
kaučuku (LSR),
široká, dobře padnoucí těsnící linie,• 
upínací systém, který lze      • 
rychle nasadit,
k dispozici ve dvou velikostech.• 

Schváleno dle EN 140

S A R I  N R

Sari NR je obličejová maska z přírodního kaučuku s širokým 
panoramatickým zorníkem a čelní přípojkou pro fi ltr. Stejně jako u 
ostatních obličejových masek značky Scott, zabraňuje rozvod vzduchu 
zamlžování zorníku a zajišťuje rychlý a efektivní odvod oxidu 
uhličitého. Tím se významně snižuje únava uživatele. 

odolné materiály,• 
cenově výhodný provoz,• 
široká, komfortní těsnící linie,• 
průzvučná membrána,• 
čelní přípojka fi ltru.• 

Schváleno dle EN 136

Objednací kódy
032082 Profi le40, velikost M/L, silikon
032083 Profi le40, velikost S/M, silikon

Objednací kódy
011680 Obličejová maska Sari NR, přírodní kaučuk
011987 Obličejová maska Sari NR, přírodní kaučuk, zorník Triplex

PRO2000 SINGLE

PRO2000 SINGLE
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P R O M A S K

Trvanlivost a vysoká chemická odolnost elastomeru Procomp zajišťují 
dlouhou životnost.

prověřená trvanlivost,• 
volitelný zorník se zvýšenou odolností,• 
průhledná vnitřní maska,• 
k dispozici ve dvou velikostech,• 
boční umístění fi ltru (vlevo),• 
vhodný pro CBRN aplikace.• 

Schváleno dle EN 136

Promask Sil z nealergického žlutého silikonu zachovává komfort a 
účinnost designu Promask.

jemný a pružný silikon,• 
žlutá, bezpečnostní barva,• 
průhledná vnitřní maska,• 
k dispozici ve dvou velikostech,• 
boční umístění fi ltru (vlevo).• 

Schváleno dle EN 136

PROMASK BLACKPROMASK SIL

Objednací kódy
012882 Promask Sil, žlutý silikon

Objednací kódy
012681 Promask Black
012670 Promask Black, velikost S
012684 Promask HC, zorník se zvýšenou odolností
012980 Promask Black, nosný popruh, zorník PC
012881 Promask Black, čip pro Data Carrier

Obličejová maska Promask byla již prověřena v širokém okruhu 
průmyslových odvětví. Její konstrukce využívá T-design těsnící linie, 
který přináší vysoce kvalitní těsnění s minimálním tlakem na obličej. 
Počítačem navržený rozvod vzduchu zajišťuje vyjimečně nízké 
dýchací odpory, které snižují únavu uživatele, dokonce i při dlouhém 
používání masky.

Promask je vybaven širokým panoramatickým zorníkem zajišťujícím 
maximální zorné pole a před ústy umístěnou průzvučnou membránou, 
umožňující snadnou komunikaci se spolupracovníky. Volitelný 
zorník s povrchovou úpravou zvyšuje odolnost proti poškrábání a 
rozpouštědlům. Průhledná vnitřní maska je dobře přijímána uživateli a 
dodává ochrannému prostředku přátelštější vzhled.

Promask je vyráběn z odolného halo-butyl elastomeru Procomp® 
nebo z velmi jemného silikonu. Aby byly zajištěny potřeby co 
nejširšího okruhu uživatelů, je dodáván ve dvou velikostech.

PRO2000 SINGLE
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Obličejová maska Vision 4000 má boční, vpravo umístěnou, přípojku 
pro fi ltr.

98 % normálního zorného pole,• 
zorník odolný proti rozpouštědlům a poškrábání,• 
lícnice z tekutého silikonového kaučuku (LSR),• 
k dispozici ve třech velikostech,• 
boční umístění fi ltru (vpravo).• 

Schváleno dle EN 136

V I S I O N

Obličejová maska Vision 1000 má čelní přípojku pro fi ltr.
98 % normálního zorného pole,• 
zorník odolný proti rozpouštědlům a poškrábání,• 
lícnice z tekutého silikonového kaučuku (LSR),• 
k dispozici ve třech velikostech,• 
čelní přípojka fi ltru.• 

Schváleno dle EN 136

VISION 4000VISION 1000

Obličejová maska Vision nabízí maximální komfort. Díky výběru ze 
tří velikostí a dvou poloh pro fi ltr přináší zároveň řešení potřeb mnoha 
uživatelů v široké škále aplikací.

Zorník obličejové masky Vision má prakticky neomezené zorné 
pole (98 %). I když je v obou rovinách zakulacen, zůstává opticky 
perfektní, bez zkreslení. V základním provedení je maska osazena 
zorníkem s dlouhou životností, který má povrch odolný proti 
poškrábání a rozpouštědlům.

Filtry jsou umístěny nízko a blízko k obličeji. Tím je zajištěno 
optimální rozložení hmotnosti. Lícnice je zhotovena z tekutého 
silikonového kaučuku (LSR). Tento materiál kombinuje pohodlí a 
tvárnost silikonu s odolností a dlouhou životností. Velká kontaktní 
plocha těsnící linie zabezpečuje efektivní posazení na obličeji bez 
zbytečného utahování upínacího systému. Souhrn těchto vlastností 
přináší vyjimečný komfort při používání a vede tak k maximální 
spokojenosti uživatele.

Objednací kódy
013110 Vision, silikon, čelní fi ltr, velikost L
013111 Vision, silikon, čelní fi ltr, velikost M
013112 Vision, silikon, čelní fi ltr, velikost S

Objednací kódy
013113 Vision, silikon, boční fi ltr, velikost L
013114 Vision, silikon, boční fi ltr, velikost M
013115 Vision, silikon, boční fi ltr, velikost S

PRO2000 SINGLE
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Ucelený výběr vysoce kvalitních fi ltrů zajišťuje ochranu proti široké 
škále nebezpečných látek.

Filtry této řady mají jak nízké dýchací odpory, tak i malou hmotnost. 
Protiplynové a kombinované fi ltry vynikají vysokou sorpční 
kapacitou, stejně jako fi ltr proti částicím bezkonkurenční fi ltrační 
účinností. To vše díky vysoké kvalitě použitých materiálů. Filtry proti 
částicím nepoužívají elektrostatické metody záchytu částic, ale pouze 
mikrovlákna fi ltračního papíru.

Filtry řady Pro2000 jsou kompletně schváleny podle nejnovějších 
evropských norem, jsou určeny pro opakované použití (označení “R”) 
a nesou označení CE. Připojují se pomocí přípojky s 40 mm závitem, 
vyhovujícím požadavkům EN 148-1.

Schváleno dle EN 143 a EN 14387

Filtry řady Pro2 jsou dodávány v párech pro obličejové masky a 
polomasky s dvěma fi ltry značky Scott. Nabízejí široký výběr typů, 
který pokrývá rozsáhlou škálu nebezpečných látek.

Při jejich výrobě se používají nejmodernější technologie a 
nejkvalitnější média. Každý fi ltr je vybaven unikátním krytem 
s mřížkou na vstupním otvoru směřujícím dozadu. Toto řešení 
chrání fi ltrační materiál před jiskrami, kontaminací chemikáliemi a 
potřísněním, a tím výrazně prodlužuje životnost fi ltru. Filtry proti 
částicím a kombinované fi ltry řady Pro2 nepoužívají elektrostatické 
metody záchytu částic, ale pouze mikrovlákna fi ltračního papíru.

Filtry řady Pro2 jsou kompletně schváleny podle nejnovějších 
evropských norem, jsou určeny pro opakované použití (označení “R”) 
a nesou označení CE. Jsou upevněny pomocí bajonetové přípojky.

Schváleno dle EN 143 a EN 14387

F i l t r y  P r o ²

F i l t r y  P r o 2 0 0 0
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Filtry Pro2 

Filtry  Pro2000

Barevné značení    Kód Typ fi ltru Použití
Filtr proti částicím
 053070 Pro2 P3 Pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy (viry, bakterie a výtrusy) a enzymy.
Protiplynové fi ltry
 044070 Pro2 A1 Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C (třída 1).
 044071 Pro2 A2 Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C (třída 2).    
 044072 Pro2 A1B1E1 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry a kyselé plyny a páry.
 044073 Pro2 A1B1E1K1 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a jeho   
   organické sloučeniny.
Kombinované fi ltry
 044080 Pro2 A1-P3 Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C (třída 1), pevné, tekuté,   
   toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.
 044081 Pro2 A2-P3 Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C (třída 2, delší ochranná doba),   
   pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.
 044082 Pro2 A1B1E1-P3 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a  
   radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.
 044083 Pro2 A1B1E1K1-P3 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a jeho organické  
   sloučeniny, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.

Barevné značení    Kód Typ fi ltru Použití           Hmotnost (g)
Filtr proti částicím
 052670 PF 10 P3 Pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy (viry, bakterie a výtrusy)  74 
   a enzymy.  
Protiplynové fi ltry
 042870 GF 22 A2 Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu vyšším než 65 °C.  190
 042871 GF 22 B2 Anorganické plyny a páry, např. chlór, fl uór, sirovodík, chlorkyan,   195 
   kyanovodík nebo fosgen. 
 042972 GF 32 E2 Kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý.  305
 042873 GF 22 K2 Amoniak a jeho organické sloučeniny.  255
 042874 GF 22 A2B2 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry.  195
 042979 GF 32 A2B2E2K2 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry,   320 
   amoniak a jeho organické sloučeniny.   
 042970 GF 32 AX Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu nižším nebo rovným 65 °C.  268
Kombinované fi ltry
 042670 CF 22 A2-P3 Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu vyšším než 65 °C,   230 
 043070 CF 32 A2-P3 pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.  340
 042671 CF 22 B2-P3 Anorganické plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice,   265
   mikroorganismy a enzymy.  
 043072 CF 32 E2-P3 Kyselé plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice,   370 
   mikroorganismy a enzymy. 
 042673 CF 22 K2-P3 Amoniak a jeho organické sloučeniny, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice,   265 
   mikroorganismy a enzymy. 
 042674 CF 22 A2B2-P3 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, pevné, tekuté,   265 
   toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.   
 042678 CF A2B2E1-P3 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, pevné, tekuté,   270 
   toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.  
 042799 CF 32 A2B2E2K2-P3 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry,  370 
 043699 CFR 32 A2B2E2K2-P3 amoniak a jeho organické sloučeniny, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice,    
   mikroorganismy a enzymy.
 042770 CF 32 AX-P3 Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu nižším nebo rovným 65 °C,  310 
   pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy. 
 042777 CF 32 Reactor-Hg-P3 Rtuť a její sloučeniny, radioaktivní jód a jeho organické sloučeniny, např. metyljodid,   307 
   ozón, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.  
 043889 CFR32 Reactor-P3 Radioaktivní jód a jeho organické sloučeniny, např. metyljodid, pevné,   310 
   tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.   
 042778 CF 22 A1E1Hg-P3 Organické plyny a páry, kyselé plyny a páry, rtuť a její sloučeniny, ozón, pevné,   268 
   tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.  
 042798 CF 32 A2B2E2K2Hg-P3 Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry,  370 
   amoniak a jeho organické sloučeniny, rtuť a její sloučeniny, pevné, tekuté,    
   toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy. 
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Všechny výše uvedené soupravy jsou k dispozici také s lehkou 
kuklou připevněnou k polomasce. Kukla má měkkou, nastavitelnou 
krční manžetu a zorník tvoří čirá acetátová fólie. Materiál poskytuje 
ochranu proti částicím, potřísnění a odolává řadě přírodních a 
chemických látek.

Souprava Profi le2 Agri-Pak
Souprava je určena především pro pracovníky 
v zemědělství a pěstitelství. Tvoří ji 
polomaska s párem kombinovaných fi ltrů 
A2-P3.

Schváleno dle EN 140, EN 143, 
EN 14387

Souprava Profi le2 Medi-Pak
Souprava je určena speciálně pro pracovníky 
ve zdravotnictví a ošetřovatelství. Tvoří ji 
polomaska s párem fi ltrů proti částicím P3.

Schváleno dle EN 140, EN 143, 
EN 14387

Cikkszámok:
032170 Profi le2, vel. S, 2 x fi ltr Pro2 P3
032173 Profi le2, vel. M, 2 x fi ltr Pro2 P3
032176 Profi le2, vel. L, 2 x fi ltr Pro2 P3
032181 Profi le2, vel. S, 2 x fi ltr Pro2 A2-P3
032184 Profi le2, vel. M, 2 x fi ltr Pro2 A2-P3
032187 Profi le2, vel. L, 2 x fi ltr Pro2 A2-P3
032172 Profi le2, vel. S, 2 x fi ltr Pro2 A1B1E1K1-P3
032175 Profi le2, vel. M, 2 x fi ltr Pro2 A1B1E1K1-P3
032178 Profi le2, vel. L, 2 x fi ltr Pro2 A1B1E1K1-P3

Objednací kódy
032190 Profi le² Agri-Pak, vel. S, 2 x fi ltr Pro2 A2-P3
032191 Profi le²Agri-Pak, vel. M, 2 x fi ltr Pro2 A2-P3
032192 Profi le² Agri-Pak, vel. L, 2 x fi ltr Pro2 A2-P3

Objednací kódy
032193 Profi le² Medi-Pak, vel. S, 2 x fi ltr Pro² P3
032194 Profi le² Medi-Pak, vel. M, 2 x fi ltr Pro² P3
032195 Profi le² Medi-Pak, vel. L, 2 x fi ltr Pro² P3

Soupravy Profi le2 s kuklou

Schváleno dle EN 140, 
EN 143, EN 14387

Schváleno dle EN 140, EN 143, EN 14387

Objednací kódy

032120 Profi le², vel. S, 2 x fi ltr Pro² P3, kukla Litehood
032121 Profi le², vel. M, 2 x fi ltr Pro² P3, kukla Litehood
032122 Profi le², vel. L, 2 x fi ltr Pro² P3, kukla Litehood

032123 Profi le², vel. S, 2 x fi ltr Pro² A2-P3, kukla Litehood
032124 Profi le², vel. M, 2 x fi ltr Pro² A2-P3, kukla Litehood
032125 Profi le², vel. L, 2 x fi ltr Pro² A2-P3, kukla Litehood

032126 Profi le², vel. S, 2 x fi ltr Pro² A1B1E1K1-P3, kukla Litehood
032127 Profi le², vel. M, 2 x fi ltr Pro² A1B1E1K1-P3, kukla Litehood
032128 Profi le², vel. L, 2 x fi ltr Pro² A1B1E1K1-P3, kukla Litehood
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Souprava Profi le2 nabízí uživateli výhodu 
polomasky s fi ltry připravené k okamžitému 
použití a uzavřené v obalu, který lze snadno 
převážet a skladovat.

Další informace Vám poskytne:

Spojené království:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo 
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9RA ANGLIE
Zákaznický servis:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
scott.sales.uk@tycoint.com

Finsko:
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa
FINSKO
Zákaznický servis:
Tel: +358 (0) 6 3244 543, -544
Fax: +358 (0) 6 3244 591
scott.sales.� n@tycoint.com

www.scottsafety.com 
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