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Tiki start

Maski Tiki są jednymi z najbardziej zaawansowa-
nych produktów zabezpieczających obecnych 
na rynku. Opracowane zostały w Szwecji na po-
trzeby personelu pracującego w środowiskach 
niebezpiecznych. Branża budowlana, służba 
zdrowia i służby ratownicze, przemysł farmaceu-
tyczny i laboratoria – to tylko kilka przykładów 
miejsc pracy, w których maski Tiki nadają się do 
stosowania. Maski te są certyfikowane zgodnie 
z najwyższą klasą bezpieczeństwa dla sprzętu 
oczyszczającego ze wspomaganiem przepływu 
powietrza (EN 12942 TM3P).

Optymalna ochrona łączy się z optymal-
nym komfortem
Maska Tiki została zaprojektowana z myślą o 
komforcie użytkownika, nawet podczas długich 
okresów pracy.

Ułatwia komunikację
Maska jest skonstruowana w sposób, który uła-
twia zarówno komunikację wizualną, jak i wer-
balną. Podczas noszenia maski można widzieć na 
wzajem swoje twarze, a nawet rozmawiać przez 
telefon.  

Nieprzesłonięta widoczność
Ponieważ filtr jest umieszczony w górnej części 
maski, zapewnia to nieprzesłoniętą widoczność 
zarówno w dół, jak i na boki. Dzięki wbudowa-
nemu systemowi oświetlenia LED, maska Tiki 
umożliwia pracę nawet w ciemności lub w cia-
snych warunkach. 

Dmuchawa o zmiennych obrotach
Dzięki wbudowanemu w maskę czujnikowi 
ciśnienia, obroty dmuchawy mogą być dosto-
sowywane do intensywności oddychania przez 
użytkownika, co zapewnia optymalny komfort 
użytkowania. 

Ergonomiczne dopasowanie
Maski są dostępne w trzech różnych rozmiarach: 
małym, średnim i dużym – pozwala to dopaso-
wać odpowiednią maskę do wszystkich rodzajów 
twarzy.

Niska masa
W przeciwieństwie do wielu innych ochronnych 
aparatów oddechowych dostępnych na rynku, 
maska Tiki jest lekka – jej masa, w zależności od 
rozmiaru, wynosi od zaledwie od 360 do 380 
gramów.

Bezpieczne oddychanie 
w łatwy sposób

Możliwość swobod-

nego oddychania, 

niczym nieprzesłonięta 

widoczność, a przy 

tym najwyższe bez-

pieczeństwo – to tylko 

niektóre z licznych zalet 

masek Tiki. 
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 Jak działa maska Tiki?
Maska Tiki działa poprzez zapewnienie nadci-
śnienia powietrza w jej wnętrzu. Nadciśnienie 
jest wytwarzane przez zasilaną akumulatorowo 
dmuchawę, która zasysa powietrze do maski 
poprzez filtr oczyszczający. Dzięki wbudowane-
mu czujnikowi wrażliwemu na ciśnienie, maska 
utrzymuje nadciśnienie całkowicie zgodnie z 
rytmem oddechu użytkownika, co w porównaniu 
z tradycyjnym aparatem oddechowym, zapewnia 
wyższy komfort użytkowania. Ten rodzaj indy-
widualnego dostosowania oznacza dodatkową 
zaletę w postaci wydłużenia żywotności zarówno 
akumulatora, jak i filtra. Maska ma również wbu-
dowany system ostrzegawczy, który informuje o 
zbyt niskim poziomie naładowania akumulatora, 

nieprawidłowym ciśnieniu w masce oraz o zap-
chanym lub wymagającym wymiany filtrze.

Maska łatwa w użyciu
Ochronny aparat oddechowy Tiki zbudowany 
jest z pięciu elementów składowych: Dmucha-
wy, filtra, maski oraz pasków przytrzymujących. 
Ochronny aparat oddechowy Tiki jest gotowy do 
użycia od momentu zamocowania na miejscu 
łatwo regulowanych pasków przytrzymujących. 
Filtr można w szybki i łatwy sposób wymienić 
bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Również 
sama maska, jeżeli będzie porysowana lub z in-
nych przyczyn nie będzie nadawać się do użyt-
ku, może zostać szybko i łatwo wymieniona.

Ochronny aparat oddechowy Tiki jest zasilany 
przez akumulator wewnętrzny o czasie pracy 
1-2,5 godziny, w zależności od obciążenia. Dla 
osób wymagających dłuższego czasu pracy, jako 
akcesorium dostępny jest zespół akumulatora 
zewnętrznego. Maska wyposażona jest również w 
oświetlenie LED, które ułatwia pracę w ciemności.

Łatwa w użyciu maska wykonana z two-
rzyw sztucznych PET-G i TPE i charak-
teryzuje się całkowicie nieprzesłoniętą 
widocznością. Doskonała widoczność, 
jaką zapewnia maska, ułatwia komunikację, 
ponieważ pozwala widzieć oczy i mimikę 
twarzy współpracowników.
Podczas noszenia maski również korzysta-
nie z telefonu nie sprawia trudności.

Wytrzymałe paski przetrzy-
mujące o miękkiej i lekkiej 
konstrukcji, zapewniają 
optymalny komfort.

Filtr cząstek stałych chroni przed wszyst-
kimi rodzajami zanieczyszczeń w postaci 
cząstek stałych (P3). Wymiana filtra i 
maski jest szybka i łatwa. Filtr ma kształt 
kwadratowy, co pozwala uzyskać mak-
symalną powierzchnię filtracyjną i długo-
trwałą żywotność.

Akumulator zewnętrzny, w za-
leżności od obciążenia, może 
pracować przez 6-10 godzin.

Zespół dmuchawy reguluje obroty 
dmuchawy w zależności od ilości 
powietrza potrzebnego do utrzy-
mania nadciśnienia w ochronnym 
aparacie oddechowym. 
Niektóre z zalet tego rozwiązania to 
zwiększony komfort, dłuższa żywot-
ność akumulatora oraz filtra i ciszej 
pracująca dmuchawa. 
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Prosimy pomyśl o środowisku! 
Ponieważ zarówno maska jak i filtr mogą 
być używane ponownie, ilość odpadów, w 
porównaniu z produktami jednorazowymi, 
jest mniejsza. Ponadto maska wykonana jest 
z tworzyw sztucznych PET-G i TPE, które 
mogą być poddane recyklingowi. W produkcji 
wykorzystywane są wyłącznie ekologiczne źródła 
energii, a firma Tiki aktywnie pracuje nad ciągłym 
zmniejszaniem ilości odpadów w produkcji.

Maska Tiki w warunkach rzeczywistych
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, 
uzyskać wycenę lub wypróbować maskę w 
warunkach rzeczywistych, zapraszamy do 
kontaktu.

Zadzwoń do nas już dziś, bądź napisz wiadomość 
mailową!

+46 8-353 249 (w dni robocze 8:00–17:00 GMT)

info@tikisafety.com 

A oto dziesięć ważnych 
powodów, dla których  
warto wybrać maskę Tiki

• Najwyższa klasa ochrony wg norm 
europejskich

• Niezwykły komfort dzięki sterowanemu 
za pomocą czujnika ciśnienia nawiewowi 
powietrza

• Maski Tiki są dostępne w trzech 
rozmiarach, co umożliwia optymalne 
dostosowanie

• Niska masa: zaczynająca się już od zaledwie 
360 gramów

• Zapewnienie doskonałej widoczności i 
komunikacji

• Długi czas pracy na akumulatorze: do 
dziesięciu godzin przy użyciu akumulatora 
zewnętrznego

• Kwadratowy filtr P3 zapewnia optymalną 
wydajność i długą żywotność 

• Wbudowane oświetlenie LED

• Szybka i łatwa wymiana maski oraz filtra

• Opłacalność ekonomiczna: niski całkowity 
koszt posiadania

Więcej informacji oraz 

faktów na temat firmy 

Tiki można znaleźć na 

stronie internetowej 

tikisafety.com. 
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Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-19740 40 Bro
SZWECJA

+46(0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikisafety.com


