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3

Pozostałe

Do tej kategorii zostały przyporządkowane produkty,
których celem jest zapewnienie ochrony rąk w trakcie
wykonywania różnorodnych prac. Szeroka gama rękawic
gwarantuje, iż każda osoba może dobrać odpowiedni typ
do specyfiki wykonywanej pracy, gwarantując przy tym
pełny komfort przy wykonywaniu tych czynności.

Indeks

Informacje

In this category there are products used for hands protection during various works. A wide range of the gloves
ensures that everyone can fi nd a type that suits to specific
activity and gives comfort of use.

2

Rękawice ochronne / Protective gloves

Rękawice ochronne
Protective gloves

EN420 Rękawice robocze wzmacniane skórą bydlęcą. Wypodszewkowane. Na części chwytnej dodatkowo wzmocnione. Drelich w
kolorze granatowym.

Skórzane i wzmacniane skórą
Leather

10.5
karton/box(12/120 par)
18kg

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą. Drelich w kolorze granatowym.

RB CEGIELNIA

PCV i PE

RBCG

Ochrona nóg

• skóra bydlęca dwoinowa, przeszycie na dłoni
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• potocznie zwane jako bydło zwykłe czy też „jeans” w związku z rodzajem zastosowanego materiału

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą. Drelich w
różnokolorowe paski.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
16kg

• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

10.5
karton/box(12/120 par)
16kg

RBCMPAS

wane. Część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka
skóry (całodłonicowe). Mankiet usztywniony, kauczukowy.

Grey cow split leather working gloves. Stripe cotton back and
cuff. Patch palm. Half lining.

10.5
karton/box(12/120 par)
14kg

Rękawice ochronne / Protective gloves

3

Indeks

• skóra bydlęca dwoinowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet usztywniony kauczukowy w różnokolorowe paski
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pozostałe

EN420 Rękawice robocze wzmacniane skórą bydlęcą. Wypodszewko-

Ochrona oczu

• skóra bydlęca dwoinowa, całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z
jednego kawałka skóry
• dodatkowa łata ze skóry na całej dłonicy, również pod palcami, która zabezpiecza
przed przecieraniem się w miejscach najbardziej na nie narażonych
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, przemyśle ciężkim. Idealne dla brukarzy, do przenoszenia kostki brukowej, cegieł.

Drogi oddech.

Cow split leather working gloves with double leather, full
palm.

Ochrona głowy

Grey cow split leather working gloves. Blue denim back and
cuff. Full palm. Half lining.

RBCG

Odzież

RBCEGIELNIA

Grey cow split leather working gloves. Blue denim back and
cuff. Patch palm. Half lining.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rękawice

RB

Rękawice ochronne
Protective gloves
Rękawice

RBCMGREEN

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlę-

kolor/colour:

s C

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/60 par)
14kg

• skóra bydlęca dwoinowa, mankiet usztywniony w kolorze zielonym. Całodłonicowe , część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• od wewnątrz wypodszewkowane wkładem wysokiej jakości
• zastosowanie skóry bydlęcej, wykorzystywanej w rękawicach z serii INDIANEX,
tworzy rękawicę bardzo mocną i trwałą.Ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych. Wykorzystywane w
budownictwie, przemyśle ciężkim
• idealne dla wymagających klientów, którzy stawiają na jakość

10.5
karton/box(12/120 par)
17kg

• skóra bydlęca dwoinowa
• całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem, dzięki
czemu rękawica chroni przed przemiękaniem oraz lepiej zabezpiecza nadgarstek
przed urazami
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny skórzany
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

RBGLADIATOR

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą. Drelich w
kolorze niebieskim.

Cow split leather working gloves, patch palm, blue cotton
back and rubberized cuff.

Pozostałe

10.5
karton/box(12/120 par)
19kg

• skóra bydlęca licowa
• przeszycie na dłoni
• wykonane w technologii BACK, czyli z licem od wewnętrznej strony rękawicy, a
stroną dwoinową na zewnątrz, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość
na zużycie
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

RBGLADIATOR

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Drogi oddech.
Ochrona oczu

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rainbow cow split leather working gloves. White cotton back
and cuff. Patch palm. Half lining.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Informacje

cą.

Rainbow cow split leather working gloves. White cotton back
and cuff. Patch palm. Half lining.

EN420 Rękawice ochronne wykonane w całości ze skóry bydlęcej.
Całodłonicowe.

10.5
karton/box(12/120 par)
28kg

Indeks

• skóra bydlęca dwoinowa
• przeszycie na dłoni
• mankiet usztywniony w kolorze niebieskim
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim



EN420 Rękawice ochronne wzmacniane różnokolorową skórą bydlę-

Cow split leather working gloves, full palm, green cotton back
and rubberized cuff.

RBCS INDIANEX

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

cą. Drelich w kolorze zielonym.

RBK

Rękawice ochronne / Protective gloves

Rękawice ochronne
Protective gloves

Rękawice

RBPOWER

Odzież
Ochrona nóg
PCV i PE
Ochrona głowy
Drogi oddech.

kolorze białym.

RBPOWER SOFT

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą. Drelich w
kolorze białym.

Cow split leather working gloves, full palm, green double
palm, white cotton back and cuff.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
26kg

• skóra bydlęca dwoinowa. Część chwytna, palec wskazujący oraz kciuk dodatkowo
wzmacniane skórą bydlęcą w kolorze zielonym, dzięki czemu rękawica jest odporniejsza na przetarcie i zużycie
• mankiet SOFT
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• idealne do przenoszenia przedmiotów, które kładą duży nacisk na część wewnętrzną część rękawicy, jak na przykład metalowe pręty

Rękawice ochronne / Protective gloves



Indeks

• skóra bydlęca dwoinowa. Część chwytna, palec wskazujący oraz kciuk dodatkowo
wzmacniane skórą bydlęcą w kolorze zielonym, dzięki czemu rękawica jest odporniejsza na przetarcie i zużycie
• mankiet usztywniony kauczukowy
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• idealne do przenoszenia przedmiotów, które kładą duży nacisk na część wewnętrzną część rękawicy, jak na przykład metalowe pręty

10.5
karton/box(12/120 par)
26kg

Informacje

Cow split leather working gloves, full palm, green double
palm, white cotton back and rubberized cuff.

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą. Drelich w

Ochrona oczu

RBPOWER

Rękawice ochronne
Protective gloves

RBPOWER LUX
Rękawice

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą licową w jasnych kolo-

Odzież

rach. Drelich w kolorze białym.

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą wysokiej jakości. Drelich w paski.

Cow furniture leather working gloves, green double palm,
white cotton back and rubberized cuff.

Cow split leather working gloves, full palm, grey colour, half
lining, stripe cotton back and rubberized cuff.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
26kg

• skóra bydlęca licowa. Część chwytna, palec wskazujący oraz kciuk dodatkowo
wzmacniane skórą bydlęcą w kolorze zielonym, dzięki czemu rękawica jest odporniejsza na przetarcie i zużycie
• mankiet usztywniany kauczukowy, od wewnątrz wypodszewkowane
• połączenie wysokiej jakości skóry licowej z wzmocnieniami ze skóry bydlęcej
tworzą rękawicę mocną i wytrzymałą
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, przemyśle ciężkim. Idealne do przenoszenia przedmiotów, które kładą duży nacisk na
część wewnętrzną część rękawicy, jak na przykład metalowe pręty

Ochrona nóg

RBSTRONGER

10.5
karton/box(12/120 par)
17kg

• skóra bydlęca dwoinowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet usztywniony podgumowany w paski
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na
zużycie
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

RBPOWER



Rękawice ochronne / Protective gloves

Rękawice ochronne
Protective gloves

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą. Drelich w
różnokolorowe paski.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
18kg

PCV i PE

RHIP

Ochrona nóg

• skóra bydlęca dwoinowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny w różnokolorowe paski
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

Odzież

Grey cow split leather working gloves. Full palm. Half lining.
Stripe cotton back and cuff.

Rękawice

RBcPAS

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w jasnych kolorach. Drelich w kolorze czerwonym.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
19kg

różnokolorowe paski.

Cow split leather working gloves, full palm, grey colour, half
lining, yellow cotton back and rubberized cuff.

• skóra bydlęca dwoinowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet usztywniony podgumowany w żółtym kolorze
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na
zużycie
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

Rękawice ochronne / Protective gloves
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Indeks

Ubrania robocze str. 57

10.5
karton/box(12/120 par)
17kg

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą. Drelich w

Ochrona oczu

RBYELLOWSTONE

Drogi oddech.

• skóra bydlęca licowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet usztywniony w czerwonym kolorze
• skóra w jasnych kolorach typu LUX, wysokiej jakości
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

Ochrona głowy

Cow split leather working gloves, red cotton back.

Rękawice ochronne
Protective gloves
Rękawice

RL

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w ciemnych

RLCJ

Odzież

kolorach.

lorach. Drelich w kolorze białym.

Cow furniture leather working gloves, patch palm, dark colour,
white cotton back and cuff.

Cow furniture leather working gloves, full palm, light colour,
white cotton back and cuff.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
19kg

• skóra bydlęca licowa
• przeszycie na dłoni
• mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny
• ciemne kolory skóry
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

Ochrona nóg

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w jasnych ko-

• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny biały
• jasne kolory skóry
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

RL

PCV i PE

10.5
karton/box(12/120 par)
19kg

RLCJMY

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w jasnych kolorach. Drelich w kolorze żółtym.

Ochrona głowy

Cow furniture leather working gloves, full palm, dark colour,
yellow back and rubberized cuff.

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
26kg

Ochrona oczu

• skóra bydlęca licowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet usztywniony kauczukowy w żółtym kolorze
• jasne kolory skóry
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

RLCJ PAWA

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane wysokiej jakości skórą świńską w jasnych kolorach. Drelich w białym kolorze.

Pozostałe

Pig split leather gloves, full palm, natural colour, white cotton
back and cuff.

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
15kg

Indeks

• skóra świńska licowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny biały, jasne kolory skóry
• miękka skóra świńska zapewnia użytkownikowi lepsze czucie przedmiotu, nie
tracąc przy tym na wytrzymałości rękawicy, od wewnątrz wypodszewkowane
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą odpornością na przetarcia w miejscach na nie narażonych
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
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Rękawice ochronne
Protective gloves

RLCMŻ
EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w ciemnych
kolorach. Drelich w kolorze niebieskim.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Odzież

Cow furniture leather working gloves, full palm, dark colour,
blue back and rubberized cuff.

10.5
karton/box(12/120 par)
26kg

Ochrona nóg

• skóra bydlęca licowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry z
dodatkowym wzmocnieniem przy kciuku
• mankiet usztywniony w niebieskim kolorze, ciemne kolory skóry
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

PCV i PE

RLCMŻ

Rękawice

RLCMN

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w ciemnych
kolorach. Drelich w kolorze żółtym.

10.5
karton/box(12/120 par)
26kg

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

Cow furniture leather working gloves, full palm, dark colour,
yellow back and rubberized cuff.

RLCS

RLCS

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry bydlęcej w
ciemnych kolorach.

All cow furniture leather working gloves, patch palm, dark
colour.

10.5
karton/box(12/120 par)
22kg

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona oczu

• skóra bydlęca licowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• mankiet usztywniony w żółtym kolorze
• ciemne kolory skóry
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

Indeks

• skóra bydlęca licowa, ciemne kolory skóry
• całoskórzane (w całości wykonane ze skóry), włącznie z mankietem, dzięki czemu
rękawica chroni przed przemiękaniem oraz lepiej zabezpiecza nadgarstek przed
urazami
• przeszywane na dłoni z wzmocnieniem, mankiet i wierzch rękawicy skórzany
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

Rękawice ochronne / Protective gloves
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Rękawice ochronne
Protective gloves
Rękawice

RLCS+

EN420 Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry z lamy
w jasnym kolorze.

Nappa leather working gloves. Driver gloves.

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
16kg

Ochrona nóg

• skóra z lamy licowa. Całoskórzane, włącznie z mankietem - ochrona przed przemiękaniem. Całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry
• marszczenie w nadgarstku sprawia, iż rękawica świetnie przylega do dłoni i o
wiele lepiej chroni przed dostaniem się do jej wnętrza wiatru, piasku itp.
• miękka skóra wysokiej jakości - doskonały komfort pracy, bez utraty odporności.
• dłonica wykonana z jednolitej skóry - większa wytrzymałość i odporność na
przetarcia. Popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych. Doskonała
dla kierowców oraz kadry kierowniczej
• dokładne wykonanie - doskonale się prezentują i sprawdzają w trudnych warunkach

PCV i PE

RLCS++

EN420 Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej.

Ochrona głowy

Cow grain and split leather working gloves. Driver gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
16kg

Ochrona oczu

Drogi oddech.

• skóra bydlęca licowa połączona z dwoinową. Miękka skóra wysokiej jakości
zapewniająca doskonały komfort pracy. Na części wierzchniej skóra dwoinowa
jasna, część chwytna wykonana z żółtej skóry licowej
• całoskórzane, włącznie z mankietem - ochrona przed przemiękaniem. Całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry. Marszczenie
w nadgarstku - świetne przyleganie do dłoni i ochrona przed dostawaniem się
wiatru, piasku itp.
• dłonica wykonana z jednolitej skóry - większa wytrzymałość i odporność na przetarcia. Od wewnątrz wypodszewkowane. Popularnie stosowane do ogólnych prac
mechanicznych, wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

RLCSSUN

EN420 Rękawice ochronne wykonane z koziej skóry w żółtym kolorze,
zakończone ściągaczem.

Pozostałe

All cow furniture leather working gloves, full palm with additional pulse protective and flexible.

Indeks

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

RLCS+

0

Rękawice ochronne / Protective gloves

10.5
karton/box(12/120 par)
18kg

• skóra kozia licowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry
• zakończone elastycznym ściągaczem, dzięki czemu świetnie trzymają się na dłoni. Dodatkowa ochrona na puls
• wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na
zużycie
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

Rękawice ochronne
Protective gloves

Rękawice

RLEVEREST

EN420 Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej

w jasnym kolorze, połączonej z wysokiej jakości granatową
tkaniną.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Odzież

Goat skin working gloves.

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
15kg

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w jasnych kolorach. Drelich również w jasnym kolorze.

Cow grain leather working gloves. Driver gloves.

Cow furniture leather working gloves, patch palm, light colour, white cotton back and cuff.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
16kg

• skóra bydlęca licowa, miękka skóra wysokiej jakości zapewniająca doskonały
komfort pracy. Od wewnątrz wypodszewkowane - wysoki komfort użytkowania
• całoskórzane, włącznie z mankietem - ochrona przed przemiękaniem. Całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry. Dłonica z jednolitej
skóry - większa wytrzymałość i odporność na przetarcia.
• marszczenie w nadgarstku sprawia, iż rękawica świetnie przylega do dłoni i o
wiele lepiej chroni przed dostaniem się do jej wnętrza wiatru, piasku itp.
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, przemyśle ciężkim. Doskonałe dla kierowców oraz kadry kierowniczej

10.5
karton/box(12/120 par)
19kg

RLKPAS

Ochrona oczu

• skóra bydlęca licowa
• przeszycie na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem
• mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny
• jasne kolory skóry
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim

cą. Drelich w różnokolorowe paski.

Cow furniture leather working gloves, patch palm, rainbow
colour, stripe cotton back and cuff.

Rękawice ochronne / Protective gloves

Indeks

• skóra bydlęca licowa
• przeszycie na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem
• mankiet usztywniony w paski
• różnokolorowa skóra
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• potocznie zwane kolorowanką

Informacje

RLCS LUX

10.5
karton/box(12/120 par)
19kg

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane różnokolorową skórą bydlę-

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Drogi oddech.

W Y

RLJ

Ochrona głowy

kolor/colour:

EN420 Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej. Dokładne wykonanie - rękawice nie tylko doskonale się
prezentują, ale również świetnie sprawdzają się w pracy.

PCV i PE

RLCS LUX

Ochrona nóg

• skóra kozia licowa, miękka skóra wysokiej jakości - doskonały komfort pracy
• całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry
• wierzch wykonany z elastycznej tkaniny - idealne dopasowanie do dłoni
• wykończone gumką z zapięciem na rzep - o wiele lepsza ochrona przed dostaniem
się do jej wnętrza wiatru, piasku itp. Ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych. Doskonała dla kierowców oraz kadry kierowniczej
• najwyższa jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta



Rękawice ochronne
Protective gloves
Rękawice

RLTOPER

w jasnym kolorze, połączonej z wysokiej jakości granatową
tkaniną.
Goat skin working gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Odzież

Gogle str. 92

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
12kg

Ochrona nóg

• skóra kozia licowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• miękka kozia skóra wysokiej jakości zapewniająca doskonały komfort pracy
• wierzch rękawicy wykonany z elastycznej tkaniny - dopasowują się do dłoni
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• doskonała dla kierowców oraz kadry kierowniczej
• najwyższa jakość zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta

PCV i PE

RS

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w kolorze żół-

Ochrona głowy

tym. Drelich w różnokolorowe paski.

Yellow cow split leather working gloves. Stripe cotton back
and cuff. Patch palm. Half lining.

RLTOPER

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Drogi oddech.
Ochrona oczu

EN420 Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej

10.5
karton/box(12/120 par)
17kg

• skóra bydlęca dwoinowa
• przeszycie na dłoni
• na części chwytnej dodatkowo wzmocnione
• mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny w różnokolorowe paski
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• potocznie zwane świnką, ze względu na żółty kolor skóry

RLMY

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w ciemnych

Informacje

Pozostałe

kolorach. Drelich w kolorze żółtym.

Indeks

EN420 Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w kolorze żółtym. Drelich w różnokolorowe paski.

Cow furniture leather working gloves, patch palm, dark colour,
yellow back and rubberized cuff.

Yellow cow split leather working gloves. Stripe cotton back
and cuff. Full palm. Half lining.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
22kg

• skóra bydlęca licowa
• przeszycie na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem
• mankiet usztywniony żółty
• ciemne kolory skóry
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
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RSC

Rękawice ochronne / Protective gloves

10.5
karton/box(12/120 par)
17kg

• skóra bydlęca dwoinowa
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• potocznie zwane świnką, ze względu na żółty kolor skóry

Rękawice ochronne
Protective gloves

EN420 Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry bydlęcej

Leather long

długie.

EN420 Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry bydlęcej
długie.

Welding gloves. Cow split leather in red colour, full palm, full
lining.

13.5
karton/box(12/60 par)
16kg

• Materiał: skóra bydlęca dwoinowa. Całoskórzane, w całości wykonane ze skóry,
włącznie z mankietem, dzięki czemu rękawica chroni przed przemiękaniem oraz
lepiej zabezpiecza nadgarstek przed urazami
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• miękki skórzany mankiet sięga do połowy przedramienia, dzięki czemu o wiele
lepiej chroni rękę
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia

RSPBC INDIANEX

Ochrona głowy

RSPBIZ INDIANEX

EN420 Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry bydlęcej
długie.

Drogi oddech.

Welding gloves. Cow split leather in black colour, full palm,
full lining.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

PCV i PE

• skóra bydlęca dwoinowa. Całoskórzane, włącznie z mankietem - rękawica chroni
przed przemiękaniem oraz lepiej zabezpiecza nadgarstek przed urazami
• całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, na części
wierzchniej rękawica wykonana z jednego kawałka skóry
• miękki skórzany mankiet sięga do połowy przedramienia - znakomicie chroni
rękę. Od wewnątrz wypodszewkowane - wysoki komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, wykorzystywane w
budownictwie, przemyśle ciężkim
• znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia

13.5
karton/box(10/120 par)
36kg

Ochrona nóg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Odzież

Welding gloves. Cow leather in grey colour, full palm, without
lining.

RSPBC INDIANEX

Rękawice

RSPBSZ INDIANEX

Skórzane długie

13.5
karton/box(12/60 par)
16kg

Ochrona oczu

• skóra bydlęca dwoinowa. Całoskórzane, włącznie z mankietem - rękawica chroni
przed przemiękaniem oraz lepiej zabezpiecza nadgarstek przed urazami
• całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, na części
wierzchniej rękawica wykonana z jednego kawałka skóry
• miękki skórzany mankiet sięga do połowy przedramienia, znakomicie chroni
rękę. Od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, wykorzystywane w
budownictwie, przemyśle ciężkim
• znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia

Pozostałe

RSPBS INDIANEX

EN420 Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry bydlęcej
Informacje

długie.

Welding gloves. Cow split leather in grey colour, full palm, full
lining.

13.5
karton/box(12/60 par)
16kg

Indeks

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
• własności jak RSPBIZ INDIANEX

Rękawice ochronne / Protective gloves
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Rękawice ochronne
Protective gloves
Rękawice

RSPLLUX

Welding gloves. Cow grain leather on palm in natural colour,
grey cow split leather on back and cuff. Full palm, without
lining.

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona nóg

RSPL 2xLUX

EN420 Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry bydlęcej
długie.

Welding gloves. Cow grain leather. Grey cow split leather on
cuff. Full palm, without lining.

Ochrona głowy

PCV i PE

13.5
karton/box(10/120 par)
27kg

• skóra bydlęca dwoinowa wzmacniana licową
• całoskórzane, włącznie z mankietem - rękawica chroni przed przemiękaniem oraz
lepiej zabezpiecza nadgarstek przed urazami
• całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry licowej
• miękki skórzany mankiet sięga do połowy przedramienia, dzięki czemu o wiele
lepiej chroni rękę
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Drogi oddech.
Ochrona oczu

EN420 Rękawice ochronne wykonane ze skóry bydlęcej długie.

13.5
karton/box(10/120 par)
27kg

• skóra bydlęca dwoinowa połączona z licową
• całoskórzane, włącznie z mankietem, chronią przed przemiękaniem oraz lepiej
zabezpiecza nadgarstek przed urazami
• część chwytna i wierzchnia wykonana z jednego kawałka wysokiej jakości skóry
licowej, miękki mankiet ze skóry dwoinowej sięga do połowy przedramienia,
dzięki czemu o wiele lepiej chroni rękę
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia

RSPL+

EN420 Rękawice ochronne długie wykonane z połączenia skóry bydlęcej ze skórą z lamy.

Pozostałe

Welding gloves. Goat skin leather on palm and back, grey cow
split leather on cuff. Full palm, without lining.

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

13.5
karton/box(10/120 par)
36kg

Indeks

• skóra bydlęca dwoinowa połączona z licową skórą z lamy
• całoskórzane, włącznie z mankietem, - chronią przed przemiękaniem oraz lepiej
zabezpiecza nadgarstek przed urazami,
• całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry
• część chwytna i wierzchnia rękawicy wykonana z jednego kawałka wysokiej
jakości skóry z lamy, miękki mankiet ze skóry dwoinowej sięga do połowy przedramienia, dzięki czemu o wiele lepiej chroni rękę
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, przemyśle ciężkim. Mają zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia
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Odzież skórzana str. 36

Rękawice ochronne
Protective gloves

Warmed and heat-resistant

EN420 Rękawice ochronne drelichowe, ocieplane grubym wkładem
z flaneli.

Rękawice

RDO

Ocieplane i termoodporne

Winter cotton gloves, fleece full lining, dark colour.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

EN420, EN388, EN407 Rękawice ochronne termoodporne wykonane z materiału pętelkowego powlekane.
Term resistant gloves.

• 100% bawełna

9, 10
karton/box(12/72 par)
16kg

Ochrona nóg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

11
karton/box(12/144 par)
18kg

RDO BOA

EN420 Rękawice ochronne drelichowe z ociepliną oraz wkładką

wewnątrz rękawicy. Pikowane, dzięki czemu ocieplina nie
przesuwa się.
Winter cotton gloves with boa lining.

Cow leather working gloves. Driver gloves. Winter style.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
18kg

11
karton/box(12/120 par)
18kg

• 100% bawełna

RDKO

RDZO

EN420 Rękawice robocze dziane wykonane z grubej czarnej dzianiny.
Rozmiar męski.

Winter black polyester/cotton knitted gloves.

8, 10
karton/box(12/300 par)
20kg

• 100% bawełna
• idealne w pracy, jak również do codziennego użytku,
• świetnie nadają się jako wkłady ocieplające do innych rękawic

Rękawice ochronne z różnokolorowego drelichu, ocieplane
grubym wkładem z flaneli. 100% bawełny

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pozostałe

EN420

Ochrona oczu

• ocieplane od wewnątrz tkaniną polarową, która nie usztywnia rękawicy, daje zaś
bardzo dużo ciepła. Całoskórzane - ochrona przed przemiękaniem
• całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry - większa
wytrzymałość i odporność na przetarcia. Miękka skóra wysokiej jakości zapewniająca doskonały komfort pracy
• na wierzchniej stronie zapięcie w nadgarstku na napy – regulowany obwód w
nadgarstku pozawala dopasować i o wiele lepiej zabezpieczyć rękawice przed
dostaniem się do jej wnętrza wiatru czy też śniegu

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wykonane z wysokiej jakości
skóry cielęcej licowej. Dzięki dokładnemu wykonaniu rękawice nie tylko świetnie się prezentują, ale również doskonale
sprawdzają się w pracy i w codziennym użytku

PCV i PE

• unikalna technologia wykonania: mocne związanie wytrzymałej powłoki z
kauczuku nitrylowego ze specjalnym materiałem pętelkowym. Doskonała przyczepność do suchych i zaolejonych powierzchni. Chronią przed lekkimi urazami
mechanicznymi, jak obtarcie naskórka, przecięcie oraz przekłucie z siłą do 35 N
• chronią przed oparzeniem w kontakcie z przedmiotami o temperaturze do 250°C

RBNORTHPOLE

Odzież

RACRUSADER

Winter cotton gloves, fleece full lining, rainbow colour.

11
karton/box(12/144 par)
18kg

Indeks

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

kolor/colour:

B

Rękawice ochronne / Protective gloves
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RDZOB-FIN

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wykonane z grubej dzianiny bez

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wykonane z tkaniny polarowej,
powlekane.

Winter black polyester/cotton knitted gloves.

Winter working gloves. Coated palm.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10
karton/box(12/120 par)
20kg

• 100% bawełna
• bez zakończeń na palcach, dzięki czemu gwarantują wyczucie trzymanego
przedmiotu
• idealne w pracy, jak również do codziennego użytku
• znajdują zastosowanie jako wkłady ocieplające do innych rękawic

kolor/colour:

RFROTM

10
karton/box(6/120 par)
18kg

• powlekane powłoką z nitrylu
• wykonane z wysokiej jakości tkaniny polarowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło
• odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie, zapewniają sprawność elastyczną
• nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
• wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników
• idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach,
jak również w chłodniach, w budownictwie oraz przemyśle transportowym
• ze względu na fluoroscencyjną tkaninę idealne dla drogowców

B

RFROTM
EN420 Rękawice ochronne wykonane z frotte zakończone mankietem.
Terry cloth, cotton/polyester blend, gauntlet cuff

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

zakończeń na palcach.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

13
karton/box(12/120 par)
18kg

• zakończone mankietem, który sięga do połowy przedramienia, tym samym chroniąc większą część ręki
• idealne do trzymania ciepłych przedmiotów
• znajdują zastosowanie w pizzeriach oraz piekarniach

Drogi oddech.
Ochrona oczu

RIGLOTER

RFROTS

EN420 Rękawice ochronne wykonane z frotte zakończone ściąga-

Pozostałe

Terry cloth, cotton/polyester blend, knit wrist.

Informacje

czem.

• zakończone ściągaczem, dzięki czemu świetnie trzymają się dłoni
• idealne do trzymania ciepłych przedmiotów
• znajdują zastosowanie w pizzeriach oraz piekarniach

Indeks

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
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10.5
karton/box(12/120 par)
18kg

RLCS++WINTER

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wykonane z wysokiej jakości
skóry bydlęcej.

All leather working gloves. Palm made with cow grain leather,
back side made with yellow cow split leather. Pull palm.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

12.5
karton/box(12/120 par)
18kg

• skóra bydlęca licowa połączona z dwoiną welurową. Ocieplane od wewnątrz
• całoskórzane, włącznie z mankietem - ochrona przed przemiękaniem. Całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry. Na części wierzchniej
dwoina welurowa, część chwytna zaś wykonana z żółtej skóry licowej
• mankiet miękki skórzany również ocieplony
• delikatna skóra wysokiej jakości zapewniająca doskonały komfort pracy
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, przemyśle ciężkim
• doskonałe dla kierowców oraz kadry kierowniczej

Rękawice ochronne
Protective gloves

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wzmacniane różnokolorową

RNo

skórą bydlęcą. Drelich w różnokolorowe paski.

pieniem.

Winter cotton gloves with black dotted, BOA lining.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

11
karton/box(6/60 par)
16kg

Ochrona nóg

• 100% bawełna
• ocieplane kożuszkiem
• nakropienie na części chwytnej
oraz na małym i wskazującym
palcu
• idealne do przenoszenia zimą
przedmiotów śliskich, gdzie wymagana jest dobra przyczepność

• skóra bydlęca licowa
• ocieplane kożuszkiem
• przeszycie na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem
• mankiet usztywniony w paski
• różnokolorowa skóra
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim
• potocznie zwane kolorowanką

PCV i PE

RLO

11
karton/box(12/60 par)
18kg

Odzież

Cow furniture leather working gloves, patch palm, rainbow
colour, stripe cotton back and cuff. BOA lining.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wykonane z drelichu z nakro-

Rękawice

RLKOPAS

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wzmacniane skórą bydlęcą w
ciemnych kolorach.

11
karton/box(6/60 par)
16kg

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

Cow furniture leather working gloves, patch palm, dark colour,
white cotton back and cuff. BOA lining.

RLSPEED

RLO

dłużany mankiet, całodłonicowe, całoskórzane, ocieplane.

Nappa leather working gloves. Long driver gloves. Winter
style.

13
karton/box(12/120 par)
18kg

skóry.

Nappa leather working gloves. Driver gloves. Winter style.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
18kg

• skóra jagnięca licowa. Ocieplane od wewnątrz tkaniną polarową, która nie
usztywnia rękawicy, daje zaś bardzo dużo ciepła
• całoskórzane - ochrona przed przemiękaniem. Całodłonicowe - część chwytna
wykonana z jednego kawałka skóry. Miękka skóra wysokiej jakości zapewniająca
doskonały komfort pracy
• ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• marszczenie w nadgarstku od strony chwytnej - świetne przyleganie do dłoni i
bardzo dobra osłona przed dostaniem się do jej wnętrza wiatru czy też śniegu
• na wierzchniej części trzy ozdobne szwy - elegancki wygląd

Rękawice ochronne / Protective gloves
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Indeks

• ocieplane od wewnątrz tkaniną polarową, która nie usztywnia rękawicy, daje zaś
bardzo dużo ciepła
• całoskórzane - rękawica chroni przed przemiękaniem oraz całodłonicowe (część
chwytna wykonana z jednego kawałka skóry). Miękka skóra wysokiej jakości zapewniająca doskonały komfort pracy. Ze względu na wykonanie dłonicy z jednolitej skóry, wykazują się większą wytrzymałością i odpornością na przetarcia
• na wierzchniej części trzy ozdobne szwy nadające eleganckiego wyglądu
• popularnie stosowane do prac mechanicznych, doskonała dla kierowców oraz
kadry kierowniczej, również nadają się do codziennego użytku

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wykonane z wysokiej jakości

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

RL COOLER

Pozostałe

EN420 Rękawice wykonane z wysokiej jakości skór jagnięcych. Prze-

Ochrona oczu

• skóra bydlęca licowa
• ocieplane kożuszkiem
• przeszycie na dłoni
• mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny
• ciemne kolory skóry
• popularnie stosowane do ogólnych prac
mechanicznych
• wykorzystywane w budownictwie,
przemyśle ciężkim

Rękawice ochronne
Protective gloves
Rękawice

RPOLAREX

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wykonane z polaru.
Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Odzież
Ochrona nóg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

RPOLARG

EN420 Rękawice ochronne termoodporne wykonane z PCV w kolorze
pomarańczowym.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

13
karton/box(6/60 par)
18kg

12.5
karton/box(6/60 par)
16kg

• skóra bydlęca dwoinowa, ocieplane kożuszkiem
• całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana
z jednego kawałka skóry
• mankiet usztywniony kauczukowy podszywany
kożuszkiem
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, przemyśle ciężkim
• potocznie zwane świnką, ze względu na żółty
kolor skóry

RPOLARG JAPAN
pomarańczowym.

Orange PVC cold resistant. 13 gauage seamless and thick polar
fleece lining 30 cm.

Pozostałe

kolorze żółtym. Drelich granatowy.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

EN420 Rękawice ochronne termoodporne wykonane z PCV w kolorze

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Informacje

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wzmacniane skórą bydlęcą w
Yellow pigsplit leather working gloves. Blue denim back and
rubberized cuff. Full palm. BOA lining.

RPOLARG JAPAN

13
karton/box(6/60 par)
18kg

• szorstka powierzchnia części chwytnej ułatwia chwytanie śliskich przedmiotów
• hydrofobową wyściółkę można wywinąć na zewnątrz i bardzo szybko wysuszyć,
zaprojektowana tak, by odprowadzać pot od skóry ręki
• wyściółka wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, która gwarantuje
komfort użytkowania oraz ciepło
• zachowują swoja miękkość również na mrozie, dzięki czemu nie sztywnieją, a
ocieplenie wewnątrz świetnie zabezpiecza przed zimnem
• wykazują dużą odporność na środki piorące, detergenty oraz kwasy
• wytrzymałe na ścieranie

Indeks

RSOLUX

Orange PVC cold resistant. 13 gauage seamless and thick polar
fleece lining 30 cm.

• szorstka powierzchnia części chwytnej ułatwia chwytanie śliskich przedmiotów
• hydrofobową wyściółkę można wywinąć na zewnątrz i bardzo szybko wysuszyć,
zaprojektowana tak, by odprowadzać pot od skóry ręki
• wyściółka wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, - gwarantuje komfort
użytkowania i ciepło
• zachowują swoja miękkość również na mrozie, dzięki czemu nie sztywnieją, a
ocieplenie wewnątrz świetnie zabezpiecza przed zimnem
• wykazują dużą odporność na środki piorące, detergenty oraz kwasy
• wytrzymałe na ścieranie

18

11
karton/box(6/60 par)
13kg

• skóra bydlęca dwoinowa
• ocieplane kożuszkiem, przeszycie na dłoni
• na części chwytnej dodatkowo wzmocnione
• mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny w różnokolorowe paski podszywany kożuszkiem
• popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, przemyśle ciężkim
• potocznie zwane świnką, ze względu na żółty
kolor skóry

O B

Ochrona głowy

PCV i PE

Yellow cow split leather working gloves. Stripe cotton back
and cuff. Patch palm. BOA lining.

8, 10
karton/box(12/300 par)
18kg

• 100% polar
• idealne w pracy, jak również
do codziennego użytku,
• świetnie nadają się jako
wkłady ocieplające do innych
rękawic
• dostępne w kolorze czarnym i
oliwkowym

kolor/colour:

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wzmacniane skórą bydlęcą w
kolorze żółtym. Drelich w różnokolorowe paski.

Winter fleece gloves.

Drogi oddech.
Ochrona oczu

RSO

Rękawice ochronne / Protective gloves
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Rękawice

Bawełniane i z nakropieniem
Cotton and dotted

EN420 Rękawice robocze drelichowe. Ciemne kolory drelichu. Gruba
wkładka na części chwytnej rękawicy.

Odzież

RD192

Cotton gloves, fleece half lining, dark colour.

EN420 Rękawice ochronne ocieplane wykonane z tkaniny polarowej,
powlekane.

RDP

EN420 Rękawice ochronne drelichowe pikowane, co zabezpiecza
Cotton gloves, full lining, dark colour.

M, L, XL, XXL
karton/box(6/120 par)
18kg

• powlekane gumą. Wykonane z wysokiej jakości tkaniny polarowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło
• powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności
• trudnościeralne i odporne na zużycie, odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć
• stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
• wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników
• stosowane na magazynach, jak również w chłodniach
• potocznie zwane dragon

10.5
karton/box(20/500 par)
38kg

• 100% bawełna

Ochrona oczu

RCROSS

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

przed przesuwaniem się podszewki. Wykorzystywane do
ogólnych prac mechanicznych.

Winter working gloves. Coated palm.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

PCV i PE

RWD

10.5
karton/box(12/192 par)
18kg

Ochrona nóg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

czowym.

Orange polyester/cotton knitted gloves. Rubber coated on
double sides.

L
karton/box(12/120 par)
19kg

Rękawice ochronne / Protective gloves

Indeks

• dwustronnie powlekane siatką PCV z domieszką silikonu
• znakomicie przylegają do śliskich powierzchni
• idealne przy pracach przeładunkowych, w
przemyśle meblarskim i drzewnym
• doskonałe dla szklarzy, do przenoszenia
śliskich przedmiotów

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne wykonane z dzianiny w kolorze pomarań-

19
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RDZ
Rękawice

EN420 Rękawice ochronne wykonane z dzianiny. Świetnie sprawdzają się jako wkład do innych rękawic.

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

nakropieniem.

Bleached white polyester/cotton seamless knitted gloves. Double side PVC yellow or black dots.

10
karton/box(12/300 par)
14kg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona nóg

• 100% bawełna o gramaturze 450 g/m2, ścieg 7

kolor/colour:

RDZN

EN420 Rękawice ochronne wykonane z dzianiny z nakropieniem.
Bleached white polyester/cotton seamless knitted gloves. One
side PVC blue, yellow or black dots..

Ochrona głowy

PCV i PE

EN420 Rękawice ochronne wykonane z dzianiny z dwustronnym

Bleached white polyester/cotton seamless knitted gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

RDZNN600

Y B

Drogi oddech.
kolor/colour:

RDZN600

• 100% bawełna o gramaturze 450 g/m2, naropieniem z PCV
• zakończone ściągaczem
• dwustronne nakropienie zapewnia dobrą chwytność podczas przenoszenia towarów, a także zwiększa trwałość rękawicy
• umożliwia noszenie rękawicy po obydwu stronach, dzięki czemu można ją użytkować o wiele dłużej
• idealne w przemyśle transportowym
• sprawdzają się w budownictwie

niem.

Bleached white polyester/cotton seamless knitted gloves. Double side PVC blue dots.

10
karton/box(12/300 par)
16kg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

kolor/colour:

N Y B

10
karton/box(12/300 par)
17kg

EN420 Rękawice ochronne wykonane z grubej dzianiny z nakropie-

• 100% bawełna o gramaturze 450 g/m2, naropieniem z PCV
• zakończone ściągaczem
• nakropienie na części dłonicowej zapewnia dobrą chwytność podczas przenoszenia towarów, a także zwiększa trwałość rękawicy
• idealne w przemyśle
transportowym
• sprawdzają się w budownictwie
N

8, 10
karton/box(12/300 par)
19kg

• zakończone ściągaczem
• dwustronne nakropienie zapewnia dobrą chwytność podczas przenoszenia towarów, a także zwiększa trwałość rękawicy
• umożliwia noszenie rękawicy po obydwu stronach, dzięki czemu można ją użytkować o wiele dłużej
• grubsza dzianina tworzy rękawice odporniejszymi na zużycie
• idealne w przemyśle transportowym
• sprawdzają się w budownictwie

EN420 Rękawice ochronne wykonane z dzianiny o gramaturze 600

g/m2 zakończone ściągaczem. Od strony chwytnej rękawicy
nakropienie z PCV w kolorze niebieskim zapewniające dobrą
chwytność przy przenoszeniu towarów, a także zwiększające
trwałość rękawicy.

Pozostałe

Ochrona oczu

RDZNN

Indeks

Informacje

Bleached white polyester/cotton seamless knitted gloves. One
side PVC blue dots.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

kolor/colour:

20
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8, 10
karton/box(12/300 par)
19kg

RDZN600

Rękawice ochronne
Protective gloves

EN420 Rękawice ochronne bawełniane zakończone ściągaczem z mikronakropieniem na części chwytnej.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10
karton/box(12/600 par)
16-20kg

PCV i PE

RMICRONCOT

Ochrona nóg

• część chwytna rękawicy pokryta białym mikronakropieniem z PCV
• nakropienie zapewnia przyczepność przedmiotu trzymanego, tym samym idealne nadają się do prac wymagających dobrej chwytności, przy zachowaniu czucia
w palcach
• elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni

Odzież

Bleached white cotton gloves, fourchetting, three ribs & elastic back, micro pvc dots palm.

Rękawice

RMICRON

EN420 Rękawice ochronne z wysokiej jakości bawełny o gęstym splocie nici, zakończone ściągaczem.

7, 8, 9, 10
karton/box(12/324 par)
16-20kg

T-shirts str. 66

RK3-FIN

Black polyester/cotton knitted gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

L
karton/box(12/300 par)
20kg

EN420 Rękawice ochronne wykonane z drelichu z nakropieniem.

White cotton gloves, PVC dots on palm, knit wrist, wing
thumb.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10
karton/box(12/300 par)
17kg

• 100% bawełna
• zakończone ściągaczem
• nakropienie na części chwytnej oraz na małym i wskazującym palcu
• idealne do przenoszenia przedmiotów śliskich, gdzie wymagana jest dobra
chwytność

Informacje
Indeks

• zastosowano połączenie lycry z amarą
• wierzchnia część wykonana z lycry w żółtym kolorze
• na części chwytnej wzmacniane
• małe dziurki na palcach od strony wewnętrznej, zapewniające lepszy przepływ
powietrza
• zapinane przy nadgarstku na rzep
• bez końcówek na palcach
• idealne do przenoszenia przedmiotów, gdy wymagane jest czucie w palcach
• świetnie sprawdzają się w sporcie, podczas wycieczek rowerowych czy też na
siłowni

RN

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne bez końcówek na palcach.

Ochrona oczu

• część chwytna rękawicy pokryta białym mikronakropieniem z PCV
• nakropienie zapewnia przyczepność przedmiotu trzymanego, tym samym idealne nadają się do prac wymagających dobrej chwytności, przy zachowaniu czucia
w palcach
• elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni
• zakończone ściągaczem, dzięki czemu świetnie trzymają się dłoni i jeszcze lepiej
przylegają do niej

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

Bleached white cotton gloves, fourchetting, three ribs & elastic back, micro pvc dots palm.

Rękawice ochronne / Protective gloves
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Rękawice ochronne
Protective gloves

RNYDO

RNYDO

Rękawice

EN420 Rękawice ochronne wykonane z nylonu z dodatkowym nakropieniem na części chwytnej.
Nylon dotted gloves.

Ochrona nóg

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

kolor/colour*: Z Y N C

7, 8, 9, 10
karton/box(12/300 par)
15kg

• 100% nylon
• w zależności od rozmiaru posiadają różne kolory nakropienia
• nakropienie zapewnia przyczepność przedmiotu trzymanego, tym samym idealne nadają się do prac wymagających dobrej chwytności, przy zachowaniu czucia
w palcach
• elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni
• rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie
• odporne na rozdarcie
• nie kurczą się, co umożliwia pranie rękawic

RNYDO-PLUS

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

RPOLY

Drogi oddech.

RNYLON

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
16kg

EN420 Rękawice ochronne wykonane z nylonu.

Stretch nylon double gloves fourchetting, reversible hemmed,
nylon material.

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10
karton/box(12/600 par)
14-17kg

Indeks

• 100% nylon
• rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie
• elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni
• nie kurczą się, co umożliwia pranie rękawic
• zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
• nie pylące
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EN420 Rękawice ochronne wykonane z nylonu.
Nylon dotted gloves.

7, 8, 9, 10
karton/box(12/144 par)
16kg

• 100% nylon
• wykonane z grubego nylonu
• rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie
• elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni
• nie kurczą się, co umożliwia pranie rękawic
• zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
• nie pylące

• 100% poliester
• nakropienie zapewnia przyczepność przedmiotu trzymanego, tym samym idealne nadają się do prac wymagających dobrej chwytności, przy zachowaniu czucia
w palcach
• odporne na rozdarcie
• nie kurczą się, co umożliwia pranie rękawic

Pozostałe

Ochrona oczu

EN420 Rękawice ochronne wykonane z dzianiny poliestrowej z dodatkowym nakropieniem na części chwytnej.
Polyester dotted gloves.

Ochrona głowy

PCV i PE

* zależy od rozmiaru / depends on size

RSTYLON

EN420 Rękawice ochronne wykonane z białego stylonu.

Stretch stylon double gloves fourchetting, reversible hemmed,
stylon material.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10
karton/box(12/600 par)
16kg

• 100% stylon
• rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie
• elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni
• nawet po długim czasie użytkowania zachowują swój anatomiczny kształt
• po rozciągnięciu wracają do pierwotnego rozmiaru
• zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu

Rękawice ochronne
Protective gloves

EN420 Rękawice ochronne wykonane z bawełny.

RWKS

Cotton gloves in natural colour.

Cotton gloves in natural colour, knit wrist.

7, 8, 9, 10
karton/box(12/600 par)
15kg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10
karton/box(12/600 par)
16kg

Bleached white cotton gloves, knit wrist in natural colour.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10
karton/box(12/600 par)
16kg

• 100% bawełna
• zakończone ściągaczem w kremowym kolorze, co zabezpiecza przed odstawaniem rękawicy
• świetnie sprawdzają się jako wkład do innych rękawic
• dobrze przepuszczają powietrze, pozwalając oddychać skórze
• nie elektryzują się i są wygodne w noszeniu
• doskonale dopasowują się do dłoni, dzięki czemu zapewniają czucie trzymanego
przedmiotu
• przeznaczone do prac, w których wymagana jest manualność

RWKB LUX

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne wykonane z bawełny.

Bleached white cotton gloves, fourchetting, three ribs & elastic back.

7, 8, 9, 10
karton/box(12/600 par)
16kg

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona oczu

RWKB LUX

EN420 Rękawice ochronne wykonane z bawełny.

Drogi oddech.

• 100% bawełna. Bez ściągacza. Świetnie sprawdzają się jako wkład do innych
rękawic. Dobrze przepuszczają powietrze, pozwalając oddychać skórze
• nie elektryzują się i są wygodne w noszeniu. Dopasowują się do dłoni - zapewniają idealne czucie. Przeznaczone do prac, w których wymagana jest manualność

RWKSB

Ochrona głowy

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• 100% bawełna
• zakończone ściągaczem, co zabezpiecza przed odstawaniem rękawicy
• świetnie sprawdzają się jako wkład do innych rękawic
• dobrze przepuszczają powietrze, pozwalając oddychać skórze
• nie elektryzują się i są wygodne w noszeniu
• doskonale dopasowują się do dłoni, dzięki czemu zapewniają czucie trzymanego
przedmiotu
• przeznaczone do prac, w których wymagana jest manualność

PCV i PE

EN420 Rękawice ochronne wykonane z bawełny.
Bleached white cotton gloves.

7, 8, 9, 10
karton/box(12/600 par)
16kg

Ochrona nóg

• 100% bawełna
• bez ściągacza
• świetnie sprawdzają się jako wkład do innych rękawic
• dobrze przepuszczają powietrze, pozwalając oddychać skórze
• nie elektryzują się i są wygodne w noszeniu
• doskonale dopasowują się do dłoni, dzięki czemu zapewniają czucie trzymanego
przedmiotu
• przeznaczone do prac, w których wymagana jest manualność

RWKB

EN420 Rękawice ochronne wykonane z bawełny.

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rękawice

RWK

Indeks

• 100% bawełna
• na części wierzchniej trzy szwy
• świetnie sprawdzają się jako wkład do innych rękawic
• dobrze przepuszczają powietrze, pozwalając oddychać skórze
• nie elektryzują się i są wygodne w noszeniu
• doskonale dopasowują się do dłoni, dzięki czemu zapewniają czucie trzymanego
przedmiotu
• stosowane, gdy wymagana jest odpowiednia prezencja i wygląd dłoni, np. do
przenoszenia sztandarów
• przeznaczone do prac, w których wymagana jest manualność

Rękawice ochronne / Protective gloves

23

Rękawice ochronne
RDR

Gumowe i powlekane gumą
Rubber and rubber-coated

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z dzianiny powlekane.
Safety latex coated gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona nóg
PCV i PE

RDR B

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z dzianiny powlekane.

Ochrona głowy

Safety latex coated gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10, 11
karton/box(12/120 par)
18kg

• wykonane z wysokiej jakości dzianiny (ścieg 10), która gwarantuje komfort
użytkowania
• powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności
• trudnościeralne i odporne na zużycie, odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć
• stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
• wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników
• potocznie zwane dragon

Drogi oddech.
Ochrona oczu

8, 9, 10, 11
karton/box(12/120 par)
18kg

• wykonane z wysokiej jakości dzianiny (ścieg 10), która
gwarantuje komfort użytkowania
• powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność,
przy czym nie tracą swojej elastyczności
• trudnościeralne i odporne na zużycie
• odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć
• stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
• wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie
użytkowników
• potocznie zwane dragon

Odzież

Rękawice

Protective gloves

RALATEX

RALATEX

EN420 Rękawice ochronne wykonane z latexu.

Pozostałe

Latex powdered gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

S, M, L, XL
karton/box(1/10 op/pck)
9kg

Indeks

Informacje

• 100% latex
• od wewnątrz lekko pudrowane naturalną skrobią kukurydzianą, co ułatwia wkładanie i zdejmowanie rękawic
• pasują na prawą i lewą rękę
• idealnie nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji
• wykazują bardzo dużą elastyczność, a tym samym odporność na rozciąganie,
rozdarcie czy też przecieranie
• wysoka odporność na detergenty i środki piorące
• doskonałe w gospodarstwach domowych
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
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kolor/colour:

B

Rękawice ochronne
Protective gloves

Fartuchy str. 78

Rękawice

REXG

EN420 Rękawice ochronne gumowe zakończone ściągaczem.
Working gloves. Rubber and rubber-coated.

10.5
karton/box(12/120 par)
19kg

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

PCV i PE

RF ANGEL

Ochrona nóg

• dzianina powlekana podwójnie wulkanizowaną gumą
• od strony chwytnej powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą w kolorze
pomarańczowym
• bardzo odporne na ścieranie, przecieranie, a także rozdarcie
• idealne dla brukarzy
• stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
• potocznie zwane extra grip

EN420 Rękawice ochronne gumowe flokowane.
Latex household gloves.

• 100% kauczuk naturalny o gramaturze 60 g/m2
• wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), co ułatwia
wkładanie i zdejmowanie rękawic oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie
użytkowania
• na części chwytnej lekko nakrapiane, dzięki czemu zyskują lepszą przyczepność
• odporne na rozciąganie
• wysoka odporność na detergenty i środki piorące
• doskonałe w gospodarstwach domowych
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
• potocznie zwane jako floki lub rękawice gospodarcze
• dostępne w kolorze żółtym i różowym

Latex household gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Brown rubber dipped gloves, interlock lining, rough finished.
Length: 30 cm.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
22kg

• 100% latex
• wykazują elastyczność, a tym samym odporność na rozdarcie i przecieranie
• miękki mankiet sięga do połowy przedramienia, dzięki czemu o wiele lepiej
chroni rękę
• szorstka powierzchnia ułatwia chwytanie mokrych, śliskich przedmiotów
• izolują w średnich i niskich temperaturach
• wysoka odporność na detergenty i środki piorące
• doskonałe w gospodarstwach domowych
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
• znakomite do przetwórstwa rybnego

Rękawice ochronne / Protective gloves
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Indeks

Y

• 100% kauczuk naturalny o gramaturze 50 g/m2
• wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), co ułatwia
wkładanie i zdejmowanie rękawic oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie
użytkowania
• na części chwytnej lekko nakrapiane, dzięki czemu zyskują lepszą przyczepność
• odporne na rozciąganie
• wysoka odporność na detergenty i środki piorące
• doskonałe w gospodarstwach domowych
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
• potocznie zwane jako floki lub rękawice gospodarcze

EN420 Rękawice ochronne wykonane z latexu.

Informacje

kolor/colour:

S, M, L, XL
karton/box(12/120 par)
8kg

RFISHING

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne gumowe flokowane.

Ochrona oczu

RFROSE

Y R

S, M, L, XL
karton/box(12/120 par)
11kg

Drogi oddech.

kolor/colour:

Ochrona głowy

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rękawice ochronne
Protective gloves

RGS

Koszule str. 34

Rękawice

EN420 Rękawice ochronne gumowe zakończone ściągaczem.

Yellow rubber coated, cotton woven lining, knit wrist, open
back.

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

RNYLA

EN420 Rękawice ochronne wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z latexu.

Nylon, latex coated gloves.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

• dzianina powlekana gumą
• od strony chwytnej powlekane szorstkowaną gumą w żółtym kolorze
• zapewniają dobrą chwytność przy przenoszeniu przedmiotów
• odporne na ścieranie
• stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
• potocznie zwane grip

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10, 11
karton/box(12/144 par)
15kg

• wykonane z nylonu, ścieg 13
• powlekane latexem o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność, nie powodując usztywnienia rękawicy
• latex wykazuje odporność na detergenty oraz kwasy
• zarówno tkanina jak i oblanie odporne na rozdarcie , rozciągliwe i wytrzymałe,
mimo iż są cienkie. Elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni
• zapewniają doskonałą manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego
przedmiotu
• nie pylące
• potocznie zwane blue-bird

Drogi oddech.
Ochrona oczu

10.5
karton/box(12/120 par)
14kg

RNYLA B

RTELA
EN420

EN420, EN388 Rękawice ochronne

Pozostałe

Nylon latex coated gloves

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Informacje

Rękawice ochronne wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z latexu.
Nylon, latex coated gloves.

Indeks

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
• własności jak RNYLA
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7, 8, 9, 10, 11
karton/box(12/120 par)
15kg

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
14kg

• wykonane z poliestru, powlekane gumą na części chwytnej
• rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie
• elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni
• nie kurczą się w kontakcie z wodą
• zapewniają doskonałą manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego
przedmiotu
• stosowane jako zamiennik dla rękawic RNYLA

Rękawice ochronne
Protective gloves

Rękawice

RU FLEX

EN420 Rękawice ochronne podwójnie powlekane gumą. Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Odzież

10G Cotton /Polyester shell without hem rubber coated on
the palm.

XL
karton/box(10/100/300 par)
18kg

RU LUX

N

EN420 Rękawice ochronne podwójnie powlekane gumą. Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych.

RU

PCV i PE

kolor/colour:

Ochrona nóg

• 100% bawełna
• podwójnie powlekane gumą, dzięki czemu są bardzo odporne na przecieranie
• długi ściągacz dodatkowo zabezpiecza nadgarstek
• popularnie używane rękawice do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych, w
gospodarstwach domowych oraz w pracy
• potocznie zwane wampirami

EN420 Rękawice ochronne powlekane gumą. Wykorzystywane do
ogólnych prac mechanicznych.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

XL
karton/box(10/100/300 par)
21kg

• 100% bawełna
• podwójnie powlekane gumą, dzięki czemu są bardzo odporne na przecieranie
• popularnie używane rękawice do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych, w
gospodarstwach domowych oraz w pracy
• potocznie zwane wampirami

RU XL

• 100% bawełna
• powlekane gumą, dzięki czemu są odporne na przecieranie
• popularnie używane rękawice do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych, w
gospodarstwach domowych oraz w pracy
• potocznie zwane wampirkami

kolor/colour:

N

RU P

ogólnych prac mechanicznych.

C Z N

EN420 Rękawice ochronne powlekane gumą. Wykorzystywane do
ogólnych prac mechanicznych.

10G Cotton /Polyester shell without hem rubber coated on
the palm.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

XL
karton/box(10/100/300 par)
18kg

kolor/colour:

N

• 100% bawełna
• powlekane gumą, dzięki czemu są odporne na przecieranie
• popularnie używane rękawice do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych, w
gospodarstwach domowych oraz w pracy
• potocznie zwane wampirami

kolor/colour:

P

Rękawice ochronne / Protective gloves
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Indeks

• 100% bawełna
• powlekane gumą, dzięki czemu są odporne na przecieranie
• popularnie używane rękawice do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych, w
gospodarstwach domowych oraz w pracy
• potocznie zwane wampirami

10
karton/box(10/100/300 par)
13kg

Informacje

10G Cotton /Polyester shell without hem rubber coated on
the palm.

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne powlekane gumą. Wykorzystywane do

Ochrona oczu

kolor/colour:

9
karton/box(10/100/300 par)
13kg

Drogi oddech.

10G Cotton /Polyester shell without hem rubber coated on
the palm.

Ochrona głowy

10G Cotton /Polyester shell without hem rubber coated on
the palm.

Rękawice ochronne
RR Z

Nitryl/pcv/neopren/inne
Nitrile/PVC/neoprene/others

EN420 Opis jak RR P.

Refer to RR P description.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Odzież

Rękawice

Protective gloves

kolor/colour:

Ochrona nóg

RR C

7
karton/box(10/500 par)
22kg

Z

EN420 Opis jak RR P.

Refer to RR P description.

PCV i PE

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

kolor/colour:

RR N

8
karton/box(10/500 par)
27kg

C

EN420 Opis jak RR P.

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Refer to RR P description.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
kolor/colour:

RVIN

EN420 Rękawice ochronne wykonane z winylu.

RR P

Pozostałe

Vinyl powdered gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Informacje
Indeks

N

EN420 Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane.
Coated gloves.

S, M, L, XL
karton/box(1/10 op/pck)
11kg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• 100 % winyl
• od wewnątrz lekko pudrowane naturalną skrobią kukurydzianą, co ułatwia wkładanie i zdejmowanie rękawic
• pasują na prawą i lewą rękę
• idealnie nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji
• wykazują bardzo dużą elastyczność, a tym samym odporność na rozciąganie
• doskonałe w gospodarstwach domowych
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych

kolor/colour:
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9
karton/box(10/500 par)
29kg

10
karton/box(10/500 par)
32kg

• od strony chwytnej równo oblane mieszanką latexu i PCV, dzięki której są bardzo
odporne na zużycie, w tym ścieranie, rozdarcie czy też przetarcie
• ze względu na powleczenie wykazują odporność na kwasy, środki piorące i detergenty
• wykorzystywane podczas przeładunku i transportu
• doskonałe w gospodarstwach domowych
• stosowane do ogólnych prac mechanicznych

kolor/colour:

P

Rękawice ochronne
Protective gloves

RNIT-VEX
EN420

EN420 Rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego.

The HDPE gloves

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:

• polietylen, HDPE - 0,94-0,97 g/cm3
• wykonane z wysokiej jakości folii typu
HDPE o wysokiej gęstości, dzięki czemu
są wytrzymalsze od zwykłych rękawic
foliowych
• pasują na prawą i lewą rękę, doskonałe w
gospodarstwach domowych
• wykorzystywane w sklepach oraz na stacjach benzynowych

RBI-VEX

EN420 Rękawice ochronne wykonane z latexu i kauczuku neoprenowego.

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
14kg

Pozostałe

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powlekane.
Grey foam nitrile.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona oczu

• połączenie lateksu i kauczuku neoprenowego, część dłonicowa w kolorze niebieskim. Miękki mankiet w kolorze żółtym sięga do połowy przedramienia - o wiele
lepiej ochroni rękę. Wyściółka z wysokiej jakości flokowanej czystej bawełny
• mocne i wytrzymałe, o znakomitej przyczepności w warunkach mokrych i suchych, dzięki delikatnie chropowatej strukturze na części chwytnej
• mieszanka latexu i kauczuku neoprenowego zapewnia niezawodną ochronę
przeciw szerokiemu wachlarzowi chemikaliów
• wykazują dobrą odporność na światło słoneczne i ozon
• zapewniają sprawność elastyczną, stosowane do ogólnych prac mechanicznych

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

Neoprene on latex gloves. Green area is 28 mils thick, flock
lined.

RNIFO

PCV i PE

• 100% kauczuk nitrylowy
• na części chwytnej lekko nakrapiane, dzięki czemu zyskują lepszą przyczepność
• miękki mankiet sięga do połowy przedramienia - o wiele lepiej ochroni rękę
• bardziej odporne na rozdarcie i przebicie niż rękawice zarówno z naturalnego
latexu, jak i winylu. Zapewniają sprawność elastyczną
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna i niezawodna ochrona przed wszystkimi powszechnie używanymi rozpuszczalnikami. Nitryl zwiększa odporność na smary,
oleje, tłuszcze i węglowodory. Sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z w/w substancjami. Stosowane do ogólnych prac mechanicznych

Ochrona nóg

M, L
Pakowanie/packing:
karton/box(1/100 op/pck)
Waga op./weight:
14kg

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
14kg

Odzież

Nitrile gloves. Unlined and flocked-lined, provides cut, snag,
puncture and abrasion resistance better than any other polymer.

Rękawice ochronne wykonane z
folii HDPE.

Rękawice

RFOLIA

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
15kg

Informacje
Indeks

• powlekane powłoką nitrylu spienianego typy FOAM
• zakończone ściągaczem
• charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i przetarcie
• idealnie nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji
• wykazują bardzo dużą elastyczność, a tym samym odporność na rozciąganie oraz
świetnie dopasowują się do dłoni
• nitryl zwiększa odporność na smary i oleje
• zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi
substancjami

Rękawice ochronne / Protective gloves
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Rękawice ochronne
Protective gloves

RTENI
Rękawice

EN420 Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane. Stosowane jako zamiennik dla rękawic RNIFO.

Poliester, nitril coated. Replacement for RNIFO gloves.

kolor/colour:

RNITNP

• wykonane z poliestru, powlekane nitrylem
• powlekane powłoką nitrylu, zakończone ściągaczem. Nie kurczą się w kontakcie z
wodą. Nitryl zwiększa odporność na smary i oleje.
• idealnie nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji
• wykazują bardzo dużą elastyczność oraz świetnie dopasowują się do dłoni
• zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi
substancjami
• stosowane jako zamiennik dla rękawic RNIFO

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z nitrylu, zakończone mankieBlue nitrile fully coated gloves, jersey lining, safety cuff.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
19kg

• 100% nitryl. Część wierzchnia i chwytna oblewana powłoką z nitrylu w kolorze
niebieskim. Zakończone usztywnionym mankietem
• odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie, zapewniają sprawność elastyczną
• nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
• nitryl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitrylowe są bezpieczne dla
środowiska
• doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu
• stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z w/w substancjami

Drogi oddech.
Ochrona oczu

s

7, 8, 9, 10
karton/box(1/10 op/pck)
11kg

tem.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

RNITNS

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z nitrylu, zakończone ściąga-

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z nitrylu, zakończone ściągaBlue nitrile coated gloves, jersey lining, knit wrist, open back.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• 100% nitryl. Oblewane do połowy powłoką z nitrylu w kolorze niebieskim, zakończone dzianinowym ściągaczem
• odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie, zapewniają sprawność elastyczną. Nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
• zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane
• nitryl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitrylowe są bezpieczne dla
środowiska
• doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu
• stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z w/w substancjami

Indeks

Pozostałe

czem.

Blue nitrile coated gloves, jersey lining, knit wrist, open back.

Informacje

czem.

RNitNL
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10.5
karton/box(12/120 par)
16kg

10,5
karton/box(12/120 par)
15kg

• 100% nitryl. Do połowy lekko oblewane powłoką z nitrylu w kolorze niebieskim
• zakończone dzianinowym ściągaczem, odporne na ścieranie, przetarcie czy też
przebicie, zapewniają sprawność elastyczną
• nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
• zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane
• nitryl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitrylowe są bezpieczne dla
środowiska
• doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu
• stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z w/w substancjami

Rękawice ochronne
Protective gloves

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z nitrylu, zakończone ściągaczem.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
15kg

PCV i PE

RNYPO

Ochrona nóg

• 100% nitryl. Oblewane do połowy powłoką z nitrylu w kolorze żółtym, zakończone dzianinowym ściągaczem
• odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie, zapewniają sprawność elastyczną. Nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
• zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane
• nitryl ulega biodegradacji - rękawice nitrylowe są bezpieczne dla środowiska
• doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu
• stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z w/w substancjami

Odzież

Yellow nitrile coated gloves, jersey lining, knit wrist, open
back.

Rękawice

RNITZ

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powlekane.
Poliuretane gloves.

Ochrona głowy

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
15kg

RTEPO

cówkach palców.

EN420 Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane.
Poliester. Replacement for NYPO gloves.

Poliuretane gloves.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

7, 8, 9, 10
karton/box(12/120 par)
15kg

• poliester powlekany poliuretanem
• oblanie na części chwytnej, zakończone ściągaczem
• idealnie nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji
• wykazują bardzo dużą elastyczność oraz świetnie dopasowują się do dłoni
• zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
• idealne do prac, gdzie wymagana jest precyzja, natomiast ścieralność jest bardzo
duża
• stosowane jako zamiennik dla rękawic RNYPO

kolor/colour:

w
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3

Indeks

• wykonane z nylonu, powlekane poliuretanem
• oblanie na końcówkach palców, zakończone ściągaczem
• charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i przetarcie
• idealnie nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji
• wykazują bardzo dużą elastyczność, a tym samym odporność na rozciąganie oraz
świetnie dopasowują się do dłoni, zapewniają manualność oraz doskonałe czucie
trzymanego przedmiotu
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
• idealne do prac, gdzie wymagana jest precyzja, natomiast ścieralność jest bardzo
duża

7, 8, 9, 10
karton/box(1/10 op/pck)
11kg

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pozostałe

EN420 Rękawice ochronne wykonane z nylonu powlekane na koń-

Bezrękawniki str. 40

Ochrona oczu

RNYPO-FIN

Drogi oddech.

• wykonane z nylonu, powlekane poliuretanem
• oblanie na części chwytnej
• zakończone ściągaczem
• charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i przetarcie
• idealnie nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji
• wykazują bardzo dużą elastyczność, a tym samym odporność na rozciąganie oraz
świetnie dopasowują się do dłoni
• zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
• wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
• idealne do prac, gdzie wymagana jest precyzja, natomiast ścieralność jest bardzo
duża

Rękawice ochronne
Protective gloves
Rękawice

RPCV35

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z PCV z nakropieniem, zakoń-

Odzież

czone rękawem.

Red PVC fully dipped, interlock liner, gauntlet. Length: 35 cm.

-Red PVC fully dipped, interlock liner, gauntlet. Length: 60 cm

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

35cm
karton/box(12/120 par)
22kg

Ochrona nóg

• 100% PCV. Oblewane zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej
• zakończone również powlekanym mankietem, dzięki czemu rękawica osiąga
długość 35 centymetrów i chroni o wiele większy obszar ręki
• odznaczają się odpornością na ścieranie
• zapewniają sprawność elastyczną oraz zachowują miękkość, również na mrozie
• stanowią doskonałą ochronę przed kwasami, środkami czyszczącymi, zasadami,
a także detergentami
• stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi
substancjami

RPCV40

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z PCV, zakończone mankieRed PVC fully dipped, interlock liner, gauntlet. Length: 40 cm.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

60cm
karton/box(6/36 par)
14kg

• Materiał: 100% PCV
• oblewane zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej
• dodatkowe nakropienie na części chwytnej - zapewnia przyczepność przedmiotu trzymanego, tym
samym idealne nadają się do prac wymagających
dobrej chwytności
• zakończone rękawem, dzięki czemu rękawica osiąga długość 60 centymetrów i chroni rękę powyżej
łokcia. Odznaczają się odpornością na ścieranie.
• zapewniają sprawność elastyczną oraz zachowują
miękkość, również na mrozie
• stanowią doskonałą ochronę przed kwasami, środkami czyszczącymi, zasadami, a także detergentami. Stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z w/w substancjami

tem.

Ochrona głowy

PCV i PE

RPCV60 FISH

tem.

RPCV60

40cm
karton/box(12/120 par)
28kg

• 100% PCV. Oblewane zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej
• zakończone również powlekanym mankietem, dzięki czemu rękawica osiąga
długość 40 centymetrów i chroni o wiele większy obszar ręki
• odznaczają się odpornością na ścieranie
• zapewniają sprawność elastyczną oraz zachowują miękkość, również na mrozie
• stanowią doskonałą ochronę przed kwasami, środkami czyszczącymi, zasadami,
a także detergentami
• stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi
substancjami

Drogi oddech.
Ochrona oczu

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z PCV, zakończone mankie-

RPCV60

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z PCV, zakończone rękawem.

Pozostałe

Red PVC fully dipped, interlock liner, gauntlet. Length: 60 cm

Indeks

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

32

60cm
karton/box(6/36 par)
14kg

• 100% PCV
• oblewane zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej, zakończone
rękawem, dzięki czemu rękawica osiąga długość 60 centymetrów i chroni rękę
powyżej łokcia
• rękaw zakończony ściągaczem, który doskonale utrzymuje rękawice na swoim
mijescu
• odznaczają się odpornością na ścieranie, zapewniają sprawność elastyczną oraz
zachowują miękkość, również na mrozie
• stanowią doskonałą ochronę przed kwasami, środkami czyszczącymi, zasadami,
a także detergentami
• wykazują odporność na ścieranie, stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z w/w substancjami

Rękawice ochronne / Protective gloves

RPCVS

EN420, EN388 Rękawice ochronne wykonane z PCV, zakończone ściągaczem.
Red PVC fully coated, interlock lining, smooth finish, knit
wrist.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

10.5
karton/box(12/120 par)
19kg

• 100% PCV
• oblewane zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej
• zakończone dzianinowym ściągaczem
• odznaczają się odpornością na ścieranie
• zapewniają sprawność elastyczną oraz zachowują miękkość, również na mrozie
• stanowią doskonałą ochronę przed kwasami, środkami czyszczącymi, zasadami,
a także detergentami
• stosowane do ogólnych prac mechanicznych
• sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi
substancjami

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

Rękawice

Odzież ochronna
i robocza

Kamizelki / bezrękawniki

40

Kombinezony malarskie

44

Kurtki

45

Ubrania ochronne

57

Spodnie ochronne

64

T-shirts / POLO

66

Vests

Painting overalls
Jackets

Protective clothes

Protective trousers
T-shirts / POLO

Pozostałe

38

Aprons

Ochrona oczu

Fartuchy

Drogi oddech.

36

Leather

Ochrona głowy

Odzież skórzana

PCV i PE

34

Shirts

Ochrona nóg

Koszule

Odzież

Protective
clothing

Informacje

Do tej kategorii zostały przyporządkowane różnego typu
produkty związane z odzieżą ochronną i roboczą. Szeroka
wybór zapewnia, iż każdy może znaleźć dla siebie coś interesującego, zapewniającego pełną satysfakcję z noszenia.

Indeks

In this category there are various products of protective
and working clothing. A wide range of these products
ensures that everyone can find something interesting and
enjoy the comfort of wearing it.

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing
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Odzież ochronna i robocza

Shirts

KF N

Rozmiary/size:
M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/48 szt./pcs)
Waga op./weight:
20kg

EN340 Koszula flanelowa w kratę.
Rozmiary/size:
M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/48 szt./pcs)
Waga op./weight:
20kg

Ochrona nóg

EN340 Koszula flanelowa w kratę.
100% cotton flannel shirts.

100% cotton flannel shirts.

• 100% bawełna o gramaturze 120 g/m2
• zapinane na guziki
• kieszeń po lewej stronie
• ochroni ciało przed zadrapaniami podczas pracy w
ogrodzie, a także ogrzeje w chłodniejszy dzień

Ochrona głowy

PCV i PE

• 100% bawełna o gramaturze 120 g/m2
• zapinane
na
guziki
• kieszeń po lewej
stronie
• ochroni ciało przed
zadrapaniami
podczas pracy w
ogrodzie, a także
ogrzeje w chłodniejszy dzień

KF BE

EN340 Koszula flanelowa w kratę.
100% cotton flannel shirts.

EN340 Koszula flanelowa w kratę.
100% cotton flannel shirts.

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/48 szt./pcs)
Waga op./weight:
20kg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/48 szt./pcs)
Waga op./weight:
20kg

• 100% bawełna o gramaturze 120 g/m2
• zapinane na guziki
• kieszeń po lewej stronie
• ochroni ciało przed zadrapaniami podczas pracy w
ogrodzie, a także ogrzeje w chłodniejszy dzień

• 100% bawełna o gramaturze 120 g/m2
• zapinane na guziki
• kieszeń po lewej stronie
• ochroni ciało przed zadrapaniami podczas pracy w
ogrodzie, a także ogrzeje w chłodniejszy dzień

Indeks

3

KF NC

Rozmiary/size:

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

KF C3

Koszule

Odzież

Rękawice

Protective clothing

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

EN340 Jesienno – zimowa koszula z wysokiej

KF TOP

jakości flaneli.

dzięki czemu można w niej chodzić również wczesną zimą.

100% acrylic flannel shirts.

Rozmiary/size:
M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/24 szt./pcs)
Waga op./weight:
22kg
• powłoka 100% bawełna o gramaturze 205 g/m2
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 286 g/m2
• zapinana na guziki
• czterokieszeniowa, w tym dwie górne zapinane na
guzik
• koszula z wysokiej jakości flaneli akrylowej
• ocieplana grubym kożuszkiem
• idealna na zimne jesienne dni oraz wczesną zimę
• może również służyć jako kurtka

Z N

Ochrona głowy

KF LUX

PCV i PE

• 100% bawełna o gramaturze 205 g/m2
• zapinana na guziki
• kieszeń po lewej stronie
• wysokiej jakości bawełna zapewnia komfort użytkowania
• idealna na chłodniejsze dni
• dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/24 szt./pcs)
Waga op./weight:
14kg

Odzież

Winter shirt.

Rozmiary/size:

kolor/colour:

EN340 Koszula ocieplana grubym kożuszkiem,

Rękawice

KF LUX

EN340 Koszula ocieplana pianką doskonała na
chłodne jesienne dni.
Winter shirt.

Informacje

• powłoka 100% bawełna o gramaturze 120 g/m2
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 80 g/m2
• zapinana na guziki
• dwie górne kieszenie po lewej i prawej stronie
• ocieplana pianką, od wewnątrz pikowana
• wykonana z wysokiej jakości bawełny
• idealna na chłodne jesienne dni

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/24 szt./pcs)
Waga op./weight:
18kg

Ochrona oczu

Rozmiary/size:

Drogi oddech.

KF WIN

Indeks

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing
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Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

KSL W

A

Rękawice

EN340 Kurtka skórzana zapinana na jednolity
długi rzep.

Odzież skórzana
Leather

Cow grain leather jacket.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

Odzież

Uni
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
18kg
• wykonana ze skóry bydlęcej licowej
• wykończona pod szyją stójką, która od wewnątrz obszyta jest delikatną tkaniną, dzięki czemu nie obciera
i nie podrażnia szyi
• wykonana z wysokiej jakości skóry, dzięki czemu gwarantuje komfort i wygodę użytkowania

PCV i PE

G

kolor/colour:

SSL W

W

B
EN340 Spodnie skórzane w pasie zapinane na
rzep.
Cow grain leather trousers.

Rozmiary/size:

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

C

Uni
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
18kg

Indeks

Informacje

Pozostałe

• skóra bydlęca licowa
• wykonane z wysokiej jakości skóry
• gwarantują komfort i wygodę użytkowania

kolor/colour:

3

W

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

E
D
B

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

C
EN340 Kurtka skórzana zapinana na jednolity długi rzep.
Cow split leather jacket.
Uni
karton/box(1/10 szt./pcs)
18kg

Leg guard.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• skóra bydlęca dwoinowa
• wykończona pod szyją stójką, która od wewnątrz obszyta jest delikatną tkaniną,
dzięki czemu nie obciera i nie podrażnia szyi
• wykonana z wysokiej jakości skóry, dzięki czemu gwarantuje komfort i wygodę
użytkowania

REKAWB

Arm guard.

Uni
karton/box(1/10 szt./pcs)
18kg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• skóra bydlęca dwoinowa
• wykonane z wysokiej jakości skóry
• gwarantują komfort i wygodę użytkowania.

60x90cm
karton/box(1/50 szt./pcs)
18kg

H
EN340 Zarękawnik skórzany zakończony z dwóch stron ściągaczami.
Arm guard.
Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

UNI
karton/box(1/50 par)
18kg

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

ZB

Pozostałe

Welding apron.

• skóra bydlęca dwoinowa

Ochrona oczu

E
EN340 Fartuch skórzany przedni, zakładany na szyję z zapięciem na
klamrę z tyłu pleców.

UNI
karton/box(1/50 par)
18kg

Drogi oddech.

FSB

G
EN340 Rękaw skórzany z mocowaniem górnym na rzemienie oraz
dodatkowym zapięciem przy nadgarstkach na rzep.

Ochrona głowy

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• skóra bydlęca dwoinowa

PCV i PE

D
EN340 Spodnie skórzane, w pasie zapinane na rzep.
Cow split leather trousers.

UNI
karton/box(1/50 par)
18kg

Ochrona nóg

SSB

F
EN340 Nagolennik skórzany z nastopkiem, który chroni but, na przykład przed przepaleniem sznurowadeł w momencie zetknięcia
z iskrą, czy też podobnie działającym czynnikiem.

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

NNB

Rękawice

KSB

• skóra bydlęca dwoinowa

• skóra bydlęca dwoinowa

Indeks

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing
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Odzież ochronna i robocza

Rękawice

Protective clothing

Fartuchy

FGARDAM

EN340 Fartuch ochronny damski idealny do prac

Aprons

w ogrodzie czy też w warsztatach.
Garden & arts apron.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

Odzież

85x60cm
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
6kg

Ochrona głowy

PCV i PE

• 100% drelich
• wiązany na pasek z tyłu
• na szyi zapinany na klamrę z możliwością regulacji
długości
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń w górnej partii dzielona na trzy
części
• idealny do prac w ogrodzie
• znajduje zastosowanie w warsztatach

kolor/colour:

Drogi oddech.

FGARMES

H G

EN340 Fartuch ochronny męski idealny do prac w
ogrodzie czy też w warsztatach.
Garden & arts apron.

Ochrona oczu

Rozmiary/size:
115x71cm
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
9kg

Indeks

Informacje

Pozostałe

• 100% drelich
• wiązany na pasek z tyłu
• na szyi zapinany na klamrę z możliwością regulacji
długości
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń w górnej partii dzielona na trzy
części
• idealny do prac w ogrodzie
• znajduje zastosowanie w warsztatach

kolor/colour:
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H G

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

EN340 Fartuch przedni z polipropylenu. Zakłada-

FFGZ

EN340 Fartuch ochronny typu Forest, wykonany z

ny na szyję z wiązaniem na paski z tyłu.

wysokiej jakości materiału.
Protective coat.

Rozmiary/size:

Rozmiary/size:

• 100% polipropylen

EN340 Fartuch laboratoryjny.
N/W lab coat.

FM

Drogi oddech.

FLAB

Ochrona głowy

Zapraszamy do zapoznania się z całą
kolekcją Forest na stronie 60

PCV i PE

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
• zapinany na napy
• czterokieszeniowy, w tym dwie górne na napy i jedna z
nich przedzielona z miejscem na komórkę
• dodatkowa kieszeń na rękawie
• rękawy wykończone zapięciem na napy
• wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość
przez długi czas użytkowania

Ochrona nóg

M, L , XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
24kg

92x76, 120x65cm
Jednostka miary/unit:
opakowanie 10szt. / 10pcs pack
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 op./packs)
Waga op./weight:
12kg

Odzież

N/W apron.

Rękawice

FFIZ

EN340 Fartuch ochronny typu Master.
Protective coat.

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
24kg

• 100% polipropylen
• zapinany na napy
• pod szyją wykończony kołnierzykiem
• długi rękaw

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 260-270
g/m2
• zapinany na napy
• dwie boczne kieszenie
• idealny do pracy w zakładach ślusarskich, jak również
na magazynach

Pozostałe

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/100 szt./pcs)
Waga op./weight:
11-14kg

Ochrona oczu

Rozmiary/size:

Informacje
Indeks

kolor/colour:

Z N
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Odzież ochronna i robocza
Protective clothing
Rękawice

Kamizelki / bezrękawniki
Vests

BARRACUDA

EN340 Bezrękawnik ocieplany pikowany.

Odzież

Bodywarmer. Barracuda.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
13kg

Ochrona głowy

PCV i PE

• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinany na suwak
• pikowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się
ociepliny
• po zewnętrznej stronie dwie kieszenie z dodatkową
kieszenią na telefon komórkowy. Po wewnętrznej
stronie kieszeń na rzep
• ściągacz na dole bezrękawnika

kolor/colour:

Kolekcja FOREST str. 60

Drogi oddech.

BARRACUDA

DELFIN

Z G

EN340 Bezrękawnik ocieplany z dużą ilością kie-

szeni oraz sztruksowymi wstawkami na
ramionach.
Bodywarmer „DELFIN”.

Pozostałe

Ochrona oczu

Rozmiary/size:
M, L, XL, XXL, XXXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
13kg

Indeks

Informacje

• powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze
170 g/m2
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
• podszewka z nylonu taffta o gramaturze 53 g/m2
• zapinany na suwak z dodatkowym zapięciem na rzep
• ośmiokieszeniowy, w tym cztery kieszenie na suwak
oraz cztery zapinane na rzep
• dodatkowe wstawki na ramionach ze sztruksu sprawiają, iż bezrękawnik prezentuje się bardzo efektownie, dzięki czemu w dużej mierze wykorzystywany jest
do codziennego użytku
• dzięki dużej ilości kieszeni wykorzystywany przez
montażystów oraz wędkarzy

kolor/colour:
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Z G

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

Rękawice

FOKA

EN340 Bezrękawnik zapewniający ochronę przed
chłodem, dzięki podwójnemu systemowi
ocieplenia.

Odzież

Bodywarmer. FOKA.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
13kg

C W G

Drogi oddech.

KORMORAN

Ochrona głowy

kolor/colour:

PCV i PE

• powłoka 100% poliester Micro-moss
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 300 g/m2
• podszewka 100% polar o gramaturze 260 g/m2
• zapinany na suwak
• po zewnętrznej stronie dwie kieszenie zapinane na
suwak
• dodatkowa kieszeń od wewnętrznej strony
• pikowanie w poprzeczne pasy, zabezpieczające przed
przesuwaniem się wyściółki
• specjalna ocieplina zapewnia miękkość bezrękawnika i
podnosi komfort użytkowania
• od wewnątrz ocieplony polarem, dzięki czemu nie
groźny jest żaden chłód

EN340 Bezrękawnik ocieplany z dużą ilością
kieszeni.

Bodywarmer. „KORMORAN”.

Ochrona oczu

Rozmiary/size:

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
13kg

Informacje

• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zasuwany z dodatkowym zapięciem na napy
• przedłużany tył
• po zewnętrznej stronie dwie kieszenie na telefon komórkowy, dwie na suwak oraz dwie na rzep
• dodatkowa kieszeń po wewnętrznej stronie
• w rękawach od wewnątrz specjalny materiał ze ściągaczem zabezpieczający przed dostawaniem się wiatru
• idealny dla wędkarzy

Indeks

kolor/colour: Z B G O
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Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

KOS-5
Rękawice

EN471 Kamizelka ostrzegawcza z dwoma pasami
fluoroscencyjnymi.
The vest - „KOS-5”.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

Odzież

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/100 szt./pcs)
Waga op./weight:
18-20kg

kolor/colour:

MICROFIVEST

Y P

EN340 Bezrękawnik ocieplany od wewnątrz
polarem.

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

• materiał 100% poliester
• zapinana na rzep
• dwa poziome pasy odblaskowe
• idealna dla drogowców
• spełnia wymogi normy EN 471

kolor/colour:

42

OREGON

EN340 Bezrękawnik ocieplany wykonany z tkaniny poliestrowej idealny dla kobiet.

Bodowarmer. MICROFIVEST.

Bodowarmer. OREGON. Woman style.

Rozmiary/size:

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
13kg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
13kg

• powłoka 100% poliester Micro-moss
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
• podszewka 100% polar o gramaturze 260 g/m2
• zapinany na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• przedłużany tył chroni plecy przed chłodem
• dwie boczne kieszenie
• od wewnętrznej strony mała kieszeń na suwak
• ocieplany od wewnątrz polarem
• delikatnie pikowany w poprzeczne pasy, dzięki czemu
zabezpiecza przed przesuwaniem się ociepliny
• zgrabny fason odpowiedni zarówno dla kobiet jak i
dla mężczyzn

• powłoka 100% poliester
• wyściółka 190T poliester taffta
• podszewka 100% poliester o gramaturze 300 g/m2
• zapięcie na suwak
• pikowany w dużą kratę
• dwie boczne kieszenie zapinane na suwak
• doskonały dla kobiet, dzięki dopasowanemu fasonowi

G

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

kolor/colour:

G

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

EN340 Bezrękawnik ocieplany polarem, z możli-

SWET

EN340 Sweter ze stójką dla służb ochroniarskich

wością noszenia go po obu stronach.

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
13kg

• powłoka z tkaniny typu pongee 190T o gramaturze
200g/m2
• podszewka z polaru o gramaturze 260 g/m2
• zapinany na suwak
• trzy kieszenie z suwakami zarówno po zewnętrznej jak
i wewnętrznej stronie
• ściągany na dole gumką
• ocieplany od wewnątrz polarem
• specyficzny sposób szycia umożliwia noszenie po
obydwu stronach, zarówno z polarem na zewnątrz
jak i wewnątrz

• 100% akryl
• stójka zapinana na suwak
• wykonany z wysokiej jakości wełny akrylowej
• dodatkowe materiałowe wzmocnienia na ramionach
i łokciach

PCV i PE

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
13kg

Ochrona nóg

kolor/colour:

Ochrona głowy

G

Sweater 100% acrylic.

Rozmiary/size:

Odzież

kolor/colour:

i nie tylko.

Vest with polar.

Rękawice

NEVADA

B

Drogi oddech.
Ochrona oczu
Pozostałe
Informacje
Indeks

HAFT i NADRUK na produktach!
KORMORAN str. 41

szczegóły na stronie 97!

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing
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Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

KOM
Rękawice

EN340 Kombinezon malarski.
Polypropylene overall with zipper.

Rozmiary/size:

Odzież

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/50 szt./pcs)
Waga op./weight:
8-11kg

kolor/colour:

LAMICOM

N W G

EN340 Kombinezon malarski o podwyższonych
właściwościach.

White laminated coverall with white zip.
60g/m2.

Rozmiary/size:

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

• 100% polipropylen o gramaturze 40 g/m2
• zapinany na suwak
• kaptur wykończony gumką
• brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami
ściągającymi, dzięki czemu kombinezon zapewnia
większą szczelność
• marszczenie w pasie umożliwia lepsze dopasowanie
się do sylwetki użytkownika

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/50 szt./pcs)
Waga op./weight:
12kg

Indeks

Informacje

• 100% polipropylen o gramaturze 60 g/m2
• zapinany na suwak
• kaptur wykończony gumką
• brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami
ściągającymi, dzięki czemu kombinezon zapewnia
większą szczelność
• marszczenie w pasie umożliwia lepsze dopasowanie
się do sylwetki użytkownika
• specjalne laminowanie kombinezonu zwiększa jego
wytrzymałość i odporność na działanie czynników
zewnętrznych czy też samo zużycie

kolor/colour:
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W

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

Kombinezony malarskie
Painting overalls

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

Rękawice

Kurtki
Jackets

Odzież

BLUE-YELLOW

EN340 Kurtka zimowa z pasami odblaskowymi.
Winter jacket with fluorescent stripes.

Rozmiary/size:

idealna dla drogowców.

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

• powłoka 100% poliester na PCV o gram. 180 g/m2
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
• podszewka 100% nylon taffta o gramaturze 53 g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• kaptur na suwak. Po zewnętrznej stronie trzy kieszenie
na napy, jedna na suwak oraz dodatkowa kieszeń na
telefon komórkowy zapinana na rzep
• od wewnętrznej strony dodatkowo mała kieszeń
• wierzchnia część kurtki wykonana z nylonu dodatkowo
od wewnątrz powleczona PCV, dzięki czemu zabezpiecza przed przesiąkaniem na deszczu
• fluoroscencyjne pasy na rękawach oraz na dolnej i górnej części kurtki zapewniające widoczność w nocy
• ściągacz z tyłu kurtki w obrębie pasa zapewnia dopasowanie do sylwetki użytkownika
• idealna do prac przy drodze i w miejscach gdzie użytkownik musi być dobrze widoczny

• powłoka 100% poliester Oxford na PCV
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• po zewnętrznej stronie trzy kieszenie, w tym jedna na
komórkę zapinana na rzep
• od wewnątrz dodatkowa kieszeń zapinana na rzep
• dół kurtki ściągany na gumkę
• pikowana od wewnątrz, dzięki czemu zapobiega przesuwaniu się ociepliny
• fluoroscencyjne pasy na dole kurtki, na rękawach oraz
w formie szelek zapewniające doskonałą widoczność
• odpowiada normie EN 471
• idealna dla drogowców

na zimę / for winter
kolor/colour:

Y P

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing



Indeks

Winter jacket.

Rozmiary/size:

Informacje

Winter jacket with fluorescent stripes.

Pozostałe

P

EN471 Kurtka zimowa z pasami odblaskowymi

Ochrona oczu

kolor/colour:

K-VIS

Drogi oddech.

na zimę / for winter

Ochrona głowy

EN340 Kurtka zimowa z pasami odblaskowymi
idealna dla drogowców.

PCV i PE

• powłoka 100% poliester Oxford na PCV
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• kaptur chowany w kołnierzu
• sześciokieszeniowa: dwie dolne kieszenie na napy, na
górze jedna zapinana na suwak, druga na rzep oraz
dwie mniejsze, w tym jedna na rzep
• od wewnętrznej strony mała kieszeń na rzep
• fluoroscencyjne pasy na dole kurtki oraz na rękawach
• połączenie kolorów umożliwia pracę w miejscach,
gdzie wymagana jest widoczność pracownika, jak
również pozwala wykorzystać kurtkę do codziennego
użytku

na zimę / for winter

K-ORANGE

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing
Rękawice

BOSMAN

EN340 Kurtka zimowa zabezpieczająca przed

COALA SB

zimnem.

dzięki czemu gwarantuje ciepło podczas
dużych mrozów.

Winter jacket.

Winter jacket.

Rozmiary/size:
Odzież
Ochrona nóg
Ochrona głowy

PCV i PE

WINTER HOOD BN

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg
• powłoka 100% poliester
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
• podszewka 100% polar o gramaturze 200 g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy
• odsuwany kaptur
• na zewnątrz dwie zasuwane kieszenie
• po wewnętrznej stronie dodatkowa kieszeń
• rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzepy
• dół kurtki ściągany gumką
• fluoroscencyjne linie zwiększające widoczność wieczorową porą
• polarowa ocieplina w połączeniu z wyśćiółką gwarantuje ochronę nawet przed największym mrozem

na zimę / for winter

COALA NS
EN340

Ochrona oczu

Drogi oddech.

na zimę / for winter

dzięki czemu gwarantuje ciepło podczas
dużych mrozów.

Winter jacket. 100% Nylon.

Winter jacket.

Rozmiary/size:
M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

• opis jak dla COALA SB

• powłoka 100% poliester oxford
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• kaptur zasuwany w kołnierzu
• po zewnętrznej stronie cztery kieszenie na napy
• od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń
• gumka w pasie umożliwia dopasowanie kurtki do
sylwetki użytkownika
• wewnętrzne pikowanie chroni ocieplinę przed przesuwaniem się
• specjalny rodzaj tkaniny nie chłonie wody, dzięki czemu można ją użytkować podczas deszczu

na zimę / for winter
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EN340 Kurtka ocieplana od wewnątrz polarem,

Kurtka zimowa z kapturem chowanym w
kołnierzu.

Rozmiary/size:

Informacje
Indeks

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg
• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 140 g/m2
• podszewka 100% poliester
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep
• pięciokieszeniowa, w czym po zewnętrznej stronie
dwie dolne kieszenie zapinane na napy, natomiast
dwie górne na suwak
• od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń na rzep
• w pasie ściągana na gumkę, dzięki czemu można ją
dobrze dopasować do sylwetki i świetnie zabezpieczyć
się przed zimnem
• rękawy zapinane na napy
• od wewnątrz pikowana, dzięki czemu chroni ocieplinę
przed przesuwaniem się, zachowując przed długi czas
swoje właściwości

EN340 Kurtka ocieplana od wewnątrz polarem,

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

na zimę / for winter

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

Rękawice

BOMBER

EN340 Kurtka ocieplana wykonana z nylonu. Idealna dla firm ochroniarskich, z powłoką
zabezpieczającą przed przesiąknięciem.

Odzież

Winter jacket. 100% Nylon.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

BOBMER

EN340 Kurtka zimowa z odpinanymi rękawami.
Winter jacket with fasten sleeves.
Rozmiary/size:

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/- szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

na zimę / for winter
kolor/colour:

S

• powłoka 100% poliester na PCV, typ ripstop. Wyściółka
100% poliester o gramaturze 180 g/m2. Podszewka
100% poliester: górna część polar o gramaturze 260
g/m2, dolna część 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• kaptur od wewnątrz obszyty polarem, na brzegach zaś
kożuszkiem, połączony z kurtką, dodatkowe ściągacze
po bokach oraz taśmę ściągającą na zewnętrznej,
tylnej stronie
• po zewnętrznej stronie cztery kieszenie zapinane
na zakryty materiałem suwak, (dwie z dodatkowym
zapięciem na napy). Dodatkowe kieszenie: od wewnętrznej strony na suwak oraz po jednej na każdym
rękawie z zapięciem na rzep
• rękawy ze ściągaczami od wewnątrz i dodatkowym zapięciem na rzep - chronią przed dostaniem się wiatru
• ocieplana od wewnątrz na górze podszewką z polaru,
na dole przepikowaną ociepliną, dzięki czemu zabezpiecza przed jej przesuwaniem się
• tkanina typu ripstop - zabezpiecza przed rozdarciem

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing
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Indeks

• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• ośmiokieszeniowa, w tym cztery kieszenie na rzep i
dwie na suwak
• kieszeń od wewnątrz
oraz dodatkowe kieszonki na zewnątrz na
długopis
• odpinane rękawy zwiększają funkcjonalność
kurtki
• ściągacz w rękawach
• przedłużany tył kurtki
chroni przed wiatrem i dodatkowo ogrzewa plecy
• delikatne marszczenia po bokach na dole nad przedłużeniem zabezpieczają przed podwijaniem się materiału i dopasowują kurtkę do sylwetki użytkownika

Informacje

N Z

Winter jacket.

Pozostałe

kolor/colour:

EN340 Kurtka ocieplana. Najwyższa jakość.

Ochrona oczu

na zimę / for winter

GROCHOL

Drogi oddech.

CZAPLA

G B

Ochrona głowy

na zimę / for winter
kolor/colour:

PCV i PE

• powłoka 100% poliester na PCV
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na
napy
• ocieplana pianką, od wewnątrz pikowana
• dół kurtki oraz rękawy zakończone ściągaczem
• kołnierz wykonany z kożuszka
• siedmiokieszeniowa, w tym pięć z nich zapinane na
napy i jedna, na telefon komórkowy, zapinana na
rzep.

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing
Rękawice

KMO-PLUS

EN340 Kurtka zimowa Master do pasa.

SUNRED

EN340 Kurtka ocieplana doskonała do noszenia
w pracy jak i poza nią.

Odzież

Winter jacket.

Rozmiary/size:

Winter jacket.

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)

Rozmiary/size:

na zimę / for winter
kolor/colour:

KMO-LONG

na zimę / for winter
P

• powłoka 100% poliester, wyściółka 100% poliester
o gramaturze 180 g/m2, podszewka 190T poliester
taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na górze
i na dole na napy, na środku zaś na rzep
• kaptur dopinany na suwak ze ściągaczami na bokach
• kołnierz obszyty od wewnątrz polarem podnosi komfort użytkowania
• dwie boczne kieszenie oraz jedna na rękawie, zapinane
na suwak. Od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń
na komórkę i duża kieszeń z siatki zapinane na rzep
• rękawy ze ściągaczami zabezpieczającym przed wiatrem i dodatkowym zapięciem na rzep
• ściągacz na dole kurtki oraz w pasie, dzięki czemu
można ją dopasować do sylwetki. pikowana podszewka od wewnątrz ze ściągaczem i dodatkowym
zapięciem, dzięki czemu eliminuje możliwość dostanie
się wiatru
• doskonała do noszenia zarówno w pracy jak i poza nią
• gwarantuje solidną ochronę przed zimnem

EN340 Kurtka zimowa Master w wersji przedłużanej.

Winter jacket.

Rozmiary/size:
M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
16kg

Pozostałe

• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• po zewnętrznej stronie cztery kieszenie zapinane na
rzep
• kaptur dopinany na suwak
• kurtka przedłużana, dzięki czemu zabezpiecza przed
wiatrem oraz doskonale chroni przed zimnem

Informacje
Indeks

kolor/colour:

N Z

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak
• po zewnętrznej stronie cztery kieszenie w tym dwie
górne na rzep z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy
• kaptur dopinany na suwak
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RLCS++WINTER str. 16
KOS5 str. 42

na zimę / for winter
kolor/colour:

KMO-PLUS

N Z

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

WIN-BLUE
EN340

Odzież

Winter jacket with polar and reflection
tape.

Rozmiary/size:

PCV i PE
Ochrona głowy

na zimę / for winter

SYBERIA
EN340

Ochrona oczu

Winter jacket. 100% Nylon.

Rozmiary/size:

Informacje
Indeks

SYBERIA

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
13kg
• powłoka 100% poliester na PCV
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• kaptur odpinany na suwak
• po zewnętrznej stronie trzy kieszenie na napy oraz
dodatkowa kieszeń po lewej stronie na telefon komórkowy zapinana na rzep
• od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń na rzep
• ściągana w pasie, dzięki czemu dopasowuje się do
sylwetki i lepiej zatrzymuje ciepło
• długość do połowy uda chroni przed wiatrem i ochrania przed zimnem

Drogi oddech.

Kurtka ocieplana, dzięki swej długości zapewnia doskonałą ochronę przed zimnem
i wietrzną pogodą.

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

• powłoka 100% poliester na PCV, typ ripstop
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
• podszewka 100% poliester: górna część polar 280 g/
m2, dolna część 190T poliester taffta 160 g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzep
• kaptur chowany w kołnierzu
• po zewnętrznej stronie trzy kieszenie zapinane na
zakryty materiałem suwak, od wewnętrznej strony
dodatkowa kieszeń na rzep
• rękawy ze ściągaczem oraz zapięciem na rzep
• ocieplana podszewką z polaru, od wewnątrz gumka
do ściągnięcia kurtki w pasie - można ja dopasować do
sylwetki i zabezpieczyć przed dostaniem się wiatru
• tkanina typu ripstop - zabezpiecza przed rozdarciem w
momencie zaczepienia o wystający przedmiot, powodująca co najwyżej zaciągnięcie się materiału
• doskonała do noszenia zarówno w pracy jak i poza nią

Rękawice

Kurtka ocieplana doskonała do noszenia
w pracy jak i poza nią.

na zimę / for winter
kolor/colour:

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

G Z
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Odzież ochronna i robocza
Protective clothing
Rękawice

WIN-RED

EN340 Kurtka ocieplana ze specjalnej tkaniny

WIN-SPRING

typu ripstop.

odpinanej podpince można w niej chodzić
zarówno wiosną, jak i w pochmurne letnie
dni, jesienią a także zimą.

Winter jacket with reflection tape.

Rozmiary/size:
Odzież
Ochrona nóg
PCV i PE
na zimę / for winter

Rozmiary/size:
M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

na zimę / for winter

WIN-CUFF

Drogi oddech.

Ochrona głowy

Spring/Summer/Autumn/Winter jacket.

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

• powłoka 100% poliester na PCV, typ ripstop
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzep,
• kaptur chowany w kołnierzu
• sześciokieszeniowa, w tym cztery są zapinane na rzep
• od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń
• rękawy ze ściągaczem i dodatkowym zapięciem na
rzep
• ocieplana pikowaną podszewką, zabezpieczającą
przed przesuwaniem się ociepliny
• od wewnątrz gumka do ściągnięcia kurtki w pasie,
dzięki czemu można ją dopasować do sylwetki i zabezpieczyć przed dostaniem się wiatru
• tkanina typu ripstop, zabezpieczająca przed rozdarciem w momencie zaczepienia o wystający przedmiot,
powodująca co najwyżej zaciągnięcie się materiału
• doskonała do noszenia zarówno w pracy jak i poza nią

EN340 Kurtka doskonała na każdą pogodę. Dzięki

• powłoka 100% nylon o gramaturze 260 g/m2
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 120 g/m2
• podszewka z nylonu taffta o gramaturze 53 g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy,
które zabezpiecza przed wiatrem
• kurtka ze stójką, kaptur zapinany na napy
• pięciokieszeniowa z dwoma kieszeniami na dole z
zakładką z materiału, górne kieszenie jedna po prawej
stronie na suwak oraz dwie mniejsze po lewej stronie
na komórkę zapinane na rzep. Od wewnętrznej strony
dodatkowa kieszeń na suwak. Kurtka na dole i w pasie
ściągana na gumkę
• wykonana ze specjalnej tkaniny OXFORD NYLON
• ocieplana podpinka dopinaną na suwak, dzięki czemu kurtkę można nosić zima, jak również w chłodne
jesienne, wiosenne i letnie dni

EN340 Kurtka ocieplana doskonała do noszenia
w pracy jak i poza nią.

Winter jacket WIN-CUFF.

Ochrona oczu

Rozmiary/size:

Indeks

Informacje

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

na zimę / for winter
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Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

• powłoka 100% poliester oxford, wyściółka 100% poliester, podszewka 100% poliester
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy,
• kaptur zapinany na suwak
• ośmiokieszeniowa, w tym dwie dolne zapinane na
rzep, górne na suwak oraz dodatkowe dwie kieszenie
na rękawie na rzep i na suwak, od wewnętrznej strony
dodatkowa zasuwana kieszeń
• rękawy z wewnętrznym ściągaczem zabezpieczającym
przed wiatrem i z dodatkowym paskiem ściąganym
sprzączką. Ściągacz na dole kurtki oraz w pasie - łatwe
dopasowanie do sylwetki
• pikowana podszewka od wewnątrz ze ściągaczem i
dodatkowym zapięciem, dzięki czemu eliminuje możliwość dostanie się wiatru
• doskonała do noszenia zarówno w pracy jak i poza nią
• gwarantuje solidną ochronę przed zimnem

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

EN340 Kurtka ocieplana o sportowym fasonie

idealna do pracy jak i do codziennego
użytku.

Rozmiary/size:

EN340 Kurtka ocieplana o sportowym kroju do-

skonała do codziennego użytku oraz niezwykle funkcjonalna dzięki odpinanym
rękawom.

Rozmiary/size:

na zimę / for winter

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing
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Indeks

WIN-CUFF str.50

Informacje

• powłoka 100% nylon Taslon na poliuretanie
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 140 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• cztery zewnętrzne kieszenie zapinane na suwak
• od wewnętrznej strony dodatkowo mała kieszeń
• ściągacz w pasku oraz w rękawach
• kołnierz od wewnątrz obszyty polarem o gramaturze
270 g/m2
• odpinane rękawy, pozwalają wykorzystać ją również
w cieplejsze dni jako bezrękawnik
• sportowy fason oraz modna kolorystyka zachęcają do
codziennego noszenia

WIN-BLUE str. 52

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Ochrona oczu

Winter jacket. 100% Nylon.

Drogi oddech.

SPORTVEST

Ochrona głowy

na zimę / for winter

PCV i PE

• powłoka 100% poliester na PCV
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzep
• dwie kieszenie na zewnętrznej stronie zapinane na
suwak
• po wewnętrznej stronie dodatkowa kieszeń na rzep
• kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep
• rękawy zakończone ściągaczem z dodatkowym zapięciem na rzep
• dół kurtki ściągany na gumkę
• od wewnątrz pikowana, dzięki czemu chroni ocieplinę
przed przesuwaniem się, zachowując przed długi czas
swoje właściwości

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Odzież

Winter jacket. 100% Nylon.

Rękawice

SPORT

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

SPRING-BLUE
Rękawice

EN340
Kurtka wiosenna zabezpieczająca przed
wiatrem i deszczem.
Spring/Summer/Autumn jacket.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

Odzież

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

SPRING-RED

EN340 Kurtka wiosenna zabezpieczająca przed
wiatrem i deszczem.

Spring/Summer/Autumn jacket.

Rozmiary/size:

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

• powłoka 190 T nylon o gramaturze 70g/m2
• podszewka siatkowa wykonana z poliestru o gramaturze 45g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzep,
• kaptur chowany w kołnierzu na rzep
• po zewnętrznej stronie cztery kieszenie na suwak,
zakryty osłonką z materiału
• rękawy ze ściągaczem i dodatkowym zapięciem na
rzep
• dół kurtki ściągany na gumkę
• od wewnątrz podszyta specjalną siatką
• w komplecie saszetka na suwak w kolorze kurtki

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Indeks

Informacje

Pozostałe

• powłoka 190 T nylon o gramaturze 90g/m2
• podszewka siatkowa wykonana z poliestru o gramaturze 45g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzep i
na napy w górnej części
• po zewnętrznej stronie dwie kieszenie na suwak
• dodatkowa kieszeń na rękawie zapinana na rzep
• kaptur chowany w kołnierzu
• rękawy ze ściągaczem i dodatkowym zapięciem na
rzep
• dół kurtki ściągany na gumkę
• od wewnątrz podszyta specjalną siatką
• specjalna tkanina typu ripstop, zabezpieczająca przed
rozdarciem w momencie zaczepienia o wystający
przedmiot, powodująca co najwyżej zaciągnięcie się
materiału
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SPRING-YELLOW

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

SPRING-YELLOW
EN340

Rękawice

Kurtka wiosenna zabezpieczająca przed
wiatrem i deszczem.
Spring/Summer/Autumn jacket.

Odzież

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/15 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Ochrona głowy

KAWIOR
EN340

Spring/Summer/Autumn jacket.

Ochrona oczu

Rozmiary/size:

Drogi oddech.

Kurtka ortalionowa doskonała na wiosenno – jesienne pogody.

PCV i PE

• powłoka z tkaniny typu pongee o gramaturze 180g/
m2
• podszewka siatkowa wykonana z poliestru o gramaturze 45g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy,
• po zewnętrznej stronie cztery kieszenie, w tym dwie
na rzep
• od wewnętrznej strony dodatkowe dwie kieszenie
na rzep
• kaptur dopinany na napy
• rękawy ze ściągaczem i dodatkowym zapięciem na
rzep
• dół kurtki ściągany na gumkę
• kurtka powlekana nylonem, dzięki czemu zabezpiecza
przed deszczem oraz daje ciepło
• można ją nosić również w chłodne jesienne dni

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/60 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Informacje

• powłoka 100% poliester
• wyściółka 100% poliester
• podszewka 100% poliester
• zapinana na suwak
• kaptur chowany w kołnierzu
• po zewnętrznej stronie dwie kieszenie na suwak
• od wewnętrznej strony mała kieszeń na rzep
• rękawy ze ściągaczem
• dół ściągany na sznurek
• kurtka idealna na wietrzną pogodę, zabezpiecza przed
deszczem

Indeks

SPRING-RED
Odzież ochronna i robocza / Protective clothing
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Odzież ochronna i robocza

POLAR - ROCKER

EN340 Bluza polarowa „ROCKER” doskonała zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
Polar jacket „ROCKER”.

Rozmiary/size:

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

Protective clothing

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
14kg

Indeks

Informacje

Pozostałe

• 100% poliester o gramaturze 270g/m2
• zapinana na suwak
• dwie kieszenie po zewnętrznej stronie
• ściągacz w rękawach oraz gumka ściągająca dół bluzy

kolor/colour:
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G O BE

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

COLORADO

EN340 Kurtka ocieplana z polaru z dodatkowymi
elementami tkaniny doskonała do pracy
jak również poza nią. Wysoka jakość!
Polar jacket „COLORADO”.

Rozmiary/size:
M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
14kg

• powłoka 100% poliester o gramaturze 430 g/m2
• podszewka 100% nylon o gramaturze 180 g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na
rzepy
• wysokiej jakości polar o wysokiej gramaturze
• elementy tkaniny powlekanej poliuretanem zapewniają dużą odporność kurtki na zniszczenie
• po zewnętrznej stronie trzy kieszenie zapinane na
zakryty polarem suwak oraz kieszeń wzdłuż dolnej
partii pleców
• dodatkowa kieszeń na telefon po prawej stronie
• specjalna powłoka typy „windblock” jest wyjątkowo
odporna na wiatr, dzięki czemu doskonale chroni przed
nim. Od wewnętrznej strony polar
• dół kurtki ściągany na gumkę, ściągacz w rękawach
• delikatne elementy odblaskowe - zdobią oraz zapewniają lepszą widoczność wieczorową porą

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

POLAR-HONEY
EN340

Rękawice

Bluza z wysokiej jakości krótko strzyżonego polaru.
Polar jacket „HONEY”.

Odzież

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
14kg

PCV i PE

• 100% poliester o gramaturze 290 g/m2
• zapinana na suwak
• trzy kieszenie po zewnętrznej stronie zapinane na
suwak
• rękawy oraz dół bluzy wykończone elastyczną lamówką, która nie tylko delikatnie ściąga, ale również zdobi
• polar bardzo miły w dotyku, dzięki czemu komfort
użytkowania jest na wysokim poziomie

POLAR-MIX GC

POLAR-MIX GBE
EN340

Drogi oddech.

Dwukolorowa bluza polarowa.

G N H

Ochrona głowy

kolor/colour:

EN340 Dwukolorowa bluza polarowa.

Rozmiary/size:

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
14kg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
14kg

• 100% poliester o gramaturze 230 g/m2
• zapinana na suwak
• trzy kieszenie po zewnętrznej stronie zapinane na suwak, który jest schowany pod zakładkami z polaru
• ściągacz w rękawach

• 100% poliester o gramaturze 230 g/m2
• zapinana na suwak
• trzy kieszenie po zewnętrznej stronie zapinane na suwak, który jest schowany pod zakładkami z polaru
• ściągacz w rękawach

Pozostałe

Two-colour polar jacket.

Ochrona oczu

Two-colour polar jacket.

Informacje
Indeks

HAFT i NADRUK na produktach!
szczegóły na stronie 97!

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing
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Odzież ochronna i robocza
Protective clothing
Rękawice

POL-POLAREX S

EN340 Dwukolorowa ocieplana kurtka z wysokiej
jakości polaru.

Polar jacket with warming lining.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

Odzież

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

POL-POLAREX2 BEG

Polar jacket with warming lining.

Rozmiary/size:
M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Ochrona oczu
Pozostałe

EN340 Dwukolorowa ocieplana kurtka z wysokiej
jakości polaru.

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

• powłoka 100% polar o gramaturze 260 g/m2
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 120 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak
• po zewnętrznej stronie dwie kieszenie na suwak
• od wewnątrz dodatkowa kieszeń na suwak
• dół polaru ściągany na gumkę
• ściągacz w rękawach
• pikowana od wewnątrz, dzięki czemu ocieplina jest
zabezpieczona przed przesuwaniem się
• cienki pasek fluoroscencyjny zdobi oraz zapewnia widoczność wieczorową porą
• idealna na chłodne dni

• Opis jak dla POL-POLAREX S

POL-POLAREX3 GS

EN340 Dwukolorowa ocieplana kurtka z wysokiej
jakości polaru.

Polar jacket with warming lining.

Informacje

Rozmiary/size:

Indeks

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg
• Opis jak dla POL-POLAREX S
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Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

Protective clothes

Ubranie ochronne typu GREENPOINT

GREENPOINT
EN340

Working clothes.

Rękawice

Ubrania ochronne

Rozmiary/size:

PCV i PE

na zimę / for winter
kolor/colour:

Z

EN340

Ochrona oczu

Working clothes. 100% COTTON. Weight
270-280g/m2. About 0-1% shrinkage.

Pozostałe

Rozmiary/size:
Pełny zakres / full range
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 kpl./set)
Waga op./weight:
24kg

Informacje
Indeks

• 100% bawełna o gramaturze 270-280 g/m2
• w skład ubrania wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki
• ubranie poddane podwójnemu procesowi prania przemysłowego, dzięki czemu kurczliwość materiału
wynosi około 1%
• bluza: zapinana na guziki, na frontowej stronie dwie
kieszenie, w tym jedna zapinana na guzik, na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i
zabezpiecza przed wiatrem
• spodnie ogrodniczki: możliwość regulacji długości
szelkami, które dodatkowo mają w tylnej partii gumkę, dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce,
dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni zapinana
na rzep

Drogi oddech.

UF FEZERR

Ochrona głowy

Ubranie ochronne typu Fezerr, w skład którego wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki,
wykonane z wysokiej jakości bawełny.

Ochrona nóg

• w skład ubrania wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki
od wewnątrz ocieplane z pikowaniem, zabezpieczającym przed przesuwaniem się ociepliny
• kurtka: zasuwana z dodatkowym zapięciem na rzep,
kaptur dosuwany z możliwością zapięcia na rzep z małym daszkiem. Na frontowej stronie cztery kieszenie, w
tym dwie zapinane na rzep. Dodatkowa kieszeń od wewnątrz. W rękawach dodatkowy ściągacz zabezpieczający przed dostaniem się wiatru. Na dole bluzy gumka
ściągająca, dzięki czemu kurtka nie odstaje
• spodnie ogrodniczki: zapinane z przodu na suwak
z dodatkowym zapięciem na rzep, regulacja długości
w szelkach, które mają gumkę z tyłu, umożliwiające
swobodę ruchu. Dwie boczne kieszenie od wewnątrz
obszyte polarem. Nogawki od dołu rozsuwane z dodatkowym zapięciem na rzep, dzięki czemu zabezpieczają przed dostaniem się śniegu i doskonale chronią
przed zimnem

Odzież

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 kpl./set)
Waga op./weight:
20kg

kolor/colour:

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

N Z
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Odzież ochronna i robocza
Protective clothing
Rękawice

UO OLIWIER

EN340 Ubranie ochronne typu Oliwier, w skład
którego wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki, wykonane z wysokiej jakości materiału.
Working clothes. 65% polyester and 35%
cotton. Weight 210-220g/m2

kolor/colour:

UM MASTER

N C Z

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 210-220
g/m2
• w skład ubrania wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki
• bluza: zapinana na guziki, na frontowej stronie dwie
kieszenie zapinane na rzep, mankiety przy rękawach
zapinane na guzik. Na dole bluzy gumka ściągająca,
dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed
wiatrem
• spodnie ogrodniczki: możliwość regulacji w pasie
dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości szelkami, które to dodatkowo mają w tylnej partii gumkę.
Dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce. Dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym
jedna na suwak

EN340 Ubranie ochronne typu Master, w skład
którego wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki, wykonane z wysokiej jakości materiału.
Working clothes. 65% polyester and 35%
cotton. Weight 260-270g/m2

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rozmiary/size:
Pełny zakres / full range
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 kpl./set)
Waga op./weight:
20kg

Indeks

Informacje

Pozostałe

Rozmiary/size:
Pełny zakres / full range
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 kpl./set)
Waga op./weight:
24kg

kolor/colour:
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N Z

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 260-270
g/m2
• w skład ubrania wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki
• bluza: zapinana na guziki, na frontowej stronie dwie
kieszenie zapinane na rzep, mankiety przy rękawach
zapinane na guzik. Na dole bluzy gumka ściągająca,
dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed
wiatrem
• spodnie ogrodniczki: możliwość regulacji w pasie
dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości szelkami, które to dodatkowo mają w tylnej partii gumkę.
Dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce. Dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym
jedna na suwak

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

Rękawice

UMO-PLUS

EN340 Ubranie zimowe wyknane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej.
Winter clothes.

Odzież

Rozmiary/size:

Drogi oddech.

UMO-LONG

N Z

Ochrona głowy

kolor/colour:

Spodnie ogrodniczki:
• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• możliwość regulacji w długości szelkami
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni
Kurtka do pasa:
• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak
• po zewnętrznej stronie cztery kieszenie w tym dwie
górne na rzep z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy
• kaptur dopinany na suwak

PCV i PE

na zimę / for winter

Ochrona nóg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 kpl./set)
Waga op./weight:
20kg

EN340 Ubranie zimowe w wersji LONG (przedłużana kurtka) wyknane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej.

Ochrona oczu

Winter clothes, longer jacket.

Rozmiary/size:

N Z

Indeks

kolor/colour:

Spodnie ogrodniczki:
• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• możliwość regulacji w długości szelkami
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni
Kurtka przedłużona:
• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• po zewnętrznej stronie cztery kieszenie zapinane na
rzep. Kaptur dopinany na suwak
• kurtka przedłużana, dzięki czemu zabezpiecza przed
wiatrem oraz doskonale chroni przed zimnem

Informacje

na zimę / for winter

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 kpl./set)
Waga op./weight:
20kg

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing
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Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

SFGZ - FOREST
Rękawice
Odzież
Ochrona nóg

SPFGZ - FOREST

D

EN340 Fartuch ochronny typu Forest, wykonany z wysokiej jakości
materiału.

Bib-pants. 65% polyester and 35% cotton. Weight 280g/m2.

Protective coat.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pełny zakres / full range
karton/box(1/20 szt./pcs)
24kg

M, L , XL, XXL, XXXL
karton/box(1/20 szt./pcs)
24kg

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
• zapinany na napy
• czterokieszeniowy, w tym dwie górne na napy i jedna z nich przedzielona z miejscem na komórkę
• dodatkowa kieszeń na rękawie
• rękawy wykończone zapięciem na napy
• wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość przez długi czas użytkowania

B

EN340 Spodnie ochronne do pasa typu Forest, wykonany z wysokiej
jakości materiału.
Trousers. 65% polyester and 35% cotton. Weight 280g/m2.

Ochrona głowy

PCV i PE

FFGZ - FOREST

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
• możliwość regulacji w długości szelkami, które to dodatkowo mają w tylnej partii
wstawioną gumę, zwiększającą swobodę ruchów
• sześć kieszeni w partii nogawek, trzy boczne, w tym jedna na komórkę, dwie z
tyłu na napy oraz z boku na nogawce
• dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak
• wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość przez długi czas użytkowania

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pełny zakres / full range
karton/box(1/20 szt./pcs)
24kg

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
• możliwość regulacji w pasie dzięki gumce w bocznych partiach
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń na nogawce zapinana na napę
• wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość przez długi czas użytkowania

Drogi oddech.
Ochrona oczu

A

EN340 Spodnie ochronne ogrodniczki typu Forest, wykonany z wysokiej jakości materiału.

C

BFGZ - FOREST

C

Informacje

Pozostałe

EN340 Bluza ochronna typu Forest, wykonana z wysokiej jakości
materiału.

KFGZ - FOREST

D

E

EN340 Kombinezon ochronny typu Forest, wykonany z wysokiej jakości materiału.

Blouse. 65% polyester and 35% cotton. Weight 280g/m2.

Overalls. 65% polyester and 35% cotton. Weight 280g/m2.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pełny zakres / full range
karton/box(1/20 szt./pcs)
24kg

Indeks

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• czterokieszeniowa, w tym dwie kieszenie na napy z dodatkową kieszenią na
telefon komórkowy
• rękawy wykończone zapięciem na napy
• wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość przez długi czas użytkowania

0

E

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

Pełny zakres / full range
karton/box(1/20 szt./pcs)
24kg

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
• zapinany na suwak. Na frontowej stronie dwie kieszenie na napy z dodatkową
kieszenią na telefon komórkowy
• w partii spodni dwie kieszenie na bokach oraz dwie z tyłu zapinane na napy
• w partii pleców wstawiona specjalna guma, zapewniająca swobodną pracę, gdyż
dopasowuje się ona do ruchów użytkownika, nie ograniczając ich
• ściągany w pasie, dzięki czemu dopasowuje się do sylwetki
• rękawy wykończone zapięciem na napy
• wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość przez długi czas użytkowania

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

BTOGZ - TAIGA

H

G

EN340 Bluza ocieplana typu Taiga, wykonana z wysokiej jakości materiału.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

KTOGZ - TAIGA

E

H

EN340 Kombinezon ocieplany typu Taiga, wykonany z wysokiej jakości materiału.

F

I

EN340 Spodnie ocieplane do pasa typu Taiga, wykonane z wysokiej
jakości materiału.

Winter bib-pants. 65% polyester and 35% cotton. Weight
280g/m2.

Winter trousers. 65% polyester and 35% cotton. Weight
280g/m2.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

UNI
karton/box(1/50 szt./pcs)
20kg

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
• możliwość regulacji w pasie dzięki gumce w bocznych partiach
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń na nogawce zapinana na napę
• odpowiednio dobrana grubość ociepliny nie usztywnia spodni, nie ograniczając
tym samym ruchów, ale zapewniając optymalną ochronę przed zimnem
• wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość przez długi czas użytkowania

na zimę / for winter

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing



Indeks

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
• możliwość regulacji w długości szelkami, które to dodatkowo mają w tylnej partii
wstawioną gumę, zwiększającą swobodę ruchów
• sześć kieszeni w partii nogawek, trzy boczne, w tym jedna na komórkę, dwie z
tyłu na napy oraz z boku na nogawce
• dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak
• odpowiednio dobrana grubość ociepliny nie usztywnia spodni, nie ograniczając
tym samym ruchów, ale zapewniając optymalną ochronę przed zimnem
• wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość przez długi czas użytkowania

UNI
karton/box(1/50 par)
18kg

Informacje

na zimę / for winter

SPTOGZ - TAIGA

Pozostałe

EN340 Spodnie ocieplane ogrodniczki typu Taiga, wykonane z wysokiej jakości materiału.

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2. Zapinany na suwak. Na
frontowej stronie dwie kieszenie na napy z dodatkową kieszenią na telefon
• w partii spodni dwie kieszenie na bokach oraz dwie z tyłu zapinane na napy
• w partii pleców wstawiona specjalna guma zapewniająca swobodną pracę, gdyż
dopasowuje się ona do ruchów użytkownika, nie ograniczając ich
• ściągany w pasie, dzięki czemu dopasowuje się do sylwetki
• rękawy wykończone zapięciem na napy
• odpowiednio dobrana grubość ociepliny nie usztywnia ubrania, nie ograniczając
tym samym ruchów, ale zapewniając optymalną ochronę przed zimnem

Ochrona oczu

na zimę / for winter

UNI
karton/box(1/50 par)
18kg

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

Winter overalls. 65% polyester and 35% cotton. Weight 280g/
m2.

STOGZ - TAIGA

PCV i PE

F

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
• zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
• czterokieszeniowa, w tym dwie kieszenie na napy i dodatkowe miejsce na długopisy. Od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń na rzep
• rękawy wykończone zapięciem na napy, z małą kieszenią na jednym z nich
• przedłużany tył dodatkowo chroni plecy. Z tyłu regulacja w pasie zapięciem na
napy, dzięki czemu można dopasować kurtkę do sylwetki użytkownika
• pikowana ocieplina zapewnia jej trwałość i funkcjonalność przed długi czas
• wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość przez długi czas użytkowania

Ochrona nóg

na zimę / for winter

UNI
karton/box(1/50 par)
18kg

Odzież

Winter blouse. 65% polyester and 35% cotton. Weight 280g/
m2.

Rękawice

A

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

U-VIS
Rękawice

EN471 Komplet zimowy, w skład którego wchodzą spodnie S-VIS P oraz kurtka K-VIS P.
Idealny dla drogowców
Winter clothes.

Rozmiary/size:

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 kpl./set)
Waga op./weight:
20kg

na zimę / for winter
kolor/colour:

Y P

UKS

Komplet zimowy, w skład którego wchodzą spodnie S-VIS P oraz kurtka K-ORANGE. Idealny dla drogowców
Winter clothes.

Ochrona oczu

Rozmiary/size:

Indeks

Informacje

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 kpl./set)
Waga op./weight:
20kg

na zimę / for winter
kolor/colour:

62

P

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

EN340 Komplet zimowy w skład, którego wchodzą spodnie S-WIN-

URS

TER oraz kurtka WIN-BLUE.

EN340 Komplet zimowy w skład, którego wchodzą spodnie S-WINTER oraz kurtka BOMBER.

Winter clothes.

Winter clothes.

M, L, XL, XXL, XXXL
karton/box(1/10 kpl./set)
20kg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• Opis produktu S-WINTER - strona 64
• Opis produktu WIN-BLUE - strona 49

M, L, XL, XXL, XXXL
karton/box(1/10 kpl./set)
20kg

Odzież

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rękawice

UBS

• Opis produktu S-WINTER - strona 64
• Opis produktu BOMBER - strona 47

Ochrona nóg

UCS

na zimę / for winter

EN340 Komplet zimowy w skład, którego wchodzą spodnie S-WINTER oraz kurtka WIN-CUFF.

USS

EN340 Komplet zimowy w skład, którego wchodzą spodnie S-WINTER oraz kurtka SYBERIA.
Winter clothes.

M, L, XL, XXL, XXXL
karton/box(1/10 kpl./set)
20kg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
• Opis produktu S-WINTER - strona 64
• Opis produktu SYBERIA - strona 49

UHS

Ochrona oczu

na zimę / for winter

Drogi oddech.

• Opis produktu S-WINTER - strona 64
• Opis produktu WIN-CUFF - strona 50

M, L, XL, XXL, XXXL
karton/box(1/10 kpl./set)
20kg

na zimę / for winter

TER oraz kurtka WINTERHOOD.

UYS

EN340 Komplet zimowy w skład, którego wchodzą spodnie S-WINTER oraz kurtka BLUE-YELLOW.

Winter clothes.

Winter clothes.

M, L, XL, XXL, XXXL
karton/box(1/10 kpl./set)
20kg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• Opis produktu S-WINTER - strona 64
• Opis produktu WINTERHOOD - strona 46

M, L, XL, XXL, XXXL
karton/box(1/10 kpl./set)
20kg

• Opis produktu S-WINTER - strona 64
• Opis produktu BLUE-YELLOW - strona 45

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pozostałe

EN340 Komplet zimowy w skład, którego wchodzą spodnie S-WIN-

Ochrona głowy

Winter clothes.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

PCV i PE

na zimę / for winter

Indeks

na zimę / for winter

na zimę / for winter

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

63

Odzież ochronna i robocza

Rękawice

Protective clothing

S-VIS

Spodnie ochronne

EN471 Spodnie ogrodniczki zimowe z pasami od-

Protective trousers

blaskowymi idealne dla drogowców.
Winter bib-pants. 100% polyester.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

Odzież

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

na zimę / for winter
kolor/colour:

S-WINTER

EN340 Spodnie ochronne ogrodniczki ocieplane.
Winter bib-pants. 100% polyester.

SMO-PLUS

Y P

340 Spodnie ogrodniczki zimowe typu Master.
Winter bib-pants.

Rozmiary/size:

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

• powłoka 100% poliester na PCV
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• możliwość regulacji w długości szelkami, które to
dodatkowo mają w tylnej partii wstawioną gumę,
zwiększającą swobodę ruchów
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni

• powłoka 65% poliester, 35% bawełna
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• możliwość regulacji w długości szelkami
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

• powłoka 100% poliester Oxford na PCV
• wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m2
• podszewka 190T poliester taffta
• możliwość regulacji w długości szelkami
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni
• fluoroscencyjne pasy na dole nogawek zapewniają
doskonałą widoczność wieczorową porą
• idealne dla drogowców

na zimę / for winter
kolor/colour:



na zimę / for winter
G

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

kolor/colour:

N Z

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

Rękawice

SM - MASTER

EN340 Spodnie ochronne ogrodniczki typu Master, wykonane z wysokiej jakości materiału.

Odzież

Working bib-pants. 65% polyester and
35% cotton. Weight 260-270g/m2.

Ochrona nóg

Rozmiary/size:
Pełny zakres / full range
Pakowanie/packing:
karton/box(1/40 szt./pcs)
Waga op./weight:
25kg

N Z

EN340 Spodnie ochronne ogrodniczki typu Oliwier, wykonane z wysokiej jakości materiału.

SOP - OLIWIER

EN340 Spodnie ochronne do pasa typu Oliwier,
wykonane z wysokiej jakości materiału.

Informacje

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 210-220
g/m2
• możliwość regulacji w pasie dzięki gumce w bocznych
partiach
• dwie boczne kieszenie
• dodatkowa kieszeń z tyłu spodni

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 210-220
g/m2
• możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości szelkami, które to dodatkowo
mają w tylnej partii gumkę
• dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce
• dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w
tym jedna na suwak

Pozostałe

Rozmiary/size:
Pełny zakres / full range
Pakowanie/packing:
karton/box(1/40 szt./pcs)
Waga op./weight:
20kg

Rozmiary/size:
Pełny zakres / full range
Pakowanie/packing:
karton/box(1/40 szt./pcs)
Waga op./weight:
22kg

Ochrona oczu

Working trousers. 65% polyester and 35%
cotton. Weight 210-220g/m2.

Working bib-pants. 65% polyester and
35% cotton. Weight 210-220g/m2.

Drogi oddech.

SO - OLIWIER

Ochrona głowy

kolor/colour:

PCV i PE

• 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 260-270
g/m2
• możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości szelkami, które to dodatkowo
mają w tylnej partii gumkę
• dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce
• dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w
tym jedna na suwak

Indeks

kolor/colour:

N Z

kolor/colour:

N Z

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

65

Odzież ochronna i robocza
T-shirts / POLO
T-shirts / Polo

POLO

TSM

EN340 Koszulka typu polo.
POLO shirt. 185 g.

EN340 Koszulka typu t-shirt w bogatej gamie
kolorów.

T-shirt. 100% cotton. 150g.

Rozmiary/size:

Rozmiary/size:

M, L, XL, XXL

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

Protective clothing

M, L, XL, XXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/72 szt./pcs)
Waga op./weight:
12kg

Pakowanie/packing:
karton/box(1/48 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

• 100% bawełna o gramaturze 150 g/m2
• koszulka z wysokiej jakości bawełny
• krótki rękaw
• bogata gama kolorów
• idealny do pracy jak również na co dzień
• wykorzystywany w reklamie pod nadruki

Indeks

Informacje

Pozostałe

• 100% bawełna o gramaturze 185 g/m2
• zapinana pod szyją na guziki
• wykończona kołnierzykiem
• koszulka z wysokiej jakości bawełny
• krótki rękaw
• idealna do pracy jak również na co dzień
• wykorzystywana w reklamie pod nadruki

kolor/colour: N Z  G Y

66

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

k/c:

N Z C W B G P Y M

Odzież ochronna i robocza
Protective clothing

UD
EN340

UNDERWEAR drawers.

Rękawice

Kalesony wysokiej jakości.

Rozmiary/size:
Odzież

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/40 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Ochrona nóg

• 100% bawełna o gramaturze 230 g/m2
• kalesony z wysokiej jakości bawełny akrylowej
• przyjemne w dotyku, dzięki czemu zapewniają komfort
podczas noszenia
• idealna do pracy jak również na co dzień
• gwarantują doskonałą ochronę przed zimnem

PCV i PE

UU
EN340

UNDERWEAR shirt.

Rozmiary/size:

Ochrona oczu

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/40 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg

Drogi oddech.

Koszulka zimowa z długim rękawem.

W G B

Ochrona głowy

kolor/colour:

Pozostałe

• 100% bawełna o gramaturze 230 g/m2
• koszulka z wysokiej jakości bawełny akrylowej
• długi rękaw zakończony delikatnym ściągaczem
• miła w dotyku, dzięki czemu zapewnia komfort podczas
noszenia
• idealna do pracy jak również na co dzień

Informacje
Indeks

kolor/colour:

Odzież ochronna i robocza / Protective clothing

W G

67

Ochrona nóg

Buty gumowe/PCV

69

Trzewiki i półbuty

70

Buty PE

73

Rubber/ PVC shoes
Low shoes
PE shoes

Ochrona nóg
Protection of legs

Do tej kategorii zostały przyporządkowane produkty, których celem jest szeroko rozumiana ochrona nóg.
In this category there are products for entire legs protection

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

Protection of legs

68

Ochrona nóg / Protection of legs

Ochrona nóg

Protection of legs
EN347

Rubber/ PVC shoes

Odzież

BF-PCVFAG

Rękawice

BGBFAG

Buty gumowe/PCV

EN347

Ochrona nóg

Black PVC boots with fleece lining.

6 - 11
karton/box(1/5 par)
12kg

Buty gumowe robocze w kolorze czarnym.
• 100% PCV
• buty typu kozak, filce, sięgające pod kolano
• wykonane z wysokiej jakości PCV z dodatkowym
wkładem filcowym
• podeszwa urzeźbiona, dzięki czemu gwarantuje
lepszą przyczepność

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• Wykonane z czarnej gumy z domieszką PCV

40 - 46
karton/box(1/5 par)
12kg

BGD
EN347

EN347

Drogi oddech.

BGB-PCV

Black RUBBER boots.

Ochrona głowy

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

PCV i PE

Buty ochronne wykonane z PCV z filcowym wkładem.

Ochrona oczu
Pozostałe

Black PVC boots.

40 - 47
karton/box(1/12 par)
26kg

• 100% PCV
• buty typu kozak, sięgające pod kolano
• wykonane z wysokiej jakości PCV
• podeszwa urzeźbiona, dzięki czemu gwarantuje
lepszą przyczepność

Green/navy blue PVC boots.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

37 - 42
karton/box(1/10 par)
12kg

• 100% PCV
• buty typu kozak, sięgające do połowy łydki
• wykonane z wysokiej jakości PCV
• podeszwa urzeźbiona, dzięki czemu gwarantuje
lepszą przyczepność
• damska rozmiarówka

Ochrona nóg / Protection of legs

9

Indeks

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

N Z

Buty ochronne damskie wykonane z PCV.

Informacje

kolor/colour:
Buty ochronne wykonane z PCV.

Ochrona nóg

Rękawice

Protection of legs

BRGRENLAND

Trzewiki i półbuty

EN344, EN345

Low shoes

BRA

Ochrona nóg

Odzież

EN345-1

Buty ochronne ocieplane typu Grenland.

Safety shoes. BRANDREIS.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

39 - 47
karton/box(1/10 par)
17kg

• skóra bydlęca
• buty typu sandał, sięgające przed kostkę z otworami,
które zwiększają przewiewność obuwia
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu,
olejoodporna, absorpcja uderzeń pod piętą
• stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
• typ SB

BRB

Safety shoes. GRENLAND

Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/10 par)
Waga op./weight:
19kg

• skóra bydlęca
• buty typu trzewik, sięgające kostki, ocieplane kożuszkiem
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, o podwyższonej odporności na minusowe temperatury
• absorpcja uderzeń pod piętą
• stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J
oraz zgniecenia do 15 kN
• typ SB

BRL
EN344, EN345

EN344, EN345

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

na zimę / for winter
Buty ochronne typu Brandreis.

Buty ochronne typu Bruk.

Buty ochronne typu Lakereis. Typ SB.

Safety shoes RBRUK.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

70

39 - 47
karton/box(1/10 par)
19kg

Ochrona nóg / Protection of legs

• skóra bydlęca
• buty typu trzewik, sięgające kostki
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu
• absorpcja uderzeń pod piętą
• gumowy podnosek, zapobiegający ścieraniu się
czubka buta podczas tarcia nim o podłoże
• idealne dla brukarzy
• typ OB

Safety shoes. LAKEREIS.

Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/10 par)
Waga op./weight:
19kg

• skóra bydlęca, buty typu półbut, sięgające przed kostkę.
• Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, absorpcja uderzeń pod piętą.
• Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J
oraz zgniecenia do 15 kN. Skóra welurowa połączona z materiałem zapewnia oddychanie stopy
• wzmocnienie na czubku buta oraz na pięcie skórą bydlęcą
sprawia, iż but jest o wiele trwalszy i odporny na zużycie.

Ochrona nóg

Protection of legs

BRQ
EN344, EN345

EN344, EN345

Rękawice

BRM

Odzież
Ochrona nóg

Safety shoes. MONTREIS.

Buty ochronne typu Qan.
• skóra bydlęca. Buty typu trzewik, sięgające kostki. Podeszwa
wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna,absorpcja uderzeń pod piętą
• stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J
oraz zgniecenia do 15 kN
• skóra welurowa połączona z materiałem zapewnia oddychanie stopy. Wzmocnienie na czubku buta oraz na pięcie skórą
bydlęcą - zapewnia trwałość i odporność na zużycie. Typ SB

Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/10 par)
Waga op./weight:
19kg

• skóra bydlęca licowa, buty typu trzewik, sięgające kostki
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu w jasnym kolorze, olejoodporna, antypoślizgowa, absorpcja uderzeń pod
piętą. Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią
200 J oraz zgniecenia do 15 kN
• dodatkowo gumowy podnosek, zapobiegający ścieraniu się
czubka buta podczas tarcia nim o podłoże
• idealne dla brukarzy. Typ SB

BRR
EN344

EN344, EN345

Drogi oddech.

BRO

Safety shoes RQAN.

Ochrona głowy

Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/10 par)
Waga op./weight:
19kg

PCV i PE

Buty ochronne typu Montreis.

Ochrona oczu
Pozostałe

Working shoes. OPTIREIS.

Buty ochronne typu Reis.
• skóra bydlęca
• buty typu trzewik, sięgające kostki
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu
• absorpcja uderzeń pod piętą
• typ OB

Safety shoes. REIS.
Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/10 par)
Waga op./weight:
19kg

• skóra bydlęca
• buty typu trzewik, sięgające kostki
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna
• absorpcja uderzeń pod piętą
• stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J
oraz zgniecenia do 15 kN
• typ SB

Ochrona nóg / Protection of legs

71

Indeks

Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/10 par)
Waga op./weight:
16kg

Informacje

Buty ochronne typu Optireis.

Ochrona nóg

Protection of legs

BRS

BRV
EN344, EN345

Buty ochronne typu Semireis.
Safety shoes. SEMIREIS.

Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/10 par)
Waga op./weight:
19kg

Buty ochronne typu Velreis.
• skóra bydlęca
• buty typu półbut, sięgające przed kostkę
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna
• absorpcja uderzeń pod piętą
• stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J
oraz zgniecenia do 15 kN
• typ SB

BRT

Safety shoes. VELREIS. Type: S1

Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/10 par)
Waga op./weight:
19kg

• skóra bydlęca welurowa
• buty typu półbut, sięgające przed kostkę
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, benzynoodporna, antyelektrostatyczna
• absorpcja uderzeń pod piętą
• stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J
oraz zgniecenia do 15 kN
• typ S1

BRW
EN344, EN345

EN344, EN345

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

EN344, EN345

na zimę / for winter
Buty ochronne typu Topreis.
Safety shoes. TOPREIS. Type: S3

Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/10 par)
Waga op./weight:
20kg

72

Buty ochronne ocieplane typu Winter.
• skóra bydlęca, buty typu trzewik, sięgające kostki
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, benzynoodporna, antyelektrostatyczna
• absorpcja uderzeń pod piętą. Stalowy podnosek wytrzymały
na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
• wkładka stalowa zabezpieczająca stopę przed przekłuciem
podeszwy, skóra wodoodporna
• typ S3

Ochrona nóg / Protection of legs

Safety shoes RWINTER.
Rozmiary/size:
39 - 47
Pakowanie/packing: karton/box(1/5 par)
Waga op./weight:
14kg

• skóra bydlęca
• buty typu kozak, sięgające za kostkę. Ocieplane kożuszkiem
• podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna
• absorpcja uderzeń pod piętą
• stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J
oraz zgniecenia do 15 kN
• typ SB

Odzież z PCV/PE
PCV/PE clothes

Rękawice

Buty PE
PE shoes

Odzież

BFOL
EN340

Ochrona nóg

N

Odzież z PCV i PE

CPE overshoes.

• 100% polietylen

15x36
op./pck 100 szt./pcs
karton/box(1/50 pck)
17kg

75

Płaszcze p/d

76

Spodnie p/d

77

Kurtki p/d

77

Fartuchy

78

Odzież PE

79

Rainwear sets

Rainproof coats
Rainproof trousers
Rainproof jackets
Aprons

Do tej kategorii zostały przyporządkowane produkty, których celem jest ochrona przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak deszcz czy śnieg.

Odzież z PCV i PE / PCV/PE clothes

73

Indeks

In this category there are products which are used for protection against atmospheric factors such as rain or snow.

Informacje

Komplety p/d

Pozostałe

74

Poncho

Ochrona oczu

Poncho

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Jednostka m./ unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

PCV/PE clothing

Buty foliowe.

PCV i PE

kolor/colour:

Odzież z PCV/PE
Poncho
Poncho

PONCHO

EN340 Peleryna przeciwdeszczowa typu Poncho.
Poncho 100% PVC, 0,10 mm.

Rozmiary/size:
uniwersalny.universal
Pakowanie/packing:
karton/box(1/50 szt./pcs)
Waga op./weight:
10kg

Odzież

Rękawice

PCV/PE clothes

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

• 100% PCV
• brzegi zastępujące rękawy zapinane na napy, dzięki
czemu chronią przed podwiewaniem
• kaptur połączony z peleryną
• idealna na deszczową pogodę, gdy konieczna jest
swoboda ruchu.

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

kolor/colour: N Z Y G

74

Odzież z PCV i PE / PCV/PE clothes

Odzież z PCV/PE
PCV/PE clothes

Rękawice
Odzież
Ochrona nóg
PCV i PE
Ochrona głowy

Komplety p/d
Rainwear sets
EN340 Komplet przeciwdeszczowy w kolorze
moro. Sprawdza się zarówno w pracy, jak i
podczas wyprawy na ryby czy też do lasu.

KPL

EN340 Komplet przeciwdeszczowy złożony ze
spodni ogrodniczek i bluzy.

Rainwear set. Poliester/PVC.

Rozmiary/size:

Rozmiary/size:

Z G

Odzież z PCV i PE / PCV/PE clothes

75

Indeks

kolor/colour:

• 70% PCV, 30% poliester
• w skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie do pasa
• komplet zapakowany w specjalną zasuwaną saszetkę,
którą można również wykorzystać do transportowania
innych przedmiotów
• kurtka: zapinana na suwak, kaptur ściągany na
troczki, schowany w kołnierzu. Dodatkowe zapięcie w
rękawach, dzięki czemu można je zwęzić, by zabezpieczyć przed wodą czy też wiatrem. Na dole bluzy troczki
ściągające, dzięki czemu bluza nie odstaje i o wiele
lepiej spełnia swe funkcje ochronne
• spodnie do pasa: wykończone w pasie rozciągliwą
gumką, dwie boczne kieszenie. Dodatkowe zapięcie u
dołu spodni, dzięki czemu można zwęzić dół nogawki,
by ograniczyć możliwość dostania się wody czy też
wiatru.

Informacje

• 170T poliester
• w skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie do pasa
• komplet zapakowany w zasuwaną saszetkę, którą
można wykorzystać do transportowania innych
przedmiotów
• kurtka: zapinana na suwak, kaptur ściągany na
troczki, schowany w kołnierzu. Dodatkowe zapięcie w
rękawach, dzięki czemu można je zwęzić, by zabezpieczyć przed wodą czy też wiatrem. Na dole bluzy troczki
ściągające, dzięki czemu bluza nie odstaje i o wiele
lepiej spełnia swe funkcje ochronne
• spodnie do pasa: wykończone w pasie rozciągliwą
gumką, dwie boczne kieszenie. Dodatkowe zapięcie
u dołu spodni, dzięki czemu można zwęzić dół nogawki, by ograniczyć możliwość dostania się wody
czy też wiatru

Pozostałe

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
17,5kg

M, L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
17,5kg

Ochrona oczu

Rainwear set. Poliester/PVC.

Drogi oddech.

KPL MO

Odzież z PCV/PE
PCV/PE clothes

PPD
Rękawice

EN340 Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem.

Rainwear coat P/P/P with zipper and raglan sleeves with wind cuff.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

Odzież

L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
20kg

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

• 70% PCV, 30% poliester
• zapinany na suwak z dodatkowymi zapięciami na
napy
• kaptur ściągany na troczki
• dwie kieszenie zewnętrzne
• ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem
• system wentylacji na plecach

kolor/colour:

PPD

Z

EN340 Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem.

Rainwear coat P/P/P with zipper and raglan sleeves with wind cuff.

Rozmiary/size:
Ochrona oczu

L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
20kg

Indeks

Informacje

Pozostałe

• 70% PCV, 30% poliester
• zapinany na suwak z dodatkowymi zapięciami na
napy
• kaptur ściągany na troczki
• dwie kieszenie zewnętrzne
• ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem
• system wentylacji na plecach

kolor/colour:

76

Y

Odzież z PCV i PE / PCV/PE clothes

Płaszcze p/d

Rainproof coats

Odzież z PCV/PE
PCV/PE clothes

EN340 Spodnie ogrodniczki przeciwdeszczowe.
Rainwear bib-pants P/P/P.

Rękawice

SPD

Spodnie p/d

Rainproof trousers

Rozmiary/size:
Odzież

L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
9-10kg

Ochrona nóg

• 70% PCV, 30% poliester
• możliwość regulacji w długości szelkami, które w tylnej partii mają rozciągającą gumkę
• dodatkowe zapięcie u dołu spodni, dzięki czemu
można zwęzić dół nogawki, by ograniczyć możliwość
dostania się wody czy też wiatru

PCV i PE

Z G Y

EN340 Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem.

Rainwear jacket P/P/P with zipper and
raglan sleeves with wind cuff.

Drogi oddech.

KPD

Ochrona głowy

kolor/colour:

Kurtki p/d

Rainproof jackets

Ochrona oczu

Rozmiary/size:

Pozostałe

L, XL, XXL, XXXL
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20 szt./pcs)
Waga op./weight:
17,5kg

Informacje

• 70% PCV, 30% poliester
• zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na
napy
• kaptur ściągany na troczki
• dwie kieszenie zewnętrzne
• ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem
• system wentylacji na plecach

Indeks

kolor/colour:

Z G Y

Odzież z PCV i PE / PCV/PE clothes

77

Odzież z PCV/PE
PCV/PE clothes

FPCV
Rękawice

EN340 Fartuch przedni podgumowany. Zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu.
Apron p/p/p (75x110) 0.45Mm.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

Odzież

75 x 110cm
Pakowanie/packing:
karton/box(1/30 szt./pcs)
Waga op./weight:
15kg

kolor/colour:

FPCV LUX

Z W Y

EN340 Fartuch przedni podgumowany długi.
Zakładany na szyję z wiązaniem na paski
z tyłu.
Apron p/p/p (90x120) 0.45Mm.

Rozmiary/size:

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

• 100% PCV.

Pozostałe

90 x 120cm
Pakowanie/packing:
karton/box(1/30 szt./pcs)
Waga op./weight:
18kg

Indeks

Informacje

• 100% PCV.

kolor/colour:

78

Z W Y

Odzież z PCV i PE / PCV/PE clothes

Fartuchy
Aprons

Odzież z PCV/PE
PCV/PE clothes

Fartuch przedni foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców.

PE clothes

FFOL

Rękawice

Odzież PE

PE apron.

Odzież

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

46 x 28cm
Jednostka m./ unit:
op./pck 100 szt./pcs
Pakowanie/packing:
karton/box(1/10 op./pck)
Waga op./weight:
11,5kg
• 100% polietylen

PCV i PE

PFOL

N W

RFOL

Drogi oddech.

Płaszcz foliowy.

kolor/colour:

Ochrona głowy

Ochraniacze PE na buty
w dziale „ochrona nóg” strona 68

PE coat.

Ochrona oczu

Rozmiary/size:
Universalny / universal
Pakowanie/packing:
karton/box(1/20/500 szt./pcs)
Waga op./weight:
25kg

Pozostałe

• 100% polietylen
• zapinany na napy
• długi rękaw
• pod szyją wykończony małą stójką
• każda sztuka pakowana oddzielnie

N W

• 100% polietylen

kolor/colour:

W

Odzież z PCV i PE / PCV/PE clothes

79

Indeks

20 x 40cm
op./pck 100 szt./pcs Zarękawki foliowe z dwóch stron zakarton/box(1/20 op./pck) kończone gumkami ściągającymi.
9kg PE oversleeves.

Informacje

kolor/colour:
Rozmiary/size:
Jednostka m./ unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

Protection of head

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

Ochrona głowy

Protection of head

Czapki zimowe

81

Kaski i hełmy

84

Czapki letnie

85

Jednorazowe

87

Winter caps
Helmets
Caps

One-use

Do tej kategorii zostały przyporządkowane produkty, których celem jest ochrona głowy przed różnymi czynnikami
chociażby takimi jak śnieg czy kurz.
In this category there are products which are used for head
protection against such factors as snow or dust.

80

Ochrona głowy / Protection of head

Ochrona głowy

Protection of head
Rękawice

Czapki zimowe
Winter caps

Odzież
Ochrona nóg
PCV i PE
Ochrona głowy

EN340 Czapka bawełniana z daszkiem. Doskonale sprawdza się zarówno wiosną i jesienią
w wietrzne dni, jak również zimą, gdy
pada śnieg.

CZBAW

EN340 Czapka bawełniana wywijana, dzięki cze-

mu można regulować jej długość. Sprawdza się nie tylko zimą, ale również późną
jesienią czy też wczesną wiosną.
Knitted heats.

Rozmiary/size:

Rozmiary/size:
57-61

57-61
Pakowanie/packing:
karton/box(12/144 szt./pcs)
Waga op./weight:
14kg

• 100% bawełna akrylowa

• 100% bawełna akrylowa

Pozostałe

Pakowanie/packing:
karton/box(12/144 szt./pcs)
Waga op./weight:
14kg

Ochrona oczu

Knitted heats.

Drogi oddech.

CZBAS

Informacje
Indeks

kolor/colour:

B

kolor/colour:

O W B

Ochrona głowy / Protection of head
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Ochrona głowy
Protection of head
Rękawice

Czapka kominiarka z jednym otworem,
doskonała pod kask.

CZKAS
EN340

Balaclava under helmet.

Rozmiary/size:

Ochrona nóg

Odzież

57-61
Pakowanie/packing:
karton/box(12/144 szt./pcs)
Waga op./weight:
16kg

Ochrona głowy

PCV i PE

• 100% bawełna

Drogi oddech.

kolor/colour:

Czapka kominiarka z dwoma otworami na
usta i oczy.

O B

CZKOM
EN340

Knitted heats.

Rozmiary/size:
Ochrona oczu

57-61
Pakowanie/packing:
karton/box(12/144 szt./pcs)
Waga op./weight:
15kg

Indeks

Informacje

Pozostałe

• 100% bawełna

kolor/colour:

82
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O B

Ochrona głowy

Protection of head
Rękawice
Odzież
Ochrona nóg

CZOPAPA

EN340 Czapka ocieplana typu uszanka, z możliwością podpięcia

uszów do góry oraz pod brodę. Uszy oraz przód czapki pokryte
miękkim kożuszkiem, dzięki czemu czapka daje o wiele więcej
ciepła.

Winter cap. High quality.

Winter cap.

58, 60
karton/box(12/72 szt./pcs)
18kg

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• powłoka 100% poliester
• podszewka 100% bawełna
• na obszyciach kożuszek Thinsulate 100% akryl

• powłoka 100% poliester
• podszewka 100% bawełna

kolor/colour:

CZO

CZPOL

B

Polar cap.

57, 58, 59, 60, 61
karton/box(24/144 szt./pcs)
16-18kg

• 100% bawełna

57, 58, 59, 60, 61
karton/box(12/240 szt./pcs)
14kg

• 100% poliester

Informacje

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pozostałe

Czapka z polaru wywijana, dzięki czemu można regulować jej
długość.

Winter drill caps.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona oczu

kolor/colour: Z G P O

EN340 Czapka ocieplana typu uszanka.

59
karton/box(12/72 szt./pcs)
18kg

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

EN340 Czapka ocieplana z daszkiem typu uszanka, z uszami podpinanymi do góry. Kożuszek ocieplający wykonany z bardzo
wysokiej jakości tkaniny.

PCV i PE

CZO LUX

Indeks

kolor/colour: Z N G P

kolor/colour:

B

Ochrona głowy / Protection of head
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Ochrona głowy
Kaski i hełmy
Helmets

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

Protection of head

KAS
EN397

Indeks

Informacje

Hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS.

Helmet. ABS.
Rozmiary/size:
52 - 62
Pakowanie/packing: karton/box(1/40 szt./pcs)
Waga op./weight:
11kg
Kolor / colour:
N Z Y W C

8

• Tworzywo ABS
• regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 52-62 mm, dająca możliwość dopasowania wielkości kasku do obwodu głowy
• skorupa kasku wyposażona w daszek
• więźba posiada sześcioramienne pasy nośne. W części przedniej potnik z włókniny
• pasek podbródkowy o szerokości 20 mm wykonany z taśmy bawełnianej
• zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głowa o przeszkody
• chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440 V
• przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do +50°C
• spełnia wymagania normy EN 397

Ochrona głowy / Protection of head

Ochrona głowy

Protection of head
Rękawice

Czapki letnie
Caps

Odzież
Ochrona nóg
PCV i PE
Ochrona głowy
Drogi oddech.
Ochrona oczu
Pozostałe

CZ
EN340

Informacje

Czapka drelichowa z regulacją oraz usztywnianym daszkiem.

Drill caps.
57 - 61
karton/box(50/200 szt./pcs)
11kg
NZCSWB
GPYWC  WY WZ 

Indeks

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
Kolor / colour:

• 35% bawełna i 65% poliester

HAFT i NADRUK na produktach!
szczegóły na stronie 97!

Ochrona głowy / Protection of head
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Ochrona głowy

CZ LUX
EN340
Czapka bawełniana z regulacją. Usztywniany daszek i przód czapki zapewniają
57 - 61
ładny wygląd przez długi czas użytko- Rozmiary/size:
Pakowanie/packing: karton/box(40/160 szt./pcs)
wania. Materiał: 100% bawełna.

Drill caps.

Waga op./weight:
Kolor / colour:

14kg

N Z G

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

Protection of head

CZ TOP

Informacje

EN340

Indeks

Czapka z wysokiej jakości bawełny z
regulacją. Usztywniany daszek i przód
czapki zapewniają ładny wygląd przez
długi czas użytkowania, a uniwersalne
połączenia kolorów pozwalają dopasować je do różnych kolorów odzieży.
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Drill caps.

Ochrona głowy / Protection of head

Rozmiary/size:
57 - 61
Pakowanie/packing: karton/box(24/144 szt./pcs)
Waga op./weight:
14kg
Kolor / colour:
Patrz wyżej / see above

Ochrona głowy

Protection of head

One-use

Rękawice

CZA-D

Jednorazowe

EN340 Czapka z daszkiem.
Peak cap.

21
op./pack 100 szt./pcs
karton/box(1/10 op./pck)
7kg

Odzież

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
• 100% polipropylen

Ochrona nóg

CZA-TD

W

PCV i PE

kolor/colour:

EN340 Czapka z daszkiem oraz długim tyłem. Przedłużenie zakończoPeak cap with peark.

21
op./pack 100 szt./pcs
karton/box(1/10 op./pck)
8kg

• 100% polipropylen

CZCOOK-KITCHEN

CZCOOK-CHEF

Chef’s hat. Czcook-kitchen chef’s operation in the kitchen.

EN340 Czapka kucharska typu Chef.

Chef’s hat. Czcook-chef. Top chefs.

Uniwersalny / universal
op./pack 10 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
7kg

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• 100% papier impregnowany

Uniwersalny / universal
op./pack 10 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
7kg

• 100% papier impregnowany

Informacje

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

W

Pozostałe

EN340 Czapka kucharska typu Kitchen.

Ochrona oczu

kolor/colour:

Drogi oddech.

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona głowy

ne gumką umożliwia schowanie włosów, dzięki czemu są one
zabezpieczone i nie przeszkadzają w pracy.

Indeks

kolor/colour:

W

kolor/colour:

W

Ochrona głowy / Protection of head
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Ochrona głowy
Protection of head

CZCOOK-LEADER
Rękawice

Chef’s hat. Czcook-luxury. Luxury hat.

Uniwersalny / universal
op./pack 10 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
7kg

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• 100% papier impregnowany

kolor/colour:

• 100% papier impregnowany

kolor/colour:

W

CZCOOK-SWEET

EN340 Czapka kucharska typu Sweet.

Chef’s hat. Czcook-sweet. sweat absorption.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Uniwersalny / universal
op./pack 10 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
7kg

• 100% papier impregnowany

kolor/colour:

CZCOOK-TOP

W

EN340 Czapka kucharska typu Top.

Pozostałe

Chef’s hat. Czcook-top. Top chefs.

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Informacje
Indeks

EN340 Czapka kucharska typu Chef.

Chef’s hat. Czcook-leader. For chef’s leader.

Drogi oddech.
Ochrona oczu

CZCOOK-LUXURY

EN340 Czapka kucharska typu Leader.

• 100% papier impregnowany

kolor/colour:
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W

Ochrona głowy / Protection of head

Uniwersalny / universal
op./pack 10 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
7kg

W

Uniwersalny / universal
op./pack 10 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
7kg

Ochrona głowy

Protection of head
Rękawice

CZCOOK-LONG

EN340 Czapka kucharska długa.
Chef’s hat. Czcook long.

8, 10, 12
op./pack 10 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
7kg

Odzież

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
• 100% papier impregnowany

Ochrona nóg

kolor/colour:

PCV i PE

W

CZCOOK-SHORT

EN340 Czapka kucharska krótka.
Chef’s hat. Czcook short.

Ochrona głowy

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

8, 10, 12
op./pack 10 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
6kg

CZPAP

Ochrona oczu

kolor/colour:

Drogi oddech.

• 100% papier impregnowany

W

Pozostałe

EN340 Czapka papierowa.
Paper caps.

Universalny / universal
op./pack 10 szt./pcs
karton/box(1/10 op./pck)
7kg

Informacje

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Indeks

kolor/colour:

C N Z

Ochrona głowy / Protection of head
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Ochrona głowy
Protection of head
Rękawice

CZE-CLIP

EN340 Czepek typu Clip zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę.

Bouffant cap - CLIP.

Odzież

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

21
op./pack 100 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
4kg

Ochrona nóg

• 100% polipropylen

kolor/colour:

N Z C
W Y JN

PCV i PE

CZE-P

EN340 Czepek zakończony gumką.

Ochrona głowy

Bouffant cap.

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Ochrona oczu

Drogi oddech.

• 100% polipropylen

kolor/colour:

OST

EN340 Osłona ust i brody ściągana gumką i również na nią mocowa-

CZE-S

na.

W N

EN340 Czepek siateczkowy zakończony gumką, idealny do stosowa-

nia w pomieszczeniach z wysoką temperaturą, ponieważ jest
przewiewny, nie gromadzi ciepła, umożliwiając tym samym
oddychanie skóry.

Pozostałe

N/W white beard cover.

Informacje

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

25x40
op./pack 100 szt./pcs
karton/box(1/10 op./pck)
3kg

Hairnet cap.

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

• 100% polipropylen

• 100% polipropylen

Indeks

21
op./pack 100 szt./pcs
karton/box(1/10 op./pck)
4kg

kolor/colour:

90

W

Ochrona głowy / Protection of head

kolor/colour:

W

21
op./pack 100 szt./pcs
karton/box(1/10 op./pck)
4kg

Ochrona dróg oddechowych
Protection of breath

Rękawice

Ochrona dróg
oddechowych

Odzież

Protection of breath

Ochrona nóg

Jest to kategoria, do której zostały zaklasyfikowane te
produkty, których celem jest zapewnienie szerokopojętej
ochrony dróg oddeechowych.

PCV i PE

In this category there are different products for respiratory
protection.

Ochrona głowy
Drogi oddech.
EN340

3 ply face mask.

Uniwersalny/ universal
op./pack 100 szt./pcs
karton/box(1/20 op./pck)
11kg

• 100% polipropylen

Informacje

Rozmiary/size:
Jednostka miary/unit:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

Pozostałe

Maseczka trójwarstwowa z polipropylenu, zakładana na
dwie gumki zamocowane na bokach.

Ochrona oczu

MAS

Indeks

kolor/colour:

Ochrona dróg oddechowych / Protection of breath

W N
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Ochrona oczu
Protection of eyes
Rękawice

Ochrona oczu

Odzież

Protection of eyes

Ochrona nóg

Jest to kategoria, do której zostały zaklasyfikowane te produkty, których celem jest zapewnienie ochrony dróg oczu,
przed różnymi czynnikami.

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

In this category there are products for eye protection against various dangers.

GOG
EN166
Gogle przeciwodpryskowe.

Indeks

Informacje

Pozostałe

Goggles.

Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:

57-61
karton/box(1/40 szt./pcs)
5kg

• zakładane na elastyczną gumkę, której długość można regulować w miejscu mocowania
• na bokach małe otwory, zapobiegające parowaniu
• wymienne szybki
• posiadają filtry ochronne, dzięki czemu blokują w 99% przenikalność promieni UVB i
UVA
• przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących podczas
ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp.
• stanowią zabezpieczenie przed kroplami, oparami cieczy agresywnych
• spełniają wymagania normy EN 166:2001
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Pozostałe artykuły
Other products

Rękawice

Pozostałe
artykuły
94

Ścierki

95

Towels

Kitchen towels

Ochrona nóg

Ręczniki

Odzież

Other products

PCV i PE

Jest to kategoria, do której zostały zaklasyfikowane
wszystkie artykuły, które nie zostały zaklasyfikowane do
pozostałych kategorii.

Ochrona głowy

In this category there are products not included in other
categories.

Drogi oddech.
Ochrona oczu
Pozostałe
Informacje
Indeks

Pozostałe artykuły / Other products

93

Pozostałe artykuły

Ręczniki
Towels

RT 50x100

RT 70x140

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

Other products

Ręczniki z frotte doskonałe do codziennego użytku.

Terry towels. 350g.
Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
Kolor/colour:

94

50x100cm
karton/box(12/192 szt. pcs)
30kg
N Z G R Y

Pozostałe artykuły / Other products

Ręczniki z frotte doskonałe do codziennego użytku.
• 100% bawełny frotte o gramaturze 350
g/m2

Terry towels. 350g.
Rozmiary/size:
Pakowanie/packing:
Waga op./weight:
Kolor/colour:

70x140cm
karton/box(12/120 szt. pcs)
35kg
N Z G R Y

• 100% bawełny frotte o gramaturze 350
g/m2

Pozostałe artykuły
Other products

Kitchen towels

SDN70

Rękawice

Ścierki

Kitchen towels - 70g, size - 50x70.

Odzież

Ściereczki kuchenne w drobną kratę, idealne
do kuchni. Z pewnością przypadną do gustu
nie jednej pani domu.

Rozmiary/size:
Ochrona nóg

50x70cm
Pakowanie/packing:
karton/box(12/180 szt./pcs)
Waga op./weight:
20kg
• 100% bawełny o gramaturze 70 g/m2

PCV i PE
Ochrona głowy

Kitchen towels - 80g, size - 50x70.

Rozmiary/size:

Pozostałe

50x70cm
Pakowanie/packing:
karton/box(12/120 szt./pcs)
Waga op./weight:
20kg

Ochrona oczu

Ściereczki kuchenne w grubą kratę, idealne do
kuchni. Z pewnością przypadną do gustu nie
jednej pani domu.

Drogi oddech.

SDN80

• 100% bawełny o gramaturze 80 g/m2

Informacje
Indeks

Pozostałe artykuły / Other products
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Informacje

Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

Additional information
Tabela rozmiarów dla ubrań roboczych
Wzrost
Pas
Klatka

Tabela kolorów
Oznaczenie Kolor

164
164
170
170
170
170
176
176
176
176
176
182
182
182
182
182
188
188
188
188
188
194
194

B 
BE 
BEG  
BN  
BS  
BY  
C 
C3   
CB  
CN  
CS  
G 
GBE  
GS  
GY  
GZ  
H 
JN 
M 
MO  
N 
NB  
NC  
NS  
O 
P 
PB  
R 
S 
SB  
SS  
T 
W 
WC  
WY  
WZ  
Y 
Z 

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

82..........86
98..........102
82..........86
90..........94
98..........102
106..........110
82..........86
90..........94
98..........102
106..........110
114..........118
82..........86
90..........94
98..........102
106..........110
114..........118
82..........86
90..........94
98..........102
106..........110
114..........118
90..........94
106..........110

Tabela rozmiarów dla odzieży
Rozmiar
A (cm)
M
164-170

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

96
112
96
104
112
120
96
104
112
120
128
96
104
112
120
128
96
104
112
120
128
104
120

Długość Min. dł.
dłoni rękawicy

6”

152mm

160mm 220mm

7”

178mm

171mm 230mm

8”

203mm

182mm 240mm

9”

229mm

192mm 250mm

10”

254mm

204mm 260mm

11”

279mm

215mm 270mm

Tabela rozmiarów butów
Polska Framcuska Angielska
23
24
24,5
25
26
26,5
27
28
28,5
29
30
30,5

*Rozmiar określa się na podstawie cali angielskich,
gdzie 1 cal = 2,54 cm

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

B (cm)
84-92

170-176

92-100

XL

176-182

100-108

XXL

182-188

108-116

XXXL

188-194

116-124

Informacje / Additional information

3,5
4,5
5
5,5
6,5
7
8
9
10
10,5
11,5
12

UWAGA: Zdjęcia produktów, a w szczególności klorystyka mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.
Własności i charakterystyka produktów może ulec zmianie

Tabela rozmiarów dla koszul
M

L

XL

XXL

XXXL

(38-39)

(40-41)

(42-43)

(44-45)

(46-47)

Obw. kl. piersiowej [B]

114

122

130

138

146

Dł. koszuli [D]

78

80

82

84

86

Szer. ramion [E]

50

52

54

56

58

Rozm. kołnierzyka [A]

Dł. rękawa [F]
Wzrost

62

64

66

68

70

164176

170182

176188

182194

188200

Rozmiary odzieży

L

96

czarny
beżowy
beż-granat
czarno-nieb.
czarno-szary
czarno-żółty
czerwony
cz-ziel-nieb
czerw-czarny
czerw-nieb
czerw-stalowy
granatowy
granat-beż
granat-szary
granat-żółty
granat-zielony
miodowy
jasno-niebieski
melange
moro
niebieski
nieb-czarny
nieb-czerw
nieb-szary
oliwka
pomarańcz
pomar-czarny
różowy
stalowy
stalowo-czarny
stalowo-szary
transparentny
biały
biało -czerw
biało-żółty
biało-zielony
żółty
zielony

Rozmiary rękawic
Rozmiar Obwód
rękawicy* dłoni

M

L

L

XL

XL

XXl XXl XXXL

Rozmiar

48

50

52

54

56

58

60

62

Wzrost[A]

164/
170

170 /
176

176/
182

176/
182

182/
188

182/
188

188/
194

188/
194

Kl. piersiowa[B]

94/
98

98/
104

104/
110

110/
114

114/
118

118/
122

122/
126

126/
130

Pas[C]

84/
88

88/
94

94/
100

100/
104

104/
108

108/
112

112/
116

116/
120

Informacje

Poniżej tych ilości również
bardzo atrakcyjne ceny.

Drogi oddech.

Ceny haftów ustalamy indywidualnie
do każdego zamówienia.

Ochrona głowy
Ochrona oczu

Dlaczego nadruk cyfrowy?
• trwalszy od sitodruku!
• dużo ładniejszy!
• o wiele tańsze przygotowanie
projektu!
• odporny na pranie chemiczne
• a co najważniejsze dużo tańszy!
• przy wielkich ilościach już od
35gr/ szt!

Powyżej 40 szt. dużych lub 80 szt. małych haftów PROGRAM GRATIS!

PCV i PE

Nieograniczona ilość kolorów!

Hafciarnia może wykonać dla Państwa również
hafty na gotowych wyrobach np. koszulki polo,
czapki, bluzy, ubrania robocze, a także na wykrojach.

Ochrona nóg

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny za jedno opracowanie
- jedna cena niezależnie od ilości wersji rozmiarowych
tego samego druku. Kolejne wersje kolorystyczne na bardzo atrakcyjnych warunkach!

Proponujemy HAFTY na gotowych wyrobach!

Odzież

Proponujemy NADRUK CYFROWY na każdy rodzaj materiału!

Haft!

Rękawice

Nadruk
cyfrowy!

Additional information

Pozostałe
Informacje
Indeks

Informacje / Additional information
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Indeks
CZCOOK-LEADER...................................88

KAS......................................................84

POLO....................................................66

CZCOOK-LONG......................................89

KAWIOR................................................53

PONCHO...............................................74

BARRACUDA.........................................40

CZCOOK-LUXURY...................................88

KF BE....................................................34

PPD......................................................76

BF-PCVFAG...........................................69

CZCOOK-SHORT.....................................89

KF C3....................................................34

PPD......................................................76

BFGZ - FOREST......................................60

CZCOOK-SWEET....................................88

KFGZ - FOREST......................................60

RACRUSADER........................................15

BFOL.....................................................73

CZCOOK-TOP.........................................88

KF LUX..................................................35

RALATEX...............................................24

BGB-PCV..............................................69

CZE-CLIP...............................................90

KF N.....................................................34

RB.......................................................... 3

BGBFAG................................................69

CZE-P...................................................90

KF NC....................................................34

RB CEGIELNIA......................................... 3

BGD......................................................69

CZE-S....................................................90

KF TOP..................................................35

RBCG...................................................... 3

BLUE-YELLOW......................................45

CZKAS...................................................82

KF WIN.................................................35

RBCMGREEN........................................... 4

BOMBER...............................................47

CZKOM.................................................82

KMO-LONG...........................................48

RBCMPAS............................................... 3

BOSMAN...............................................46

CZ LUX..................................................86

KMO-PLUS............................................48

RBcPAS................................................... 7

BRA......................................................70

CZO.......................................................83

KOM.....................................................44

RBCS INDIANEX...................................... 4

BRB......................................................70

CZO LUX................................................83

KORMORAN..........................................41

RBGLADIATOR......................................... 4

BRGRENLAND.......................................70

CZOPAPA...............................................83

KOS-5...................................................42

RBI-VEX ...............................................29

Ochrona głowy

BRL......................................................70

CZPAP...................................................89

KPD......................................................77

RBK........................................................ 4

BRM.....................................................71

CZPOL...................................................83

KPL.......................................................75

RBNORTHPOLE.....................................15

BRO......................................................71

CZ TOP..................................................86

KPL MO................................................75

RBPOWER............................................... 5

BRQ......................................................71

DELFIN.................................................40

KSB . ....................................................37

RBPOWER LUX........................................ 6

BRR......................................................71

FFGZ.....................................................39

KSL W...................................................36

RBPOWER SOFT...................................... 5

BRS......................................................72

FFGZ - FOREST......................................60

KTOGZ - TAIGA......................................61

RBSTRONGER.......................................... 6

BRT......................................................72

FFIZ......................................................39

LAMICOM.............................................44

RBYELLOWSTONE................................... 7

BRV......................................................72

FFOL.....................................................79

MAS.....................................................91

RCROSS................................................19

BRW.....................................................72

FGARDAM.............................................38

MICROFIVEST........................................42

RD192..................................................19

BTOGZ - TAIGA......................................61

FGARMES.............................................38

NEVADA................................................43

RDKO....................................................15

COALA NS.............................................46

FLAB.....................................................39

NNB......................................................37

RDO......................................................15

COALA SB.............................................46

FM........................................................39

OREGON...............................................42

RDO BOA..............................................15

COLORADO............................................54

FOKA....................................................41

OST.......................................................90

RDP......................................................19

CZ.........................................................85

FPCV.....................................................78

PFOL.....................................................79

RDR......................................................24

CZA-D...................................................87

FPCV LUX..............................................78

POL-POLAREX2 BEG..............................56

RDR B...................................................24

CZA-TD.................................................87

FSB.......................................................37

POL-POLAREX3 GS................................56

RDZ......................................................20

CZAPLA................................................47

GOG......................................................92

POL-POLAREX S....................................56

RDZN....................................................20

CZBAS..................................................81

GREENPOINT........................................57

POLAR-HONEY......................................55

RDZN600..............................................20

CZBAW.................................................81

GROCHOL.............................................47

POLAR-MIX GBE...................................55

RDZNN.................................................20

CZCOOK-CHEF.......................................87

K-ORANGE............................................45

POLAR-MIX GC.....................................55

RDZNN600............................................20

CZCOOK-KITCHEN..................................87

K-VIS....................................................45

POLAR - ROCKER...................................54

RDZO....................................................15
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Indeks / Index

Indeks
Index

RNIT-VEX .............................................29

RSPLLUX...............................................14

SSB.......................................................37

RFISHING..............................................25

RNitNL..................................................30

RSTYLON..............................................22

SSL W...................................................36

RFOL.....................................................79

RNITNP.................................................30

RT 50x100............................................94

STOGZ - TAIGA......................................61

RFOLIA.................................................29

RNITNS.................................................30

RT 70x140............................................94

SUNRED................................................48

RFROSE.................................................25

RNITZ...................................................31

RTELA...................................................26

SWET....................................................43

RFROTM...............................................16

RNo......................................................17

RTENI...................................................30

SYBERIA...............................................49

RFROTS.................................................16

RNYDO.................................................22

RTEPO..................................................31

TSM......................................................66

RGS......................................................26

RNYDO-PLUS........................................22

RU........................................................27

U-VIS....................................................62

RHIP....................................................... 7

RNYLA..................................................26

RU FLEX................................................27

UBS......................................................63

RIGLOTER..............................................16

RNYLA B...............................................26

RU LUX ................................................27

UCS......................................................63

RK3-FIN ...............................................21

RNYLON................................................22

RU P.....................................................27

UD........................................................67

RL........................................................... 8

RNYPO..................................................31

RU XL...................................................27

UF FEZERR............................................57

RLCJ....................................................... 8

RNYPO-FIN ..........................................31

RVIN.....................................................28

UHS......................................................63

RLCJMY.................................................. 8

RPCV35................................................32

RWD.....................................................19

UKS......................................................62

RLCJ PAWA.............................................. 8

RPCV40................................................32

RWK.....................................................23

UM MASTER.........................................58

RLCMN................................................... 9

RPCV60................................................32

RWKB...................................................23

UMO-LONG ..........................................59

RLCMŻ.................................................... 9

RPCV60 FISH........................................32

RWKB LUX ..........................................23

UMO-PLUS . .........................................59

RL COOLER............................................17

RPCVS..................................................32

RWKS...................................................23

UO OLIWIER..........................................58

RLCS....................................................... 9

RPOLAREX............................................18

RWKSB.................................................23

URS......................................................63

RLCS+..................................................10

RPOLARG..............................................18

S-VIS....................................................64

USS......................................................63

RLCS++ ..............................................10

RPOLARG JAPAN...................................18

S-WINTER ............................................64

UU........................................................67

RLCS++WINTER..................................16

RPOLY...................................................22

SDN70..................................................95

UYS......................................................63

RLCS LUX..............................................11

RR C......................................................28

SDN80..................................................95

WIN-BLUE............................................49

RLCSSUN..............................................10

RR N.....................................................28

SFGZ - FOREST......................................60

WIN-CUFF............................................50

RLEVEREST...........................................11

RR P.....................................................28

SM - MASTER........................................65

WIN-RED..............................................50

RLJ.......................................................11

RR Z......................................................28

SMO-PLUS............................................64

WIN-SPRING.........................................50

RLKOPAS..............................................17

RS.........................................................12

SO - OLIWIER........................................65

WINTER HOOD BN.................................46

RLKPAS.................................................11

RSC.......................................................12

SOP - OLIWIER......................................65

ZB.........................................................37

RLMY....................................................12

RSO......................................................18

SPD......................................................77

RLO.......................................................17

RSOLUX................................................18

SPFGZ - FOREST....................................60

RLSPEED...............................................17

RSPBC INDIANEX . ................................13

SPORT..................................................51

RLTOPER...............................................12

RSPBIZ INDIANEX.................................13

SPORTVEST...........................................51

RMICRON..............................................21

RSPBS INDIANEX..................................13

SPRING-BLUE.......................................52

Indeks

RF ANGEL.............................................25

Informacje

SPTOGZ - TAIGA....................................61

Pozostałe

SPRING-YELLOW...................................53

RSPL 2xLUX..........................................14

Ochrona oczu

RSPL+..................................................14

RNIFO...................................................29

Drogi oddech.

RN........................................................21

REXG....................................................25

Ochrona głowy

REKAWB...............................................37

PCV i PE

SPRING-RED.........................................52

Ochrona nóg

RSPBSZ INDIANEX.................................13

Odzież

RMICRONCOT........................................21

Rękawice

RDZOB-FIN...........................................16

Indeks / Index

99

100


Indeks

Informacje

Pozostałe

Ochrona oczu

Drogi oddech.

Ochrona głowy

PCV i PE

Ochrona nóg

Odzież

Rękawice

Miejsce na płytę CD
Place for CD

Design by Inspiria SI, www.inspiria.pl

