
Koot:
M/L aikuiset                                            L 300mm x K 234mm x S 0,5mm
XS/S aikuiset (sopii myös lapsille)    L 294mm x K 180mm x S 0,5mm

Suojaa silmät, suun, nenän ja hiukset

Koot:
M/L aikuiset    L 292mm x K 230mm x S 0,5mm
XS/S aikuiset   L 292mm x K 180mm x S 0,5mm
(sopii myös lapsille) 

Myynti ja markkinointi 
Miika Mansikkamaa
040-555 8875
miika@mansikkamaa.�

Patentoitu suomalainen visiiri-innovaatio, joka on 
tarkoitettu aikuisten ja lasten suojaamiseen 
kasvoihin kohdistuvilta roiskeilta. Visiiri on suun-
niteltu suojaamaan silmiä, nenää, suuta ja hiuksia. 
Yhdessä päähineen kaarevan lipan kanssa muo-
dostaa erittäin ergonomisen ja suojaavan koko-
naisuuden roiskeilta ja pienhiukkasilta.

·  Uudelleen käytettävä desinfioinnin tai läm-
   pimän saippuapesun jälkeen 
·  Toimitetaan molemmin puolin irrotettavan
   suojakalvon kanssa
·  Suojavisiiriä voi käyttää silmälasien kanssa
·  Etäisyys kasvoihin on helposti säädettävissä



LOGO
SLOGAN TEXTI

(FIN) Käyttöohje:
1. Irrota suojakalvot molemmilta 
puolilta visiiriä puhtain käsin
2. Kiinnitä visiiri uran läpi päähineen 
lippaan
3. Säädä etäisyys kasvoihin sopivaksi
4. Pyöristämällä lippaa visiiri lukittuu 
haluamaasi muotoon
5. Visiiri on käyttövalmis kaaren 
muodostuessa ulospäin
6. Pese visiiri lämpimällä vedellä ja 
saippualla tai desin�oi uudelleen 
käyttöä varten
7. Kuivaa pehmeällä liinalla 

Varo puhdistaessasi 
käyttämästä naarmuttavia

materiaaleja
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Suojaa silmät, suun, nenän ja hiukset 
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SEE MORE: www.spede-idea.com

(US) How to use:
1. With clean hands, remove the 
protective �lms from both sides of the 
visor
2. Attach the protective visor to the 
bill of the cap through the slot
3. Adjust the distance to your face
4. The visor is locked into the desired 
shape by bending the bill of the cap
5. The visor is ready for use when it 
forms a curve outwards
6. Wash the visor with warm water 
and soap, or disinfect before reuse
7. Dry with a soft cloth 

Uudelleen käytettävä. Valmistettu Suomessa. Visiiri on 
tarkoitettu aikuisten ja lasten suojaamiseen kasvoihin 
kohdistuvilta roiskeilta. Materiaali: polykarbonaatti (PC)

 VISOR

Reusable. Made in Finland. The  visor is intended to 
 protect adults and children from droplets directed at 
the face. Material: Polycarbonate (PC)

Protects the eyes, mouth, nose, and hair


