
Výrobky

MADE IN SWEDEN



Tiki start je jedním z nejvyspělejších 
výrobků na trhu, vyráběný ve Švédsku pro 
ochranu osob pracujících v nebezpečných 
prostředích. 
Ventilátor automaticky upravuje průtok 
vzduchu podle potřeb uživatele, takže se 

mu dýchá snadno i po delší dobu užívání. 
Maska Tiki má zabudované LED diody a má 
certifikaci dle nejvyšší třídy ochrany pro 
filtrační prostředky s pomocnou ventilací 
(PAPR) EN 12942 TM3P.

Ochrana a jednoduchost

Tiki start

Startovací sada Tiki
Obsahuje vše, co potřebujete, když začínáte používat ochrannou 
soupravu Tiki. Maska, popruhy, filtr P3, ventilátor s interní baterií, 
nabíječka a praktická měkká taška. Tři různé rozměry masek: S, M 
a L.

1050-51  TikiSTART malá 
1050-52 TikiSTART střední 
1050-53 TikiSTART velká

TikiMULTI
Nejlepší pro více než jednoho uživatele. TikiMULTI se dodává v 
tvrdé tašce včetně dvou externích baterií, ventilátoru bez interní 
baterie (o 40 gramů lehčí), nabíjecí AC adaptér a nabíječka do 
auta. Vyberte si také sadu TikiUSER pro každého uživatele 
s výběrem osobní velikosti masky, popruhy, 
filtrem P3 a měkkou taškou.

1107-51 TikiMULTI 
1073-52 TikiUSER střední 
1073-53 TikiUSER velká

TikiPRO
Nejlepší volba pro profesionální uživatele, kteří používají ochranné 
prostředky při každodenní práci. Kompletní sada se dodává v tvrdé 
tašce, do níž se vejde také více masek. Obsahuje masku, popruhy, 
filtr P3, ventilátor s interní baterií, šroubovací těsnění, nabíječku a 
externí baterii. 

1113-52 TikiPRO střední 
1113-53 TikiPRO velká
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Náhradní díly

Příslušenství

TikiEXTERN
Sada s externí baterií, nabíječkou a 
kabelem. Externí baterie má vysokou 
kapacitu. Navíc je vybavena sponou 
pro praktické připnutí.

1007-51 Externí baterie a nabíječka

TikiHARNESS balení 5 ks
Měkké popruhy pro stabilní 
upnutí masky. 

1012-51 Popruhy balení 5 kusů

TikiMASK balení 5 ks
Výměnné masky.

1010-51 Masky balení 5 kusů S 
1010-52 Masky balení 5 kusů M 
1010-53 Masky balení 5 kusů L

TikiUSER
Maska, popruhy a filtr v měkké tašce. 
Velikosti masky: střední nebo velká.

1073-52 Střední 
1073-53 Velká

TikiFILTER
Výměnné filtry částic P3.

1005-51 Filtry částic P3 2 ks 
1005-52 Filtry částic P3 120 ks 
1005-53 Filtry částic P3 30 x 2 ks

TikiCAR
Nabíječka do auta pro  
12-24V. 

1080-51 Nabíječka do auta

TikiCHARGER
Nabíječka pro AC zásuvky. 

1013-53  Nabíječka

Držák na brýle
Držák pro připnutí odklápěcích 
(„flip-up”) brýlí uvnitř masky. 

1120-51 Držák na brýle Tiki

Šroubovací těsnění
Těsnění do otvoru na levé straně 
masky pro připojení externí baterie. 

1121-52 Šroubovací těsnění Tiki
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Respirátor Tiki je napájený baterií, a to interní 
baterií s výdrží 1-2,5 hodiny podle provozní 
zátěže. Jako příslušenství je k dispozici externí 
baterie s větší kapacitou. Ventilátor je dále 
vybaven LED osvětlením, které usnadňuje 
práci v temných podmínkách.

Snadno použitelná maska z 
plastů PET-G a TPE poskytuje 
zcela volný výhled. Skvělý výhled 
usnadňuje komunikaci, neboť 
vidíte oči a výrazy obličeje vašich 
spolupracovníků.
Navíc při použití masky můžete 
snadno používat telefon.

Kvalitní popruhy z měkkého 
a lehkého materiálu pro 
optimální komfort.

Filtr částic chrání před všemi druhy částicových 
nečistot (P3). Výměna filtru i masky je rychlá a 
snadná. Filtr má čtvercový tvar pro dosažení 
maximální filtrační plochy a dlouhé životnosti.

S externí baterií ventilátor 
vydrží v chodu od 6 do 10 
hodin, podle provozní zátěže.

Ventilátor je vybaven regulací 
otáček na základě objemu 
vzduchu potřebného pro 
zachování přetlaku uvnitř 
ochranného respirátoru. 
K výhodám tohoto řešení je 
vyšší úroveň pohodlí, delší 
výdrž na baterie, delší životnost 
filtrů a tišší ventilátor. 

Tiki je inovativní ochranný respirátor k použití v náročných prostředích, která vyžadují ochranu před částicemi a bakteriemi přenášenými 

vzduchem. Ventilátor v masce automaticky upravuje filtrovaný průtok vzduchu podle potřeb uživatele. Vyrobeno ve Švédsku.

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-19740 Bro
ŠVÉDSKO

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