


Przyłbica VISIERA jest produktem PREMIUM 
stosowanym jako element odzieży 

ochronnej.

W osłonie VISIERA minimalizowane jest 
ryzyko przedostania się w okolice twarzy i 
szyi drobnoustrojów powodujących m.in. 

chorobę COVID-19,  podczas wykonywania 
codziennych obowiązków służbowych, 

podroży komunikacją miejską, zakupów oraz 
spacerów.

Produkt zaprojektowany przy współpracy 
fachowców z zakresu: medycyny, designu, 

tworzyw sztucznych oraz bio tworzyw.

Znacznie ogranicza kontakt z substancjami 
biologicznym. Chroni błony śluzowe ust, oczu i 

nosa przed kontaktem z zanieczyszczeniami oraz 
drobnoustrojami powodującymi choroby.

Rozmiar uniwersalny dostosowuje się do kształtu 
głowy dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych 

tworzyw.

VISIERA posiada szybkę wykonaną z folii PET 
0,5mm o bardzo wysokiej przejrzystości.

Wysoka odporność na zarysowania oraz duża 
odporność na działanie bakteriobójczych środków 

chemicznych z zawartością do 70% alkoholu 
etylowego.



- wymienna szybka o wym. 38 x 23cm
- wygodna pianka przylegająca do czoła
- bardzo niska waga
- bardzo duża sztywność
- Łatwość w utrzymaniu i konserwacji
- bardzo duża estetyka
- duża wytrzymałość
- bardzo łatwa do samodzielnego montażu

- 1 szt. szybki ochronnej
- 2 szt. śrub motylkowych
- 2 szt. podkładek stalowo-gumowych
- gumka mocująca z oczkiem nie zmieniająca swojego położenia
- opaska do przymocowania wyżej wymienionych elementów
- instrukcja obsługi oraz montażu osłony VISIERA

Zalety

W skład zestawu
wchodzą



Przy większych zamówieniach przyłbica VISIERA może być
spersonalizowana pod życzenie klienta (kolor gumki – w zależności
od dostępności materiałów oraz naklejka z imieniem i/lub logiem
firmy).
Maska posiada opakowanie zawierające wszystkie wyżej
wymienione elementy wchodzące w skład zestawu.
Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie oferta jest ważna do
wyczerpania zapasów.

CENNIK OSŁONY TWARZY VISIERA:
1 szt - 50zł brutto 
5 szt - 45zł brutto 
10 szt - 42 zł brutto
50 szt. - 40  zł brutto
100 szt. – 39 zł brutto
powyżej 100 szt - cena ustalana indywidualnie z 
klientem.

Wysyłka kurierem DPD, Pocztą Polską bądź usługą InPost –
15 zł brutto

Przy zamówieniach powyżej 200 zł brutto wysyłka gratis.



W związku z przeznaczeniem przyłbicy VISIERA do
celów ochrony osobistej i narażenia produktu na
oddziaływanie drobnoustrojów powodujących
zakażenia chorobą COVID-19 lub innymi, przyłbica
nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem sytuacji w
których opakowanie po otwarciu będzie
niekompletne bądź którykolwiek z elementów po
otworzeniu opakowania będzie uszkodzony.
Wyżej wymienione sytuacje umożliwiające zwrot
muszą być natychmiast zgłoszone przez Kupującego
w formie pisemnej wraz z dokumentacją zdjęciową
na adres mailowy info@visiera.eu.
W przypadku zwrotu, jeżeli elementy będą nosiły
ślady użytkowania, kwota zakupu nie podlega
zwrotowi na rzecz Kupującego.
Opłata za wysyłkę przesyłki w przypadku zwrotu
obciąża Kupującego.
Zapisy odnośnie zwrotów nie dotyczą podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w
jakiejkolwiek formie tj. jednoosobowa działalność
gospodarcza, spółka cywilna lub spółki prawa
handlowego.

Silesian Polymers 49-314 Lubsza
Lubicz 5

kontakt: +48 508105988
mail: info@visiera.eu
www.visiera.eu

UWAGA!!! Elementy z których jest składana 
osłona twarzy VISIERA, nie są wykonywane i 

pakowane w WARUNKACH STERYLNYCH. 
Przed otwarciem opakowania, a następnie 

podczas montażu elementów osłony 
VISIERA, należy ściśle stosować się do 
poleceń zawartych w INSTRUKCJI!!!

mailto:info@visiera.eu
http://visiera.eu/pl/

